
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  2 / 2564   ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2564   วันที่   24  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสถาพร  จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
15. นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร  

2. นางสาวยุวรี ฤทธิบาล ด่านกักกันสัตว์ยโสธร แทน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 



ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ในเดือนมีนาคมนี้ อ าเภอใดที่มีแพะ ขอให้ตรวจเลือดแพะเพ่ือทดสอบโรคแท้งติดต่อ 
2. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้เข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านชื่นชมในการท างานของจังหวัดยโสธร มีผลงาน

ที่โดดเด่นและมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างดีเยี่ยม 
3. การตรวจติดตามของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จรูญพงษ์ ) ตรวจรอบที่ 1 โดย

ท่านได้ให้ค าแนะน าต่างๆ ขอให้ปศุสัตว์ดูแลเรื่องแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนและรายได้              
รับผลประโยชน์กลับคืนแก่สมาชิกกลุ่ม เน้นด้านการตลาดและการผลิต เน้นสร้าง Young Smart Farmer และ
ขอให้ท างานเป็นที่ประจักษ์ต่อไป 

4. จากการประชุมกรมการจังหวัดยโสธร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกประกาศผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ เกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์ 
Covid-19 ภายในจังหวัดยโสธร โดยมีข้อสั่งการว่า ผู้ใดที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร (พ้ืนที่สีแดง) ขอให้กักตัวเป็น
เวลา 14 วัน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อ Covid-19 แต่นอกจากนั้น หากผู้ใดที่มาจากจังหวัดอ่ืนๆที่
ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสาคร ไม่จ าเป็นต้องกักตัวแต่ขอให้มีการด าเนินชีวิตตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออยู่เสมอ 
  4.2 จังหวัดยโสธรยังไม่มีผู้ป่วยโรค Covid-19 รายใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากให้ปศุสัตว์ดูแล
พ้ืนที่ตลาดนัดโค-กระบือ โดยให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออยู่เสมอ 

4.3 จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 (ที่ 3) ของประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้       
แสดงให้เห็นว่าเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศ และจังหวัดยโสธรได้มีนโยบายให้ส่วนราชการประกวดกิจกรรม 
5 ส ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ 

4.4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้ง ได้แก่ หมายเลข 1 นายวิเชียร สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย 
  4.5 จังหวัดยโสธร จะมีแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี          
ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
  4.6 โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ให้พนักงานราชการหรือบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33   
ท าการลงทะเบียนรับสิทธิ์  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 
   

4.7 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี เฉลิมฉลอง “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” 
จังหวัดยโสธร โดยจังหวัดมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.00 น. ท าบุญตักบาตร เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีวางขันหมากเบ็ง และบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีฟ้าหรือสีชมพู 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ประจ าเดือน มกราคม วันที่ 28 มกราคม 2564 
มติที่ประชุม                  รับรอง                                                                               . 

http://www.ม33เรารักกัน.com/


 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 



 

2. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร      
เวลา วัน เดือน ปี 

14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 
  3. โครงการ “ม.33 เรารักกัน”  

ให้พนักงานราชการหรือบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ท าการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564  ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องมี
คุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีเงินฝาก
ในบัญชีไม่เกิน 500 ,000 บาท วันที่  15 - 21 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”        
วันที่ 22 , 29 มีนาคม 2564 และ วันที่ 5 ,12 เมษายน 2564 รัฐบาลจะท าการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 
ครั้งละ 1,000 บาท วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้
โครงการ “เราชนะ” 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
1. แจ้งเรื่องจัดส่งเสบียงสัตว์ตามโครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล 

- วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. จัดส่งที่บ้านค าน้ าสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
- วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. จัดส่งที่ต าบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
4.3 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
- แจ้งผลการเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ที่ 76 % 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
  4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. โรคพิษสุนัขบ้า 



 

 

 
ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 



 
- ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 

การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อติดตามแผนการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบรายงานที่ก าหนด (แบบ อปท.) และ
รวบรวมแผนการฉีดวัคซีนของ อปท. ตามแบบฟอร์มรายงาน Excel และส่งมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือรวบรวมและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 
  2. โรคปากและเท้าเปื่อย 



 
  3. ASF 



 



 



  4. โรคไข้หวัดนก 
4.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บซากสัตว์ปีกป่วยตายส าหรับเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
  4.2  โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยงรอบพิเศษ รอบพิเศษ 
ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
          ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทันที              
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมแบบส ารวจจ านวนฟาร์มเกษตรกรรายย่อยรอบฟาร์มเพ่ือการค้า      
ในรัศมี 5 กิโลเมตร (แบบฟอร์ม 3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่งรายงานภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
  4.3 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ 2/2564 

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/พนักงานราชการกิจกรรมการป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหา            
โรคไข้หวัดนก/ปศุสัตว์ต าบล/อาสาพัฒนาปศุสัตว์/เจ้าพนักงานสัตวบาล/เครือข่ายเฝ้าระวังโรค ด าเนินการร่วมกับเกษตรกร
ในการท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ ระยะเวลาด าเนินการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 วัคซีนที่ใช้
ด าเนินงาน วัคซีนรวมนิวคาสเซิล + หลอดลมอักเสบ 

4.4 โครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก 



 
  บทบาทหน้าที่ของ Mr./Miss หวัดนก ประจ าหมู่บ้าน 

1. เป็นผู้สื่อ/แจ้งข่าวสารด้านปศุสัตว์ (โรคระบาดในสัตว์ปีก) ระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชน  ใน
หมู่บ้านรับข่าวสารด้านปศุสัตว์แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องส าคัญ เช่น เรื่องโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อต่างๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ Mr. / Miss. หวัดนก
ประจ าหมู่บ้าน 

2. เป็นผู้ให้ค าแนะน า ถ่ายถอดความรู้ แก่เพ่ือนบ้านและเกษตรกร ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยง
สัตว์ การท าวัคซีน การควบคุมป้องกันโรคระบาด ฯลฯ 

3. ช่วยส ารวจและบันทึกข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องที่เป็นประจ า ทุก 3 เดือน ตามแบบฟอร์มกิจกรรมส ารวจสัตว์ปีก 
4. หมุนเวียนกันปฏิบัติตามกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ได้แก่ 

4.1 ให้วัคซีนในสัตว์ปีก 
4.2 พ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่เสี่ยง 
4.3 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในหมู่บ้านให้ถูกลักษณะ เช่น GFM ในไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 

เป็ดเนื้อ เป็ดไข่เป็นต้น 
4.4 จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 
4.5 ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
4.6 ประชาสัมพันธ์ และการค้นหาสัตว์ป่วย ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 

5. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาโรคระบาดสัตว์ปีกในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยาม 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชด าริ 



 
2. ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer 

หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน” 
- วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  : หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ 
เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย กลุ่มเลี้ยงไก่พญาแถน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขอให้อ าเภอ

คัดเลือกเกษตรกรและแจ้งให้เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
  3. ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.)” 

- วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  : หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร 
เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 8 คน เป็นเจ้าของศูนย์ ศพก.หลัก หรือ เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.    

ด้านปศุสัตว์ อ าเภอละ 1 คน ยกเว้น อ าเภอกุดชุม (ไปอบรมที่ จ.สุรินทร์แล้ว) ขอให้อ าเภอคัดเลือกเกษตรกรและ
แจ้งให้เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
  4. โครงการสัมมนารวมพลคน เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 
  - ก าหนดฝึกอบรมวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (นายคิดดี คนธรรมดี) 

ที่อยู่ 221 ม.3 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เกษตรกรเป้าหมาย เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 
ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 3 ศูนย ์รวม 27 ราย (สนง.ปศข.3) เป็นผู้จัดฝึกอบรม 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

 

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           1. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. โครงการพัฒนาด้านเกษตร  



กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมย่อย : จัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้อ
อินทรีย์ (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
งบด าเนินงาน 
 1.1 ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร)ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร) รวมเป็น
เงิน 445,500 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

    1.1.1 ค่าท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 รายละ 2 ไร่ๆละ 150 กิโลกรัมๆละ 5 บาท จ านวน 
90 ราย รายละ 300 กิโลกรัม เป็นเงิน 135,000 บาท  

     1.1.2 ค่าปรับปรุงโรงเรือนและรางน้ า รางอาหารคอนกรีตทรงกลม รายละ 750 บาท จ านวน 90 
รายๆละ 3 ใบ เป็นเงิน 67,500 บาท 

    1.1.3 ค่าปรับปรุงแปลงหญ้าและระบบน้ า รายละ 2 ไร่ๆละ 750 บาท จ านวน 90 ราย เป็นเงิน 
135,000 บาท ประกอบด้วย 

   - ปุ๋ยมูลสัตว์รายละ 15 กระสอบ 
   - ท่อระบบน้ า PE รายละ 1 ม้วน 
   - ชุดสปริงเกอร์รดน้ าแปลงหญ้าพร้อมขาปักดิน รายละ 5 ชุด  
    1.1.4 ค่าถังหมักพืชอาหารสัตว์แบบพลาสติก ขนาด 200 ลิตร รายละ 2 ถังๆละ 600 บาท 

จ านวน 90 ราย เป็นเงิน 108,000 บาท 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามงานและนิเทศงาน 
  1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อ าเภอ จ านวน 9 อ าเภอ ๆละ 2 คน ๆละ 120 บาท/ครั้ง X 6 ครั้ง 
เป็นเงิน  12,960 บาท (ขอเบิกเพียง 12,940 บาท) โดยเบิกดังนี้ 
- เบิกเดือนละ 2 ครั้ง ๆละ 2 คน ๆละ 120 บาท รวม 3 เดือน (6 ครั้ง) = 480 x 3 = 1,440 บาท/อ าเภอ  

   - เบิก ธ.ค. 63 = 2 ครั้ง X 2 คน = 480 บาท 
   - เบิก ม.ค. 64 = 2 ครั้ง X 2 คน = 480 บาท 
    - เบิก ก.พ. 64 = 2 ครั้ง X 2 คน = 480 บาท 

1.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าจังหวัด จ านวน 2 คนๆละ 120 บาท/ครั้ง X 4 ครั้ง เป็นเงิน 960 บาท 
โดยเบิกดังนี้ 
- เบิกเดือนละ 2 ครั้ง ๆละ 2 คน ๆละ 120 บาท รวม 2 เดือน (4ครั้ง) = 480 x 2 = 960 บาท  

   - เบิก ม.ค. 64 = 2 ครั้ง X 2 คน = 480 บาท 
     - เบิก ก.พ. 64 = 2 ครั้ง X 2 คน = 480 บาท 

สรุป เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จ านวน 9 อ าเภอ ๆละ 2 คน ๆละ 120 บาท/ครั้ง X 6 ครั้ง    
เป็นเงิน 12,960 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอเบิกเพียง 12,940 บาท และเจ้าหน้าที่จังหวัด 
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) จังหวัดละ 2 คนๆละ 120 บาท/ครั้ง X 4 ครั้ง เป็นเงิน 960 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 



1.3.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 9 อ าเภอ ๆละ 500 บาท/ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง    
เป็นเงิน 18,000 บาท (จัดสรรให้อ าเภอละ 2,000 บาท) 

1.3.2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจังหวัดๆละ 500 บาท/ครั้ง  จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน   
1,000 บาท รวมทั้งสิ้น (จัดสรรให้ในรอบสุดท้าย) เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  - รายงานต่อที่ประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
    - เบี้ยเลี้ยงให้ทุกอ าเภอจัดส่งจังหวัดภายในไม่เกินวันที่ 10 มีนาคม 2564  

1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์  วงเงิน

งบประมาณ 900,400 บาท (งบด าเนินงาน) อยู่ระหว่างด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ประกอบด้วย  
1.1 กิจกรรมจัดฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่มๆละ 10 คน ฝึกอบรม

จ านวน 5 รุ่นๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เป็นค่าใช้จ่าย   
ในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 79,750 บาท ระหว่างวันที่ 9-10, 15-16, 17-18, 22-23 และ 24-25 รวม 10 วัน 
ประกอบด้วย อ าเภอเลิงนกทา จ านวน 2 กลุ่ม 20 คน อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 2 กลุ่ม 20 คน และอ าเภอ     
ค าเข่ือนแก้ว จ านวน 1 กลุ่ม 10 คน 
   1.2 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตร สนับสนุนโครงการฝึกอบรม งบประมาณรวม 696,250 
บาท โดยจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายในเดือน 
มีนาคม ถึงต้นเดือน เมษายน 2564  
   1.3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเจ้าหน้าที่ติดตามงานการปรับระบบสู่
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และการขอรับการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ งบประมาณรวม  105,200 บาท 
   1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามโครงการ งบประมาณ
รวม 19,200 บาท 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

 

4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. มาตรฐานบังคับส าหรับฟารม์สุกร ให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พิจารณาเห็นควรให้ GAP 
ฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับใช้กับฟาร์มสุกร 
  - ฟาร์มสุกร พ่อ-แม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป 
  - ฟาร์มสุกรขุน ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างข้ันตอน (มกอช.) เสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณา 
   2. ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มไก่เนื้อฟ้อง
ศาลปกครอง 

ผู้ฟ้อง : 1. ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับฟาร์มไก่เนื้อ 
2. เหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองจากฟาร์ม เสียงดังจากการจับไก่ 



3. ป่วยเป็นภูมิแพ้จากเหตุดังกล่าว 
ผู้ถูกฟ้อง : นายก อบต. ขั้นไดใหญ่ ที่1 /ปศุสัตว์จังหวัด ที่ 2 /ส านักงาน อบต. ขั้นไดใหญ่ ที่ 3 

/เจ้าของฟาร์มไก่เนื้อ ที่ 4 
ประเด็นที่ผู้ฟ้อง ฟ้องศาลปกครอง 

หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 

 

 
สรุปค าพิพากษา 



ผู้ถูกฟ้องคดี 2 (ปศุสัตว์จังหวัด) เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มิได้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการระงับเหตุร าคาญในคดีนี้ จึงถือไม่ได้ว่า       
ผู้ถูกฟ้องคดี 2 มีการกระท าอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควรในการระงับเหตุร าคาญท่ีเกิดจากการเลี้ยงไก่ในฟาร์มของผู้ถูกฟ้องคดี 

3. การขับเคลื่อนโครงการปศุสัตว์ OK ใหค้รอบคลุมความต้องการของประชาชน (ปศุสัตว์ OK 1 แห่ง / 1 ต าบล) 
 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ให้ทุกอ าเภอด าเนินการดังนี้ 

  - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิญชวนผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีหน้าร้านเป็น
หลักแหล่งเข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการรับรองสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในตลาดสด ทั้งนี้กรมปศุสัตว์
ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองอย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง 
  - เร่งส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกรและโคเนื้อให้มีการน าเอามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ไปประยุกต์ใช้และเพ่ิมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ (GAP) เพ่ือเป็นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตด้วยเหตุที่      
ไม่จ าเป็นและโรคระบาดสัตว์ 

- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้ด าเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดท า
ระบบเอกสารส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคกรณีพบปัญหาที่เกิดจากสินค้าปศุสัตว์ 
  - ส าหรับสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK แล้วให้เข้มงวด
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานของสถานที่จ าหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

 ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
                                             - 
มติที่ประชุม                                                                                                                  .   
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ  

ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย : ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เที่ยวงานประเพณีประจ าปี         
ของอ าเภอมหาชนะชัย ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 “งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าปี 2564”            
ณ สนามท่ีว่าการอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

 เลิกประชุมเวลา 17.00 น .    

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 



        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

   
 


