
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่  3 / 2564   ประจ าเดือน  มีนาคม  2564   วันที่   30  มีนาคม  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. นายไพฑูรย์  ป้องสนาม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร แทน 

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

วาระก่อนประชุม   ย้ายข้าราชการ นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน  ประจ ากลุ่ม

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ไปด ารงต าแหน่งที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

ปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1. จากการประชุมกรมการจังหวัดยโสธร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอ าเภอ ร่วมรณรงค์การงด

หรือห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ โดยให้สถานที่ราชการท าการติดป้ายสัญลักษณ์  “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ในทุกส่วน

ของสถานที่ราชการอย่างชัดเจน เช่น ประตูหน้าส านักงานฯ บริเวณทางเดินเข้า-ออกส านักงานฯ หน้าห้องประชุม      

และในห้องท างานทุกห้อง เป็นต้น หากมีผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 5 ,000 บาท และส าหรับบุคคลที่      

สูบบุหรี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายให้ส่วนราชการจัดเตรียมสถานที่โดยเฉพาะ ไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล

ทั่วไปที่มาติดต่อประสานงานได้สูบบุหรี่ภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด   

  1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้เป็นผู้จัดท าและจ าหน่ายของที่ระลึก “250 ปี        

ฮุ่งเฮือง เมืองยศ” โดยของที่ระลึก คือ เสื้อตราสัญลักษณ์ 250 ปี ฯ ราคาตัวละ 250 บาท 

1.3 การเบกิจ่ายงบประมาณจังหวัดยโสธร โดยภาพรวม 71% ล าดับที่ 66 ของประเทศ 

1.4 วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร  ในเขต

เทศบาล มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 10,344 คน ในภาพรวมจังหวัดยโสธรมีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 72  

 1.5 การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบแนวทาง      

การท างานให้กับส่วนราชการ โดยยังคงเน้นการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ    

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2564 ที่จังหวัดได้ผ่อนผันให้จัดได้ในระดับ

อ าเภอและในระดับต าบลๆ ละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดยโสธรในควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

1.6 สนามชนไก่ในจังหวัดต้องปิดท าการจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ยังสามารถต่ออายุสนามชนไก่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่สามารถท าการประลองไก่ชนได้ 

2. ในช่วงวันที่ 3-4 เมษายน 2564 อาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง จึงควรระมัดระวังและ

เตรียมการป้องกันบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างไม่ให้ได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นอากาศจะร้อน คาดอุณหภูมิจะสูงขึ้น

ระหว่าง  34-30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ า ระหว่าง 22-26 องศาเซลเซียส 



3. ส าหรับสถานการณ์น้ า ในอ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน ห้วยสะแบกและห้วยโพงตอนบน ยังมีน้ าพอใช้ในการ

บริหารจัดการทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
มติที่ประชุม                  รับรอง                                                                               . 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 



 
2. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร      

เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
  3. แจ้งก าหนดการตรวจกิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ 

วัน เดือน ปี เวลา พื้นที่ 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 09.30 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 

 10.30 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 

13.00 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 

14.00 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว 

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 09.30 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 

 11.00 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 

13.30 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 10.00 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 

 11.30 น. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1. ฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินท ากินของเกษตรกร 

1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงแพะ จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 13 คน รวม 36 คน ในวันที่       

7 เมษายน 2564 ณ ฟาร์มแพะ นายวีระศักดิ์ วรรณชาติ บ้านโนนประทาย ต าบลหนองแหน  อ าเภอกุดชุม        

จังหวัดยโสธร 



1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเกษตรกรจ านวน 1 กลุ่มๆ ละ 13 คน  ในวันที่ 

8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นายเมธาสิทธิ์ มาตขาว 123 หมู่ 3 ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร 

  2. การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชด าริ 

- เป้าหมายการติดตามลูกเกิดจังหวัดยโสธร จ านวน 315 ตัว 

 
  3. ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

- ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ จ านวน 3 กลุ่มๆละ 2,000,000 บาท 

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายหญ้ารูซี่ กิโลกรัมละ 125 บาท บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

 

 

อ ำเภอ เปำ้หมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 13 26.0

กุดชุม 50 35 70.0

มหำชนะชัย 50 6 12.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 12 40.0

ปำ่ต้ิว 30 12 40.0

ค้อวัง 30 2 6.7

เลงินกทำ 30 2 6.7

ไทยเจริญ 30 11 36.7

ทรำยมูล 15 4 26.7

รวม 315 97 30.8



4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 

  1. นโยบายกรมปศุสัตว์ในการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

         - สาระส าคัญ 

  1. กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้โรงฆ่าสัตว์ขนาดกลางขึ้นไปจัดหาพนักงานตรวจโรคสัตว์เอง การใช้

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ เนื่องจากอัตราก าลังของ

กรมปศุสัตว์ไม่เพียงพอ 

  2. โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา 

  3. กรมปศุสัตว์ให้แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าอบรมหลักสู ตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ของ         

สัตวแพทยสภา โดยหากเมื่อมีจ านวนคนที่เข้าอบรมเพียงพอแล้ว สัตวแพทย์สภาจะเปิดการอบรมให้ 

  - ค่าลงทะเบียน 

  - ค่าพาหะนะเดินทาง 

  - ค่าท่ีพัก 

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้ประสงค์จะเข้าอบรมจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง 

     คุณสมบัติของผู้จะเข้ารับการอบรม จบการศึกษาข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ดังต่อไปนี้ 

               ข้อ 1 จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขา 

  1.1 สัตวบาล 

  1.2 สัตวศาสตร์ 

  1.3 เทคนิคการสัตวแพทย์ 

  1.4 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  1.5 วิทยาศาสตร์การอาหาร 

  1.6 สาธารณสุข 

  1.7 การพยาบาลสัตว์ 

  1.8 สัตวรักษ์ 

 1.9 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 

    ข้อ 2 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา 

  2.1 สัตวบาล 

  2.2 สัตวศาสตร์ 



  2.3 สัตวรักษ์ 

  2.4 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ 

  และต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าระดับกอง ส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหาร อปท. 

หรือผู้บริหาร อปท. รูปแบบพิเศษว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์เป็นเวลา       

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. การยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ อ.เมืองยโสธร และ อ.ค าเขื่อนแก้ว 

- อ าเภอเมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์นีโน่ ยโสธร1 (สุกร) ของนายสาคร โพธิ์ทอง ขอยกเลิกวันที่  19 

เมษายน 2564 และอ าเภอค าเขื่อนแก้ว โรงฆ่าสัตว์สารมัยฟาร์ม (โค-กระบือ)  ของนายสนอง สาระมัย ขอยกเลิก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เมื่อถึงวันยกเลิกให้ปศุสัตว์อ าเภอ (เมืองฯ/ค าเขื่อนแก้ว) ด าเนินการตามมาตรา 29 

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ โดยให้ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ให้อยู่ในสภาพ              

ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และรายงาน     

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งขอให้ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ 

3. เหตุร าคาญตามนิยาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 25  กรณีมีเหตุอันควรก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง         

หรือผู้ต้องประสบเหตุ ดังนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ  

   1. แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม ที่ใส่มูลหรือเถ้า สกปรก หมักหมม กลิ่นเหม็น 

ละอองสารเป็นพิษ แหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   2. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือมีจ านวนเกินสมควรเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

   3. อาคาร โรงงาน ของคนหรือสัตว์ ที่ไม่มีทางระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัด   

สิ่งปฏิกูล ไม่มีการควบคุมสารพิษ กลิ่นเหม็น ละอองพิษ เป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   4. การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุ ให้ เกิดกลิ่น และรังสี เสียง ความร้อน สิ่ งมี พิษ           

ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออันตรายต่อสุขภาพ 

   5. เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรี (สาธารณสุข) ประกาศ 

   - มาตรา 26,27,28 ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น          

มีอ านาจในการสั่งระเหตุร าคาญไม่ว่าเหตุร าคาญนั้น จะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือที่เอกชน  นิยาม (มาตรา4)       

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่า 

 



1. นายก อบจ. 

    2. นายกฯ เทศบาล 

    3. นายก อบต. 

    4. ผู้ว่าฯ กทม. 

    5. นายกเมืองพัทยา 

    6. หรือหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ กรณีได้รับร้องเรียนจากการประกอบการด้านปศุสัตว์ 

  1. ประสาน อปท. เจ้าของพ้ืนที่เป็นเจ้าภาพด าเนินการ 

  2. ประสาน สาธารณสุขอ าเภอ หรือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าต าบล เข้าร่วมด าเนินการ 

  3. แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ร่วมด าเนินการ ไกล่เกลี่ย 

  4. ปศุสัตว์จังหวัดให้ค าแนะน าการจัดการฟาร์ม ความสะอาด สุขลักษณะ บ่อบ าบัด/บ่อรวบรวม

น้ าเสีย การใช้ EM วัสดุรองพ้ืนที่เหมาะสม การลดปริมาณการเลี้ยง ฯลฯ 

  5. แนะน า อปท. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน แจ้งประชาชนให้มาขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ ณ อปท. ก่อนน า

สัตว์เข้ามาเลี้ยง โดยให้ อปท.เป็นผู้พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต การเลี้ยงสัตว์ 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   

  1. ติดตามรายงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 

เป้าหมาย : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์ 2150 ไร่ 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

            - การดูแลสุขภาพสัตว์ โค 2,010 ตัว กระบือ 80 ตัว 

                     - ลูกเกิด โค 1,407 ตัว กระบือ 56 ตัว 

       - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษาและแก้ไขปัญหา โค 43 กลุ่ม กระบือ 2 กลุ่ม 

               - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหา โค 402 ราย กระบือ 16 ราย 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กลุ่มเครือข่ายเดิม) 

   - โครงการประชุมสัมมนา หลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย”

กลุ่มเครือข่ายเดิม 6 กลุ่ม ระหว่าง วันที่ 7-9 เมษายน 2564  

   - 7 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขส าราญ หมูที่ 11 ต าบลห้วยแก้ง อ าเภอ

กุดชุม จังหวัดยโสธร เกษตรกร 2 กลุ่ม 40 ราย 



   - 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค า

แขนศอก ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เกษตรกร 2 กลุ่ม 40 ราย 

   - 9 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมูที่ 4 ต าบลศรีฐาน  

อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เกษตรกร 2 กลุ่ม 40 ราย 

  3. โครงการ 1 ต าบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

   - เกษตรกรเดิม 615 ราย แรงงาน 288 ราย ด าเนินการใน 7 อ าเภอ 

   -เกษตรกรใหม่ 262 ราย แรงงาน 288 ราย ด าเนินการใน 7 อ าเภอ 

   - เมนูทางเลือกที่ 1 กรณีต้องการพันธุ์สัตว์ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง (สัตว์ประจ าถิ่น) เป็ดไข่ 

เป็ดเนื้อ  อาหารสัตว์ 

              - เมนูทางเลือกที่ 2 กรณีมีพันธุ์สัตว์อยู่แล้วและต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต

เพ่ือท าอาหารสัตว์ เช่น อุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบกากน้ าตาล จุลินทรีย์ฯลฯ 

หมายเหตุ เกษตรกรสามารถเลือกได้ 1 ตัวเลือกในวงเงินไม่เกิน 1,470 บาท 

4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่สมัยใหม่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด 

   - ด้านปศุสัตว์ มี 2 แปลง   

      1. กลุ่มแปลงใหญ่โคขุนหนองแหน (จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว) 

      2. แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 3 ต าบลทรายมูล(จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว) 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 

- ขอความร่วมมือ ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกคน ตรวจสอบโรคอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

  4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

1. ASF การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ ASF โรงฆ่าสุกร 1 แห่ง เขียงสุกร 1 แห่ง 

- อ าเภอมหาชนะชัย ส่ง swab ทุกสัปดาห์ 

- อ าเภออ่ืนๆ ให้ส่ง swab 2 ครั้ง วันที่ 16 เมษายน 64 หรือ 19 เมษายน 64 ก่อนเที่ยงและ     

วันประชุมประจ าเดือน 

วิธี swab  1. ใช้ผ้าก๊อส ชุบน้ ากลั่น ป้ายบริเวณพ้ืนผิว แล้วใส่ถุงใส แช่ในน้ าแข็ง  

     2. เขียนชื่อโรงฆ่าหรือเขียงพร้อมระบุอ าเภอ 

       3. กรอกใบส่งตัวอย่าง ศวพ. 



  2. การรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะและสุกร และการ

ท าลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมษายน - พฤษภาคม 2564    

2.1 การด าเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะให้แก่

สัตว์ของเกษตรกร ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปทุกตัว ทั้งนี้ สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

เข็มแรกต้องได้รับการฉีดกระตุ้นใน 3-4  สัปดาห์ ภายหลังจากการได้รับวัคซีนเข็มแรก  

2.2 บริหารจัดการการฉีดวัคซีนร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด หรือสหกรณ์โคเนื้อ โดยระดม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพ้ืนที่  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์อ าเภอ,เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์

เจ้าหน้าที่ผสมเทียม เป็นต้น 

2.3 ด าเนินการลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว โดยให้ส านักงาน       

ปศุสัตว์อ าเภอจัดท าแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๔) เก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงาน

แผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายใด ไม่ยินยอมให้

เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ ท าการบันทึกไว้และให้เกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายดังกล่าวลงนามว่า      

ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีนในบันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

2.4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทาง 

การฉีดวัคซีนให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ ยงโคเนื้อกระบือ 

แพะ และแกะในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการพ่นยาท าลาย     

เชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  

2.5 สรุปผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก   

เซปทิซีเมีย ตามแบบรายงานประจ าเดือนในระบบรายงาน e – Operation และแบบสรุปผลการฉีดวัคซีน   

ป้องกันโรค โดยด าเนินการส่งแบบสรุปผลดังกล่าวให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

2.6 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกร         

ผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ เพ่ือขอรับบริการฉีดวัคซีนที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอใกล้บ้าน 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความส าคัญของการฉีดวัคซีน      

ป้องกันโรค และการด าเนินการตามกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 

7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

          

 



         2.7 ประเด็นที่ต้องเข้มงวด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดและแพร่กระจายของโรค  

   - สัตว์ที่มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น ตั้งท้อง บังคับยาก สัตว์ฝูงไล่ต้อนหรือ         

สัตว์ ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติในป่าเขา เป็นต้น ต้องฝึกอบรมให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้เอง 

เนื่องจากจะสามารถลดความตื่นกลัวของสัตว์และฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ต้อง       

ติดตามผลและก ากับดูแลขณะด าเนินการด้วย  

   - ในพ้ืนที่ที่สงสัยว่ามีโรคระบาดต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการฉีดวัคซีนให้สัตว์ ซึ่งสัตว์

ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคมาก่อน ตลอดจนไม่ใช้เข็มฉีดวัคซีนและเข็มส าหรับดูดวัคซีน

ปะปนกัน รวมทั้งระมัดระวังการปนเปื้อนของวัคซีนในขวดด้วย 

   - กรณีที่ผู้ด าเนินการฉีดวัคซีนไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เช่น เกษตรกร อาสาปศุสัตว์

เจ้าหน้าที่ผสมเทียม เป็นต้น เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ต้องมีการให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษาวัคซีน และการฉีดวัคซีนที่

ถูกต้อง รวมถึงก ากับดูแลและติดตามการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด  

- ให้เข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น สวมใส่

รองเท้าบูท ท าความสะอาดอุปกรณ์เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกครั้ง เป็นต้น 

2.8 การท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง โดยให้ด าเนินการพร้อมกับการรณรงค์ฉีดวัคซีน ดังนี้  

   - ซักซ้อมการด าเนินงานและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการผสมยาฆ่าเชื้อในอัตราส่วนที่ก าหนด

และท าความสะอาดพ้ืนผิวให้สะอาดก่อนการพ่นยาฆ่าเชื้อให้เปียกชุ่มในพ้ืนที่เสี่ ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น 

ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ รถบรรทุกสัตว์ รถขนส่งอาหารสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์กีบคู่ เป็นต้น  

   - ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยให้บูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์และน้ ายาฆ่าเชื้อ ตามที่

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ได้แนะน าหรือจัดสรรให้ และรายงานผลตามแบบรายงานประจ าเดือนใน

ระบบรายงาน e - operation  

2.9 ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวร์วมถึงสหกรณ์/ สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ให้ด าเนินการ ดังนี้  

- เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า – ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดความเสี่ยง

ของการน าเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย และรวมถึงโรคอ่ืนๆ เข้าฟาร์ม หากมีความจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสัตว์

เข้าฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ที่คอกกัก ซึ่งแยกออกจากสถานที่เลี้ยงอย่างชัดเจนและไม่ใกล้ชิดสัตว์ฝูงเดิม เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนน าเข้าร่วมฝูง 

- เข้มงวดในการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่  



  - ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค – 

กระบือ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเข้าฟาร์ม จะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและต้องผ่าน     

การฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

  - ดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มโดยการถ่ายพยาธิภายในและภายนอกอย่าง

สม่ าเสมอ ตลอดจนดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้โปร่งโล่งปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงพาหะ ทั้งนี้ ส านักงาน  

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจะมีการตรวจติดตามการด าเนินงานดังกล่าว 

ผลการปฏิบัติงานทดสอบโรค Brucellosis /ก าจัดพยาธิ ปีงบประมาณ  2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 
 

อ าเภอ 

 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นา 

ไม่เหมาะสมฯ 

  
 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ 

ก าจัดพยาธิในโค - กระบือ - 
แพะ 

ทดสอบโรค Brucellosis ในโค ก าจัดพยาธิในโค 

เป้า ผล % เป้า     ผล % เป้า ผล % 
   เมืองฯ 88 2 2 55 24 43 55 24 43 

   ทรายมูล 70 3 4 40 33 82 40 8 20 

   กุดชุม 80 6 7 55 - - 55 5 9 

   ไทยเจริญ 70 2 2 40 49 117 40 - - 

   เลิงนกทา 85 73 85 55 65 118 55 53 96 

   ป่าติ้ว 70 15 21 40 15 37 40 30 75 

   ค าเข่ือนแก้ว 80 2 2 55 28 50 55 18 32 

   มหาชนะชัย 80 - - 55 55 100 55 47 85 

   ค้อวัง 70 4 5 40 42 105 40 17 42 

รวม 465 107 23 693 309 44 693 202 29 

 



3. โรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 



 

เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564                 

อ าเภอ เป้าหมาย สุนัข แมว ผลงาน
รวม 

% 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 149 316 101 259 825 165.00 

ค าเขื่อนแก้ว 200 65 110 46 115 336 168.00 

มหาชนะชัย 200 90 174 22 70 356 178.00 

กุดชุม 250 53 116 35 89 293 117.20 

เลิงนกทา 250 82 182 41 76 381 152.40 

ทรายมูล 150 53 98 33 36 220 146.67 

ป่าติ้ว 150 10 31 15 37 93 62.00 

ไทยเจริญ 150 36 65 15 43 159 106.00 

ค้อวัง 150 31 79 6 54 170 113.33 

รวม 2,000 569 1,171 314 779 2,833 141.65 

4. โรคไข้หวัดนก 

4.1 การรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ท่ีมีระบบป้องกันโรค 

ปศุสัตว์อ าเภอปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด ในการออกหนังสือรับรองตามแบบ สกช.4 กรณีไม่ได้ใช้

ประกอบการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ นั้น การออกหนังสือรับรองตามแบบ 

สกช.4 จะมีเลขที่ล าดับการออกใบอนุญาต เพ่ือให้เป็นไปตามล าดับการออกหนังสือรับรอง จึงให้ปศุสัตว์อ าเภอ

ประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือออกเลข เมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานปศุสัตว์จังหวัดทราบทันที 

 



4.2 โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนแจ้งความประสงค์หรือขอรับการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยง

สัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคตามแบบ กช.1 ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  

          2. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่ขอรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชน     

ป้องกันโรคตามข้อ 1 จะต้องผ่านการประเมินจากปศุสัตว์อ าเภอตามแบบ กช. 2                

          3. เมื่อผ่านการประเมินตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab จาก

ฝูงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่เลี้ยงอยู่จ านวน 10 ตัว/ฟาร์ม เมื่อผลตรวจเป็นลบให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ       

ตามแบบ กช.3 พร้อมระบุพิกัดสถานที่เลี้ยง และให้ปศุสัตว์จังหวัดออกสมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง

หรือไก่ชน หรือแบบ กช.4 ให้แก่เกษตรกร 

เป้าหมาย จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่สัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบป้องกันโรค 2564 
ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย

อ าเภอ 
จ านวน
ตัวอย่าง 
(ทุก 6 
เดือน) 

ส าลีก้าน จ านวน
ตัวอย่าง 
(ทุก 6 
เดือน) 

ส าลีก้าน รวมทั้งปี 

1 เลิงนกทา 24 48 120 48 120 96 
2 ไทยเจริญ 24 48 120 48 120 96 
3 กุดชุม 72 144 360 144 360 288 
4 ทรายมูล 24 48 120 48 120 96 
5 เมือง 24 48 120 48 120 96 
6 ป่าติ้ว 72 144 360 144 360 288 
7 ค าเข่ือนแก้ว 72 144 360 144 360 288 
8 มหาชนะชัย 24 48 120 48 120 96 
9 ค้อวัง 24 48 120 48 120 96 

รวม 360 720 1800 720 1800 1440 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    

                                             - 

มติที่ประชุม                                                                                                                  .   

 



ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ  

 ปศุสัตว์จังหวัด : แจ้งแผนการจัดงาน Field Day. ประจ าปี 2564 ณ อ าเภอไทยเจริญ จัดงานในวันท่ี          

8 เมษายน 2564 สถานท่ี : เครือข่าย ศพก. วิสาหกิจชุมชนหมู่ 2 ต.ค าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

เลิกประชุมเวลา 17.00 น .    

 

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

       นักจัดการงานทั่วไป 

 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 


