
   
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 2 / 2562 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2562 วันที่   23  กุมภาพันธุ์  2562 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
................... 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายปัญญา   มูลค ากาเจริญ   รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       ประธาน 
2. นางจุฑามาศ  สมไชย    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายณฐรัช ประวาสุข    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
4. นายสุรชัย สีน  าค า             หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางพรประภา พวงนาค      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายสถาพร จุลสัตย์   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
8. นายปรีชา ช ากรม   ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
9. นายนพดล หล้าแหล่ง   ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
10. นายชนะชัย กล่องแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 
11. นายวิฑูรย์ ละคร    ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล    ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร   ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
14. นายเด่นพงษ์ ไทยลา   ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
15. นายประเสริฐ วงศ์นาค   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
16. นายศรากร ปิยวรานนท์      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17 นายพงศกร พนาจันทร์       สัตวแพทย์ช านาญงาน           
18 นายนณฑภัช อาจนาฝาย     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19 นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
20 นายธนุส ธนะวิโรจน์          สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21 นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22 นายสมควร พฤกษชาติ    สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว 
23 นายนพดล ตานุชนต์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทธิ์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
25 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม      เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
26 นายชินกร ศรีเกษตร          เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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 27 นายทวีป  แสนจ าลา         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             
 28 นายภัทรพงษ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 29 นายสุพศิน ยงย้อย             เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 30 นายไพรรี  ไกยรัตน์        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 31 นายธนากร มาแสวง        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

32 นายปัญญา มูลสาร        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
33 นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ  นักจัดการงานทั่วไป 
34 นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงศ์เจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
35 นายอัมพร เกษตรสิงห์       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
36 นายเชี่ยวชาญ ค าภู        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
37 นายจรัญ จันทวี              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
38 นายวรินทร์  ลาวัลย์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
39 นายนิติ สุดบนิจ        เจ้าพนกังานสัตวบาล 
40 นายเมธัส สุค าภา        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
41 นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
42 นายบรรพต เมืองคง        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
43 นายอุทัย คุณารักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
44 นายอดุลย์ พันธ์ศรี        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
45 นายสมประสงค์ เกษมสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
46 นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
47 นายสราวุฒิ สายหอม        เจ้าพนักงานสัตวบาล  
48 นายสมชาย ยางเดี่ยว        พนักงานผู้ข่วยสัตวบาล 
49 นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ        พนักงานธุรการ ส 3 
50 นางสุวิมล ทองน้อย        พนักงานพิมพ์ ส 4 
51 นายจิรเดช ตะนุมาตร        พนักงานขับรถยนต์ ส 1 
52 นายพรภิรมย์ ปทุมวัน      พนักงานการเกษตร ส 2 
53 สมศักดิ์ เพชรทอง        ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 
54 นายกมล มุละสีวะ        พนักงานทั่วไป บ 1 
55 ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
3. นางอินทิพร บุญอยู่         เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและถ่ายทอด 

                                        เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 
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เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
1.ข่าวแจก 
2. ข่าวสด 
“ปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการ โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่” 
 วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา
ร่วมออกหน่วยโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองเชียงโท  
หมู่ที่ 4 ต าบลสร้างม่ิง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยให้บริการท าหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับแจกเอกสารเวชภัณฑ์ให้กับประชาชน     รวมสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จ านวน 90 ตัว ท าหมันสุนัขจ านวน 33 ตัว และท าหมันแมวจ านวน 9 ตัว            
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 1 /2562 ประจ าเดือน มกราคม  2562 
วันที่  มกราคม 2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  

-  ไม่มี    - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
    -     ไม่มี  -  
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
        - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     1. รายงานการใช่จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562  ทุกกิจกรรม/ทุกส านัก ณ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณที่ได้รับ 10,795,899.00  บาท งบประมาณที่ใช้ในเดือนนี  994,215.30 บาท 
สะสม 2,511,015.96 บาท คงเหลือ 8,284,883.04 จ่ายไปแล้ว 23.26 %       
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจังหวัดยโสธร ประจ า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่ที่ – 
 หมู่บ้าน 

เกษตรกรที่มีการ
อัพเดตข้อมูล  

และมีสถานะ ใช้งาน 

เกษตรกรที่มี
สถานะ  

รอการอนุมัติ 

เกษตรกรราย
ใหม่ 

ฟาร์มที่มีการ
เลิกเลี้ยง 

ฟาร์มที่มี  
latitude 

,longitude 

เกษตรกรที่มี
รูป 

เป้าหมาย ร้อยละ 

ยโสธร       38,018 800 1 4 19,668 1,725     
  เมืองยโสธร   6,187 207 0 0 66 0       6,682      92.59  

  ทรายมูล   1,616 62 0 1 1,601 0 1,651     97.88  

  กุดชุม   7,952 0 0 0 5,754 14 7,819   101.70  

  ค าเขื่อนแก้ว   5,629 0 0 0 4,023 1,696 5,545   101.51  

  ป่าติ้ว   1,735 525 0 0 1,562 0 2,692     64.45  

  มหาชนะชัย   4,228 0 0 2 119 2 4,220   100.19  

  ค้อวัง   3,172 0 0 0 3,193 2 2,854   111.14  

  เลิงนกทา   4,674 6 0 1 916 11 6,395     73.09  

  ไทยเจริญ   2,825 0 1 0 2,434 0 2,542   111.13  

          ผลรวม     40,400      94.10  
  

           4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี  
ประจ าปี 2562ให้อ าเภอคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีอ าเภอละ 1 รายอ าเภอที่ส่งรายช่ือเครือข่ายสัตว์พันธุ์
ดี 
ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรที่ 09/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) ระดับอ าเภอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรที่ 09/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์)  
ระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ.เลิงนกทา ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านกุดเสถียร 
เวลา 13.00 น.อ.ไทยเจริญ ณ ศูนย์ ศพก. บ้านหนองคูน้อย ต.น้ าค าเวลา 15.00 น.  
 



รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนเกษตรกร
ที่สมัคร 

พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ ประเภทพืชอาหารสัตว ์

ต้นข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด เนเปียร์ แพงโกล่า มันส าปะหลัง อ่ืนๆ 

1 เมืองยโสธร                   

2 ทรายมูล 3 10     5     5   

3 กุดชุม 22 97 1 4 46 21 5 20   

4 ไทยจริญ 32 104 2 2 17 25   58   

5 เลิงนกทา 27 106       106       

6 ป่าติ้ว                   

7 ค าเขื่อนแก้ว                   

8 มหาชนะชัย                   

9 ค้อวัง                   

รวม 84 317 3 6 68 152 5 83   
โครงการธนาคารโค - กระบือ 

รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีอายุสัญญาเกิน 5 ปี โค-กระบือ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

อ าเภอ 
จ านวน
แ ม่ โ ค 
(ตัว) 

จ า น ว น
แ ม่
ก ร ะ บื อ 
(ตัว) 

รวม (ตัว) 

กรณีอายุสัญญาเกิน 5 ปี นับถึงปี 56 

หมายเหตุ มีตัวสัตว์แต่ไม่มี
รายงานลูกเกิด
(ตัว) 

มีรายงานลูกเกิดตัวที่ 1 แต่ยัง
ไม่สงคืน ธคก. 

คืนลูกตัวที่ 1 แล้วแต่
ยังไ ม่มอบกรรมสิทธิ์
(ตัว) 

เ ป้ า ห ม า ย
ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหา(ตัว) 

ผ ล ง า น
สะสม 

ร้อยละ 

อ า ยุ ไ ม่ ค ร บ  1 8 
เดือน 

อายุครบ/
เ กิ น  1 8 
เดือน 

เมืองยโสธร 246 196 442 136   86   222 46 20.72   



ทรายมูล 70 163 233 154   53 10 217 5 2.3   

กุดชุม 157 184 341 33 39 135   207 0 0   

ไทยเจริญ 112 91 203 36   47 20 103   0   

เลิงนกทา 87 43 130 38 1 25   64 2 3.13   

ป่าติ้ว 64 69 133 17   11   28   0   

ค าเขื่อนแก้ว 36 6 42         0 0 0   

มหาชนะชัย 164 120 284 32   27 24 83 1 1.2   

ค้อวัง 87 7 94 4   14 0 18 0 0   

รวม 1023 879 1902 191 40 188 54 942 52 5.52   
มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรเพื่อจ าหน่ายแม่โค-กระบือ ออกจากทะเบียนเขต  
กรณี จ าหน่าย/ขายลูกแล้ว ยังไม่มอบแม่โค-กระบือ  
อ.เมืองยโสธร  จ านวน   25  ราย  ด าเนินการแล้ว 24 ราย  เหลือ 1 ราย 
อ.ทรายมูล  จ านวน 160 ราย   ด าเนินการแล้ว 0 ราย  เหลือ 160 ราย 
อ.ไทยเจริญ  จ านวน   19  ราย  ด าเนินการแล้ว 0 ราย  เหลือ 19 ราย 
อ.เลิงนกทา จ านวน   41  ราย  ด าเนินการแล้ว 0 ราย  เหลือ 41 ราย 
อ.ป่าติ้ว  จ านวน    6   ราย  ด าเนินการแล้ว 6 ราย  เหลือ 0 ราย 
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ านวน   16   ราย ด าเนินการแล้ว 16 ราย  เหลือ 0 ราย 
อ.ค้อวัง  จ านวน    27   ราย ด าเนินการแล้ว 27 ราย  เหลือ 0 ราย 
อ.มหาชนะชัย จ านวน   131   ราย ด าเนินการแล้ว 0 ราย เหลือ 131 ราย 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
รายงานทะเบียนสัตว์โครงการ ธคก. ครบก าหนดรายงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562    
มติที่ประชุม รับทราบ 
                    4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่องท่ี 1 การท าบัญชีกาซเรือนกระจก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กาซเรือนกระจกในพื นบรรยากาศที่เพ่ิมมากขึ น 
                  Co2    CH4    N2o 
ปรากฏการเรือนกระจก 
(Grrenhoure Gas Effete) 
ภาวะโลกร้อน 
(Global warming)  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Clange) 
           -  เอลนีโญ 
       - ลานียา  
        - การละลายของน  าแข็งขั วโลก  



                             - ระดับน  าทะเลสูงขึ น 
                - โรคระบาด  
                                                  - การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
                     - ภัยธรรมชาติ 
ฯลฯ 
ชนิดกาซ   แหล่งที่มา        ศักยภาพในการท าให้เกิดโรคร้อน 
   Co2   การเผ่าไหม้เชื อเพลิง   1 
    ฟอสซิล 
   CH4   ฟาร์มปศุสัตว์    21 
    นาข้าว 
    ขยะ/น  าเสีย 
    โรงงานอุตสาหกรรม 
   N2o   การใช้ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบ   310 
    ของไนโตรเจน 
    อุตสาหกรรมที่ใช้กรมไนตริก 
การปล่อยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย  (ข้อมูลปี 2556) 
การปล่อยกาซเรือนกระจกทั้งหมด 318.662 mt Co2 
  ภาคพลังงาน  74.35 % 
  การเกษตร  15.98 % 
  อุตสาหกรรม  5.96 % 
  ของเสีย  3.71 % 
 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นสัญญาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 
 ประเทศไทยมีความตั งใจทีจะลดกาซเรือนกระจก ร้อยละ 20 จากปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก
ในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกในภาคปศุสัตว์ 
ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกทั งหมด = ข้อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยกาซเรือนกระจก 
        จ านวนตัวสัตว์  x (กิโลกรัมมีเทน/ตัว/ปี) 
         โคนม  x 68 
         โคเนื อ  x 47 
         กระบือ  x 55 
         แพะ   x 5 
         สุกร   x 1 
         คน    x 0.12 
โครงการ T-VER : Thailand Voluntary        Emission Reduction Program ) 
(องค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก องค์การมหาชน) 
= โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานขอประเทศไทย 
จุดประสงค์ ลด/บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ลดกาซเรือนกระจก  
น าคาร์บอนเครดิตที่ได้ไปจ าหน่ายหรือชดเชยการปล่อยกาซเรือนกระจก 



ประเภทของโครงการ 
 พลังงานทดแทน 
 การจัดการภาคขนส่ง 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
 การจัดการของเสีย 
 การเกษตร (เช่น บ่อกาซชีวภาพ) 
          ป่าไม้และพื นที่สีเขียว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 เรื่องแต่งตั งพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่6 ) พ.ศ. 2553 
ข้อ 3 แต่งตั งข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมมลพิษจากการเลี ยงสุกร –ฯ. 
3.5 ข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีอ านาจเจ้าหน้าที่เฉพาะในเขตท้องที่ของต้น ดังนี  
 (1) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (2) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 (3) ปศุสัตว์อ าเภอ 
 (4) นายสัตวแพทย์ตั งแต่ระดับปฏิบัติการขึ นไป 
 (5) นักวิชาการสัตวบาล ตั งแต่ระดับปฏิบัติการขึ นไป 
 (6) สัตวแพทย์ ตั งแต่ระดับช านาญงานขึ นไป 
อ านาจหน้าที่  

- เข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษเพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
- ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน  าเสีย 
- ออกค าสั่งเป็นหนังสือ สั่งปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  

การเลี ยงสุกร หมายความว่า การเลี ยงสุกร พ่อ – แม่พันธ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตั งแต่สอง
ชนิดขึ นไปตามน  าหนักหน่วยปศุสัตว์ 
น  าหนักหน่วยปศุสัตว์ หมายความว่า น  าหนักสุทธิของสุกร พ่อ –แม่พันธ์ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
หรือตั งแต่สองชนิดขึ นไปที่มีน  าหนักรวมกัน 500 กิโลกรัม โดยน  าหนักเฉลี่ย พ่อ –แม่ พันธ์ ตัวละ 170 กิโลกรัม 
สุกรขุน 60 กิโลกรัม และลูกสุกรตัวละ 12 กิโลกรัม 
เรื่องท่ี 2 การบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 เนื่องจากมีผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว (ปี61) ต่ออายุใบอนุญาตฯ ไม่ทัน
ตามก าหนดและเกิน 30 วัน หลัง ใบอนุญาตหมดอายุ  
 การด าเนินการ หากอ าเภอตรวจพบกรณีดังกล่าว 
  : พบใบอนุญาตไม่ได้ต่ออายุฯ เกิน 30 วันหลังวันหมดอาย ุ
  : มีความผิดตามมาตรา 17 ขายอาหารสัตว์ (ควบคุมเฉพาะ) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตาม
มาตรา 75 ต้องระหว่างโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560 



 
 
 
ความผิด โทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับ หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ให้เปรียบเทียบความผิดได้ 
 มาตรา 17 วรรค 1 ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่มีใบอนุญาตขาย 
  ความผิดครั งที่ 1  ปรับ 2,500 บาท 
  ความผิดครั งที่ 2  ปรับ 5,000 บาท 
  ความผิดครั งที่ 3  ปรับ 7,500 บาท 
  ความผิดครั งที่ 4  ปรับ 10,000 บาท 
ให้ปศุสัตว์อ าเภอ บันทึกในแบบ ปอส.2 ให้ผู้ประกอบการมาจ่ายค่าปรับที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร (ให้
เวลา 15 วันท าการ) 
เรื่องท่ี 3 การอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานสู่ฮาลาล 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
 วิทยากรจาก ส านักงานปศุสัตว์เขต 3  
 *ขอให้ทุกอ าเภอให้แจ้งผู้ประกอบการโรงฆ่า/สถานที่จ าหน่าย (โค-กระบือ สัตว์ปีก) เข้ารับการอบรม 
ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว 
 *หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ กลุ่มฯ ได้จัดท าให้แล้ว 
  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    

1. สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ 



1.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย             

                        
มาตรการที่จังหวดัยโสธรที่ตอ้งด่าเนินการ (พืน้ทีเ่สี่ยงต่่า) 

๑. เข้มงวดการแจง้และการตรวจรับสัตว์ปลายทาง 
๒. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนใหค้รอบคลุม 

๓. เร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชวีภาพของฟาร์ม 
 

 

 

 



 
2. ไข้หวัดนก 

2.1 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนปอ้งกันโรคในไก่พื นเมือง ครั งที่2/2562 
  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิจารณา
ก าหนดพื นที่ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับจ านวนเป้าหมายการท าวัคซีนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดรวมวัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อ  
 

ยอดจัดสรรวัคซีนสัตว์ปีก 
 

ที ่ อ าเภอ 
วัคซีน
อหิวาต์
สัตว์ปีก 

วัคซีนอหิวาต์
สัตว์ปีก ส าหรับ
ไก่ไข่อินทรีย์ 

ราช
ด าริ 

รวม
จ่าย
อหิ
วาต์
สัตว์
ปีก 

วัคซีน 
ND+IB 
ส าหรับ

ไก่
พื้นเมือง

ปรับ
ระบบ
(โด้ส) 

วัคซีน ND+IB 
ส าหรับไก่ไข่

อินทรีย์ 
ราช
ด าริ 

รวมจ่าย
ND+IB  

Pox 
จ านวน

ราย 
วัคซีน
(โด้ส) 

จ านวน
ราย 

วัคซีน
(โด้ส) 

1 เลิงนกทา 2300 10 500 300 3100 32,000 10 500 200 32,700 1,800 
2 ไทยเจริญ 2000 5 400   2400 22,000 5 400   22,400 1,600 
3 กุดชุม 2500       2500 32,000       32,000 2,000 
4 ทรายมูล 2000       2000 20,000       20,000 1,800 
5 เมืองยโสธร 2600       2400 32,000       32,000 2,000 
6 ป่าติ้ว 2000       2000 22,000       22,000 1,800 

7 
ค าเขื่อน
แก้ว 2400       2400 30,500       30,500 2,000 

8 มหาชนะชัย 2400       2400 30,600       30,600 2,000 
9 ค้อวัง 1800       2000 22,000       22,000 1,400 

รวม 20000 15 900 300 21200 243,100 15 900 200 244,200 16,400 
 

เป้าหมายพื นที่ให้ด าเนินการท าวัคซีนในสัตว์ปีก ของเกษตรกรในพื นที่ต่อไปนี  
1. พื นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 
2. พื นที่รัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มมาตรฐานไก่เนื อ 
 3. พื นที่ฟาร์มเกษตรกรที่มีการปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื นเมือง/ไก่ชน 

  4. พื นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและชุมชนรอบโครงการตามพระราชด าริ 
 5. พื นที่อ่ืนๆ ที่เป็นพื นที่เสี่ยงตามท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก าหนด 
 สามารถรับวัคซีนฝีดาษ และ อหิวาต์เป็ด-ไก่ ได้แล้ว (วัคซีนนิวคาสเซิล รอรับเดือนมีนาคม)  
 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานในท้องที่ (แบบฟอร์ม ฉว.1)เป็นไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 

 

 



 

2.2 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง รอบท่ี 1/2562 ระหว่างวันที่ 1 
– 31  ธันวาคม 2561 และโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นที่เสี่ยง รอบที่ 
2 / 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 เพ่ือเป็นการด าเนินงานตามกิจกรรมฯ จึงขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ อ าเภอ 
จัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ(บาท) 

รวม 
ท าวัคซีนไก่ฯ ท าความสะอาด 

1 เลิงนกทา 3,200 3,200 6,400 

2 กุดชุม 3,200 3,200 6,400 

3 เมืองยโสธร 3,200 3,200 6,400 

4 ค าเข่ือนแก้ว 3,200 3,200 6,400 

       5 มหาชนะชัย 3,200 3,200 6,400 

6 ไทยเจริญ 2,800 2,600 5,400 

7 ทรายมูล 2,800 2,600 5,400 

8 ป่าติ ว 2,800 2,600 5,400 

9 ค้อวัง 2,800 2,600 5,400 

รวม 27,200 26,400 53,600 



 
 

2.3 เป้าหมายการด าเนินงานตัวชี วัด:ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
3. งานผสมเทียม 

3.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 - แจ้งผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ๒๕๖๒  
 การปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมตั งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๒ โครงการ
ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป้าหมายการผสมเทียมทั งปี ๖,๕๐๐ ตัว ผลงานที่ท าได้ 
๓,๒๓๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ การติดตามลูกเกิด เป้าหมายลูกเกิดทั งปีทั งปี ๓,๙๓๖ ผลงานที่
ท าได้๒,๖๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘ 
โครงการผลิตกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zonning)  เป้าหมายการผสมเทียมทั งปี ๑,๓๐๐ ตัว 
ผลงานที่ท าได้ ๕๔๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๓ การติดตามลูกเกิด เป้าหมายลูกเกิดทั งปีทั งปี 
๒,๓๖๒ ผลงานที่ท าได้ ๔๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๒ 
          3.2   การเหนี่ยวน าการเป็นสัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ด าเนินการเหนี่ยวน าการเป็นสัดในโคเนื อให้
เกษตรกรในพื นที่อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน ๑๐๐ ตัว ได้ท าการผสมเทียมโดยน  าเชื อกรมปศุสัตว์ 
จ านวน ๒๙ ตัว 
 
 
 
 



 
 

4.  โรคพิษสุนัขบ้า  

4.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด 

-  วันที่ 1 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2562  พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 2 ครั ง 2 จุด 2 
ต าบล ในพื นที่  2 อ า เภอ ดังนี  อ าเภอกุดชุม 1 ครั ง  1 จุด 1 ต าบล (ต าบลโนนเปือย)                  
อ าเภอไทยเจริญ 1 ครั ง 1 จุด  1 ต าบล  (ต าบลน  าค า)  

     ข้อมูลสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  

      - จ านวนสุนัข2 ตัว  เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1  ตัว  ไม่เคยฉีดวัคซีน 2 ตัว เป็นสุนัขมีเจ้าของ 1ตัว  ไม่
มีเจ้าของ1 ตัว 

4.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศ 
รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศที่มากท่ีสุด คือ  สุรินทร์ 11 ตัวอย่าง กระบี่ 7 ตัวอย่าง 
สงขลา 7 ตัวอย่าง  อ านาจเจริญ 6 ตัวอย่าง ชลบุรี 6 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 5  ตัวอย่าง
สุราษฏร์ธานี 5 ตัวอย่าง กรุงเทพมหานคร 4 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ 4 ตัวอย่าง กาฬสินธ์ 3  ตัวอย่าง 

4.3 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๖๒(ส่งหัวสุนัข-แมว) 

          -  ให้ส่งเป็นโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯเฉพาะพ้ืนที่ระดับ A  
พื นที่เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯประจ าปี ๖๒ 

อ าเภอ จ านวน อปท. รายชื่อ อปท. 
เมือง
ยโสธร 3 

อบต. 
หนองเป็ด 

อบต. 
ทุ่งแต ้

อบต. 
หนองค ู         

มหาชนะ
ชัย 8 

ทต. 
ฟ้าหยาด 

อบต. 
ฟ้าหยาด 

อบต. 
ม่วง 

อบต. 
โนน
ทราย 

อบต.
บาก
เรือ 

อบต.
บึงแก 

อบต. 
คู

เมือง 
อบต. 
ผือฮ ี    

ค าเขื่อน
แก้ว 11 

ทต.ค า
เขื่อนแก้ว 

อบต. 
ลุมพุก 

อบต. 
นาค า 

อบต. 
ทุ่งมน 

อบต.
โพนทนั 

อบต.
ย่อ 

อบต. 
กู่จาน 

อบต.
กุดกุง 

อบต. 
แคนนอ้ย 

อบต. 
สง

เปือย 
อบต.

เหล่าไฮ 

กุดชุม 1 
อบต.กุด

ชุม           

เลิงนกทา 9 
ทต. 

เลิงนกทา 
ทต. 

ห้องแซง 
ทต. 

สามแยก 
ทต.

สามัคค ี

ทต.กุด
เชียง
หมี 

ทต.
กุดแห่ 

ทต.
สวาท 

อบต.
สาม
แยก 

อบต. 
สร้างมิ่ง   

ทรายมูล 2 
อบต. 

ทรายมูล 
อบต. 
ดู่ลาด          

ป่าติ ว 2 
ทต. 

ป่าติ ว 
อบต. 
ศรีฐาน          

ค้อวัง 5 
ทต. 
ค้อวัง 

อบต. 
ค้อวัง 

อบต. 
น  าออ้ม 

อบต.
ฟ้าห่วน 

อบต.
กุดน  า

ใส       

ไทยเจริญ 2 
อบต. 
ส้มผ่อ 

อบต. 
ค าไผ ่          

รวม 43                       

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ส่งแล้ว 10 หัว จาก43 (23.25%) 

 

 



4.4 เป้าหมายการท าหมันสุนัข-แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓,๖๕๐ ตัว) 

 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
เมืองยโสธร 1,100 95 235 79 159 568   51.64  
ค าเขื่อนแก้ว 450 29 33 7 24 93   20.67  
มหาชนะชัย 600 4 13 0 0 17     2.83  

กุดชุม 600 8 13 7 16 44     7.33  
เลิงนกทา 240 41 114 14 40 209   87.08  
ทรายมูล 200 10 38 3 17 68   34.00  
ป่าติ้ว 200 10 38 13 32 93   46.50  

ไทยเจริญ 130 5 34 6 35 80   61.54  
ค้อวัง 130 27 35 4 20 86   66.15  
รวม 3,650      229       553       133       343          1,258    34.47  

 
สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

  5. การทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี  - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
        



    


