
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  5 / 2563 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2563   วันที่  29  พฤษภาคม  2563  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 หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

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.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ 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.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน  
15.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. จังหวัดยโสธร ขอขอบคุณที่หน่วยงานฯ ให้ความร่วมมือในการร่วมมือและช่วยกันรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ส าหรับการท างานที่ไม่มีวันหยุดในการรับเรื่องอุทธรณ์ของ
เกษตรกร ขอให้ตรวจสอบและกลั่นกรองให้รัดกุม รวดเร็ว เพื่อจะได้โอนเงินให้เกษตรกรโดยเร็ว 



  3. ช่วงเดือนนี้เข้าสู่ฤดูฝน แต่คาดว่าปลายเดือน มิถุนายน จะเข้าสู่ช่วงฝนแล้ง สถานการณ์น้ า
ทีอ่่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน ต.ห้องแซง มีน้ า 25.94%, อ่างเก็บน้ าห้วยโพง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มีน้ า 
49%, เขื่อนร้อยเอ็ด มีน้ า 97.5% และไม่ปล่อยน้ าให้จังหวัดยโสธร 
  4. วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ 42 พรรษา ขอความร่วมมือให้หน่วยงานติดตั้งธงตราสัญลักษณ์และพระบรม
ฉายาลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 
  5. วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานฯ เนื่องในวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนสาธารณพญาแถน 
และเวลา 11.00 น. พิธีปล่อยปลาและมอบของยังชีพที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
  6. จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตู้ปันสุข และมีตู้ปันสุขท้ังสิ้น 300 ตู้ ขอให้ผู้น าท้องถิ่น/หมู่บ้าน
ช่วยกันรักษาและสอดส่องดูแลตู้ปันสุข ในเขตหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
มติที่ประชุม รับรอง  
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563 
                         วันที่  1 พฤษภาคม 2563  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                    กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : ติดตามความก้าวหน้าของการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงช้าง
ล าเนาของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย และ พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ดอนก่อของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ค้อวัง 
                    ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัยและปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง : ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัยและ
อ าเภอค้อวัง ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาอ าเภอมหาชนะชัย
แล้ว แต่เนื่องจากว่าส านักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาอ าเภอมหาชนะชัย มีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายเจ้าหน้าที่
ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ดังนั้นทางปศุสัตว์อ าเภอฯ จึงยังไม่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน หากมี
ความคืบหน้า ทางปศุสัตว์อ าเภอฯ จะรีบด าเนินการติดต่อประสานงานและรายงานให้จังหวัดทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจ าหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ 



 



 
  2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การก าหนดราคาจ าหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ป ี
2563 

  



 
สรุป : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มีเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายให้เกษตรกรจ านวน 600 กก. 3 ชนิดพันธุ์ 
คือ 
     1. เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 200 กก.ๆ ละ 125 บาท 
     2. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง 200 กก.ๆ ละ 150 บาท 
     3. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซา 200 กก.ๆ 150 บาท 
ส่วนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่มีการจ าหน่าย บริการแจกฟรี ในอัตราคนละไม่เกิน 500 กก. (แพงโกล่าและ 
เนเปียร์ปากช่อง 1) 
มติที่ประชุม  รับรอง 



  4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์อ่ืน ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) 

 
  2. สรุปสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

 
มติที่ประชุม รับรอง 



4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

  2. ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ตัวชี้วัด  :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 5 ส   

น้ าหนักคะแนน  :  10  คะแนน   

      

น้ าหนัก
คะแนน 

รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2 
ก าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส ตาม
แผนการท ากิจกรรม 5 ส. ของส านักงานปศุสัตว์ 

  

   จังหวัดยโสธร  (ท าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของทุกๆเดือน )   

2 
ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส  โดยต้องมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 

  

2 มีการประชุม และก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้ท า 
ตามมาตรฐานกลางการจัด
พ้ืนที่ 5 ส ของกรมปศุสัตว์ 

2 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส  

ตามมาตรฐานกลางการจัด
พ้ืนที่ 5 ส ของกรมปศุสัตว์ 

2 
มีการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน ≥80%  และน าผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน 

การตรวจประเมินตาม
แผนการด าเนินงานกิจกรรม 
5 ส 

รวม 10 
คะแนน     

มติที่ประชุม รับรอง 

 



4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบที่ 2/2563  
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (10 คะแนน) 

น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 มีฐานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในอ าเภอ   
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตครบทุกโรง พร้อมส่งรายงานการ

ตรวจประเมินครบทุกโรง (ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค.63)   
3 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ

จ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน โดยส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าฯ ทาง line ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ตามไฟล์และ
แบบฟอร์มที่ สพส.
ก าหนด 

3 ส่งรายงานตรวจโรคสัตว์ (ก่อนฆ่าและหลังฆ่า : AM-PM) อย่างน้อยร้อย
ละ 30 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยส่ง
รายงานให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ทาง line ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 

ตามไฟล์และ
แบบฟอร์มที่ สพส.
ก าหนด 

1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (5 คะแนน) 

น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 มีฐานข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะครบทุกร้านภายในอ าเภอ 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน เดือน 

ส.ค.63 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 80-85 
เมื่อเทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งราย
ตามแบบ 1 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 86-90 
เมื่อเทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งราย
ตามแบบ 1 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 91-95 
เมื่อเทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งราย
ตามแบบ 1 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 96-100 
เมื่อเทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งราย
ตามแบบ 1 

 

 

 

 

 



1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  (5 คะแนน) 
น้ าหนัก
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 ส ารวจประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม และมัสยิดในอ าเภอ 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน เดือน 
ส.ค.63 พร้อมส่ง

ข้อมูลให้กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพ

สินค้าฯ 

3 

จัดท ารายชื่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล รวมทั้งรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับรองฮาลาล ที่จ าหน่ายในสถานที่นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 
รวมทั้งจาก พืช สัตว์ ประมง เช่น เนื้อสัตว์ปรุงสุกส าเร็จรูป นมสด โยเกิร์ต ขนม 
อาหารขบเขี้ยว ไส้กรอก หนังกรอบรมควัน บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป น้ าพริก ซอส 
น้ าปลา ฯ 

1 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อสถานที่จ าหน่ายและรายการผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองฮาลาล เช่น แจ้งในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงใน line กลุ่มผู้บิหาร
ของอ าเภอ หนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานต่างๆในอ าเภอฯ 

  2. ก าหนดการฝึกอบรม 
2.1. หลักสูตร “ชี้แจง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ และกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์” 
 ก าหนดการฝึกอบรม 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.  

 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 สถานที่อบรม ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 เป้าหมาย  ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ / ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้อง  

 การด าเนินการ ขอให้ทุกอ าเภอแจ้ง/ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมฯ 

 หนังสือเชิญ  ทางกลุ่มฯได้จัดเตรียมให้แล้ว   

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.  

ที ่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ 
ที่ตั้ง 

ชนิดโรงฆ่าสัตว์ 
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ 

1 เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา   8 กุดชุม กุดชุม สุกร โค-กระบือ 
2 รุ่งเจริญโรงฆ่าสัตว์ 42 2 ห้วยแก้ง กุดชุม โค-กระบือ 

3 เทศบาลต าบลค้อวัง   10 ค้อวัง ค้อวัง โค-กระบือ 

4 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล 

  8 ทรายมูล ทรายมูล โค-กระบือ 

5 เทศบาลต าบลทรายมูล 272 3 ทรายมูล ทรายมูล สุกร/ โค-กระบือ 
6 เทศบาลต าบลป่าติ้ว   4 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว สุกร โค-กระบือ 

7 โรงฆ่าสัตว์พิทักษ์การเกษตร 75 12 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว สุกร 



8 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าราญ 

    ส าราญ เมือง โค-กระบือ 

9 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร 

    ทุ่งแต้ เมือง สุกร โค-กระบือ 

10 เทศบาลเมืองยโสธร     ในเมือง เมือง สุกร โค-กระบือ 
11 ศักดิ์ไพศาล   1 ตาดทอง เมือง สุกร 
12 ส.คูณทรัพย์   7 หนองหิน เมือง โค-กระบือ 
13 โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๑ 90 6 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร สุกร 
14 โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๒ 90 6 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ไก่เนื้อ 
15 โรงฆ่าสัตว์ กิจเจริญไก่สด - 1 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ไก่เนื้อ 
16 กุศลฟาร์ม - 5 เขื่องค า เมืองยโสธร สุกร 
17 เทศบาลต าบลสามแยก 77 11 สามแยก เลิงนกทา สุกร/ โค-กระบือ 
18 โรงเชือดไก่ธันยบูรณ์ 19 11 สามแยก เลิงนกทา ไก่ 
19 สมพงศ์โรงฆ่าสัตว์ 9 14 ห้วยแก้ง กุดชุม สุกร 
20 บุญชูไก่สด 103 7 กระจาย ป่าติ้ว ไก่ 

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.  

ที ่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ 
ที่ตั้ง 

ชนิดโรงฆ่าสัตว์ 
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ 

1 สุขาภิบาลค าเขื่อนแก้ว   2 ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว สุกร โค-กระบือ 
2 สมพรเจริญทรัพย์ 72 3 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว สุกร 
3 นิรันดร์หมูสด 117 3 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว สุกร 
4 รวมทองไก่สด  - 8 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ไก่ 
5 สาระมัย ฟาร์ม 54 6 นาค า ค าเข่ือนแก้ว โค-กระบือ 
6 ธะวัชชัยไก่สด   3 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ไก่ 

7 
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
เตย 

150 5 ค าเตย ไทยเจริญ สุกร โค-กระบือ 

8 วิรัตน์ทรัพย์ 35 7 โนนทราย มหาชนะชัย สุกร 

9 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

173 2 บากเรือ มหาชนะชัย สุกร 

10 โรงฆ่าสัตว์ธนกร 187 11 หัวเมือง มหาชนะชัย สุกร 
11 โรงฆ่าสัตว์ชัยยนต์ฟาร์ม 166 2 คูเมือง มหาชนะชัย สุกร 

12 
วิสาหกิจชุมชน โครงการแปร
รูปปศุสัตว์ต าบลหนองคู - 

87 5 หนองคู เมือง โค-กระบือ 

13 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปศุ
สัตว์ครบวงจรต าบลเขื่องค า 

23 11 เขื่องค า เมือง สุกร โค-กระบือ 



14 รุ่งอรุณไก่สด 95 4 ส าราญ เมือง ไก่ 
15 เตือนใจไก่สด   4 เดิด เมืองยโสธร ไก่ 
16 สุวรรณ  เฉลิมศรี 324 9 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย สุกร 
17 เอเชียไก่สด 24 7 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ไก่ 
18 เทศบาลต าบลค้อวัง   10 ค้อวัง ค้อวัง สุกร 

2.2 หลักสูตร “การส่งเสริมสถานประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK” 
 ก าหนดการฝึกอบรม 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 สถานที่อบรม ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 เป้าหมาย  ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้รับใบรับรองปศุสัตว์ OK 

 การด าเนินการ ขอให้ทุกอ าเภอแจ้ง/ส่งหนังสือเชิญอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้รับ
ใบรับรองปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 หนังสือเชิญ  ทางกลุ่มฯ ได้จัดเตรียมให้แล้ว 

 3. การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ (กรมปศุสัตว์ ,กรมประมง) ประจ าปี 2563 
รูปแบบการด าเนินการ ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ และยาสัตว์น้ า ตาม พ.ร.บ.ควบ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ยา 2510 
หน่วยงานที่ด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับส านักงานประมงอ าเภอ โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้
ประสาน 
ประมงอ าเภอในพ้ืนที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 

เป้าหมายการเข้าปฏิบัติงาน 
1. พิจารณาเข้าปฏิบัติงานในร้านที่มีการด าเนินการทั้ง 2 หน่วยงาน ภายในร้านเดียวกัน เป็นอันดับแรก 
2. หากภายในพ้ืนที่อ าเภอนั้นไม่มีร้านตามข้อ 1 ให้พิจารณาเข้าปฏิบัติงานในร้านที่มีการด าเนินกิจการของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าด าเนินการร่วมกัน 
3. เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท าความผิดให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน มอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามก าหมายของกระทรวงเกษตรฯ ประจ าปี 2563 ( อ าเภอละ 10 ร้าน) 
4. ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 
2563 และสรุปส่งรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

5. ให้ทุกอ าเภอจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทราบภายในวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 

6. ก าหนดการตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชจังหวัด/ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 
10.00น. ณ ร้านเกษตรร่ ารวยยโสธร ถนนเลี่ยงเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



มติที่ประชุม รับรอง 
   

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. แผนออกตรวจติดตามและประเมินผล Smart Farmer 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เวลา พ้ืนที่เป้าหมาย โครงการ/พื้นที่ติดตาม 

1 
10 มิถุนายน 

2563 
10.00 น. อ าเภอป่าติ้ว 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

   2. โครงการ Young Smart Farmer 

2 
10 มิถุนายน 

2563 
13.00 น. 

อ าเภอ 
เมืองยโสธร 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า   
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

     2. โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
     (นายคิดดี คนธรรมดี  ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร) 

3 
11 มิถุนายน 

2563 
09.00 น. 

อ าเภอ 
ค าเข่ือนแก้ว 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

4 
11 มิถุนายน 

2563 
11.00 น. 

อ าเภอ 
มหาชนะชัย 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

5 
11 มิถุนายน 

2563 
14.00 น. อ าเภอค้อวัง 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

6 
12 

มิถุนายน 
2563 

09.00 น. 
อ าเภอ 

ทรายมูล 
  1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

7 
12 

มิถุนายน 
2563 

10.30 น. อ าเภอกุดชุม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

8 
12 

มิถุนายน 
2563 

13.00 น. 
อ าเภอ

ไทยเจริญ 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 



9 
12 

มิถุนายน 
2563 

14.30 น. 
อ าเภอ 

เลิงนกทา 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 

  2. แจ้งแผนอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
- เกษตรกรจ านวน 20 ราย 
- อบรมวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
  3. ส ารวจข้อมูลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธกส. 
- ขอให้ท่านด าเนินการส ารวจข้อมูลฟาร์มเลี้ยงโคขุนและผู้ผลิตอาหารสัตว์ (โคเนื้อ -โคขุน) ตามแบบฟอร์ม 
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

 
  4. ตัวอย่างแนวทางการเสนอแผนธุรกิจชุมชนเพ่ือขอรับสินเชื่อ 
- ท่านสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนธุรกิจชุมชนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ที่สนใจเพ่ือขอรับสินเชื่อตาม
โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธกส. ได้ตามคิวอาร์โค๊ดที่ให้ไว้ 

 
  5. ตรวจสอบโครงการตามพระราชด าริ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน “โครงการโคขุนสร้างชาติ” 
- เนื่องด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งกรณีมีกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นผู้ประสานงานจากส านักพระราชวังเข้ามาประชุม
กลุ่ม “โครงการโคเนื้อสร้างชาติ” จึงเห็นควรให้ท่านก ากับดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ของท่าน หากมี 
กลุ่มบุคคลเข้ามาประชาสัมพันธ์หรือ  เชิญชวนเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที 
มติที่ประชุม รับรอง 
 

   



  4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
            1. การด าเนินการตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี 
2/2563 
เป้าหมายการด าเนินการ 
 - ข้าราชการ จ านวน 13 ราย ร้อยละ 44.83 ของ ขรก.ทั้งหมด 
 - พนักงานราชการ จ านวน 8 ราย ร้อยละ 50 ของ พรก.ทั้งหมด 
 รวมทั้งหมด 21 ราย 

 

ที่
ค ำน ำหน้ำชื่อ (ไม่ใช้ตัวยอ่)/

ชื่อ-สกุล
ต ำแหน่ง/ ระดับ กลุม่/ฝ่ำย ประเภท

1 นายนณฑภัช อาจนาฝาย     สัตวแพทยช์ านาญงาน กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ ขา้ราชการ

2 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม     เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขา้ราชการ

3 นายไพรรี  ไกยรัตน์ เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขา้ราชการ

4 นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขา้ราชการ

5 นายสุพศิน ยงย้อย เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขา้ราชการ

6 นางสาววันเพญ็ มณีมลู เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ขา้ราชการ

7 นางสาวพชันี เกษแมน่กจิ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอเมอืงยโสธร ขา้ราชการ

8 นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอเมอืงยโสธร ขา้ราชการ

9 นายภัทรพงษ ์มาตขาว เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกดุชมุ ขา้ราชการ

10 นายวิษณุรักษ ์ศรีมนัตะ สัตวแพทยช์ านาญงาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ขา้ราชการ

11 นายชินกร  ศรีเกษตร เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย ขา้ราชการ

12 นายศรากรณ์ ปิยะวรานนท์ สัตวแพทยช์ านาญงาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา ขา้ราชการ

13 นายธนสุ  ธนะวิโรจน์ สัตวแพทยช์ านาญงาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา ขา้ราชการ

14 นางสาวพัชรียา  โพธ์ิชัยเลิศ นกัจดัการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทัว่ไป พนักงานราชการ

15 นายสมชาย  ยางเด่ียว พนกังานผู้ชว่ยสัตวบาล กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ

16 นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ  วงษเ์จริญ นกัวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พนักงานราชการ

17 นายปัญญา  มูลสาร เจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พนักงานราชการ

18 นายจรัญ  จนัทวี เจา้พนกังานสัตวบาล ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอเมอืงยโสธร พนักงานราชการ

19 นายอดุลย์ พันธ์ุศรี เจา้พนกังานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกดุชมุ พนักงานราชการ

20 นายอมรฤทธ์ิ ดีหัวโทน เจา้พนกังานสัตวบาล กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ

21 ว่าท่ี ร.ต. อเทพตยา สุวรรณเพชร เจา้พนกังานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว พนักงานราชการ



 หลักสูตรและหัวข้อการฝึกอบรม 
1. หลักสูตร AC05 :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับข้าราชการ จ านวน 18 ราย 
2. หลักสูตร 001M : หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning) จ านวน 2 ราย 
3. หลักสูตร LA02 : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จ านวน 1 ราย 
 ขั้นตอนการศึกษาบทเรียน 
1. เข้าระบบตามลิงค์ http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
3.  ศึกษาบทเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรที่ก าหนด 
4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 

สรุปข้อมูลการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
ตามแผนปฏิบัติการ ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

เกษตรกร
ที่สมัคร 

ไก่ไข่  
 ส่ง
มอบ
แล้ว  

 
คงเหลือ 

เป็ด
ไข่ 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

ไก่
พ้ืนเมือง 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

 หมายเหตุ 

 เข้าร่วม
โครงการ 

 (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย) 

 
(ราย) 

 
(ราย) 

 (ราย)  (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย)   

 (ราย)                     
1  เลิงนกทา 2,225 1,007 90 917 85 0 85 1,133 0 1,133   
2 ค าเข่ือนแก้ว 2,020 1,036 0 1,036 157 0 157 827 95 732   
3 มหาชนะชัย 1,255 527 193 334 44 0 44 684 5 679   
4 ป่าติ้ว 983 620 67 553 59 0 59 304 0 304   

5 กุดชุม 613 392 384 8 24 0 24 197 0 197 
 เปลี่ยนไก่ 
พม.เป็นไก่ไข่ 
7 ราย 

6 เมืองยโสธร 600 471 0 471 68 0 68 61 0 61   
7 ไทยเจริญ 443 337 144 193 24 0 24 82 0 82   
8 ค้อวัง 120 86 0 86 16 0 16 18 0 18   

9 ทรายมูล 54 39 39 0 15 15 0 0 0 0 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

รวม  9 อ าเภอ 8,313 4,515 917 3,598 492 15 477 3,306 100 3,206 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

               ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 63 
                (1) ด าเนินการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตไปแล้ว จ านวนรวม 1,032 ราย คงเหลือ 7,281 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 
12.41 ของเป้าหมาย) 

http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp


                (2) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 297 ราย เป็นเงิน 1,440,450 บาท (ที่เหลือรอโอนเงินเข้าบัญชีอีก
จ านวน 735 ราย เป็นเงิน 3,564,750 บาท) 
                     (จ านวนเงิน 1,440,450 บาท รวมกับ 3,564,750 บาท รวมเป็นเงิน  5,005,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.41) 
                (3) แผนการส่งมอบระหว่างวันที่ 15 - 31 พ.ค. 63 ดังนี้ - วันที่ 15-20 พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.เมืองยโสธร, อ.ป่าติ้ว  - วันที่ 20 
พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.มหาชนะชัย,ค้อวัง,ป่าติ้ว,กุดชุม,ไทยเจริญ 
                 - วันที่ 21-24 พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.ค าเข่ือนแก้ว  - วันที่ 25-29 พ.ค. 63 พ้ืนที ่อ.เลิงนกทา 

สรุปข้อมูลการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
ตามแผนปฏิบัติการ ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

เกษตรกร
ที่สมัคร 

ไก่ไข่  
 ส่ง
มอบ
แล้ว  

 
คงเหลือ 

เป็ด
ไข่ 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

ไก่
พ้ืนเมือง 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

 หมายเหตุ 

 เข้าร่วม
โครงการ 

 (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย) 

 
(ราย) 

 
(ราย) 

 (ราย)  (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย)   

 (ราย)                     
1  เลิงนกทา 2,225 1,007 90 917 85 4 81 1,133 0 1,133   
2 ค าเข่ือนแก้ว 2,020 1,036 0 1,036 157 112 87 827 95 732   
3 มหาชนะชัย 1,255 527 193 334 44 23 21 684 5 679   
4 ป่าติ้ว 983 620 67 553 59 25 34 304 0 304   

5 กุดชุม 613 392 384 8 24 21 24 197 0 197 
 เปลี่ยนไก่ 
พม.เป็นไก่ไข่ 
7 ราย 

6 เมืองยโสธร 600 469 106 363 68 0 68 63 0 63   
7 ไทยเจริญ 443 337 144 193 24 9 15 82 0 82   
8 ค้อวัง 120 86 0 86 16 2 14 18 0 18   

9 ทรายมูล 54 38 38 0 16 16 0 0 0 0 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

รวม  9 อ าเภอ 8,313 4,512 1022 3,490 493 212 344 3,308 100 3,208 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

               ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63 
                (1) ด าเนินการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตไปแล้ว จ านวนรวม(สะสม) 1,334 ราย คงเหลือ  6,979 ราย   
(ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ของเป้าหมาย) 
                (2) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น  1,032 ราย เป็นเงิน  5,005,200 บาท (ที่เหลือรอโอนเงินเข้าบัญชีอีก
จ านวน 302 ราย เป็นเงิน  1,464,700 บาท) 
                     (รวมโอนเงินแล้วสะสม เป็นเงิน  5,005,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.41) 



                (3) แผนการส่งมอบระหว่างวันที่ 15 - 31 พ.ค. 63 ดังนี้ - วันที่  23 พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.เมืองยโสธร, อ.ป่าติ้ว  - วันที่ 25 
พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.มหาชนะชัย,ป่าติ้ว,กุดชุม,ไทยเจริญ 
                 - วันที่ 26-27 พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.ค าเข่ือนแก้ว , อ.ค้อวัง - วันที่ 26-29 พ.ค. 63 พ้ืนที่ อ.เลิงนกทา 

สรุปข้อมูลการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
ตามแผนปฏิบัติการ ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

เกษตรกร
ที่สมัคร 

ไก่ไข่  
 ส่ง
มอบ
แล้ว  

 
คงเหลือ 

เป็ด
ไข่ 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

ไก่
พ้ืนเมือง 

ส่ง
มอบ
แล้ว 

 
คงเหลือ 

 หมายเหตุ 

 เข้าร่วม
โครงการ 

 (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย) 

 
(ราย) 

 
(ราย) 

 (ราย)  (ราย) 
 

(ราย) 
 (ราย)   

 (ราย)                     
1  เลิงนกทา 2,225 1,007 90 917 85 4 81 1,133 0 1,133   
2 ค าเข่ือนแก้ว 2,020 1,036 266 770 157 112 87 827 95 732   
3 มหาชนะชัย 1,255 527 193 334 44 23 21 684 5 679   
4 ป่าติ้ว 983 620 292 328 59 35 24 304 0 304   

5 กุดชุม 613 392 384 8 24 21 3 197 0 197 
 เปลี่ยนไก่พ
ม.เป็นไก่ไข่ 
7 ราย 

6 เมืองยโสธร 600 469 230 239 68 0 68 63 0 63   
7 ไทยเจริญ 443 337 144 193 24 9 15 82 0 82   
8 ค้อวัง 120 90 90 0 16 2 14 14 0 14   

9 ทรายมูล 54 38 38 0 16 16 0 0 0 0 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

รวม  9 อ าเภอ 8,313 4,516 1727 2,789 493 222 313 3,304 100 3,204 
 สละสิทธิ์ 1 
ราย(55-1) 

               ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 63 
                (1) การมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 8,313 ราย  ส่งมอบ 2,049 ราย คงเหลือ  6,264 ราย   คิดเป็น
ร้อยละ 24.65 ของเป้าหมาย 
                (2) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น  1,593 รายๆละ 4,850 บาท เป็นเงิน  7,726,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.16 ของเป้าหมาย 
                (3) แผนการส่งมอบระหว่างวันที่  8-13 มิ.ย.63 ดังนี้ -วันที่ 8 มิ.ย.63 อ.ค าเขื่อนแก้ว,อ.ป่าติ้ว -วันที่ 9-10  มิ.ย.63 อ.ค า
เขื่อนแก้ว,อ.มหาชนะชัย,อ.ค้อวัง 
                    -วันที่ 11-13 มิ.ย.63 อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ 

 



  3. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ (ตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด) 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ส าหรับรอบการประเมินครั้ง
ที่ 2/2563 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรมของ 
กรมปศุสัตว์หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัด
กิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
และสรุปรายงานผล 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2563 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดปี 
ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

2 มีการสื่อสารภายในองค์กร/หน่วยงานเพื่อถ่ายทอดแผนและแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 8 เรื่อง 

4 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยเดือนละ 10 เรื่อง 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนส่ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน วัน เวลา ที่ก าหนด 

เงื่อนไข :  
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 1. การจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถก าหนด 
ประเด็นได้จากนโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย 
กรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยก าหนดช่องทางการ 
สื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อใด อาทิเช่น -โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ 
การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น (แบบฟอร์ม 1.1) 
 2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (แบบฟอร์ม 1.2) 
  2.1 โทรทัศน์ / เคเบิลทีวี ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ถ่ายภาพหน้าจอ หรือ 
บันทึกคลิปรายการที่ออกอากาศ 
  2.2 วิทยุ / วิทยุชุมชน ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศ หรือ บันทึก
คลิปเสียงรายการที่ออกอากาศ 



  2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา คัทเอ้าท์ ไว
นิล) ให้ตัด หรือ ส าเนา หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสิ่งพิมพ์ หน้าที่เผยแพร ่วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร ่
  2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้
ส าเนาหรือ ถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ 
  2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา และ
สถานที่จัดประชุม สัมมนา 
  2.6 แถลงข่าว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ผู้แถลงข่าว วันเวลา 
สถานที่จัดแถลงข่าว และส าเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว 
  2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ 
  2.8 อ่ืนๆ ในกรณีที่มีการน าเสนอนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.7 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ลง
พ้ืนที่ให้ค าแนะน าเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และ
สถานที ่
 3. การสรุปผล และรายงานการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ 
หน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (แบบฟอร์ม 1.3) 
ชื่อตัวชี้วัด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 (1)  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับ 
กรมปศุสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 
 (2)   ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2563 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน โดยพิจารณามิติผลลัพธ์ 
 (3)   มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 
 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 
 Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการด าเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพท์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา 
การบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2563 : พิจารณาจากผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

สูตรการค านวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ = 
  ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ X 100 
   ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562 

 



ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนที่ได้ 1 2 3 4 5 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 

80 85 90 95 100 

แนวทางการประเมินผล :  
 (1)  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์
จากการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
 (2)  การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมการท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การ
ท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :   
 1. ประเมินผลตนเอง 
 2. คณะกรรมการฯ 
 3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :              นายปัญญา มูลสาร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 

                               ลักษณะของโรคและความร้ายแรง (๔+๑) 
๑. สุกรมีอัตราการป่วยและตายสูง    ๒. เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม 
๓. ไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค       ๔. ไม่มียารักษา   ๕. ไม่ติดคน 

๑. อาการและสถานการณ์โรค ASF ในเอเชีย 
ประเทศจีนมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน 

๒๕๖๓ และช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาล กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ให้มีเล้าหรือโรงเรือนที่มีระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

๒. เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในแอพพลิเคชั่น E - Smart plus  
๓. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมการลักลอบน าซากสุกรเข้าราชอาณาจักร                   

และการลักลอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรที่ไม่ได้รับการอนุญาต  
                 ๔. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร   

๕. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตลอดจนผู้น าชุมชน เ พ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้  เข้าใจและตระหนัก                    



ถึงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตายผิดปกติ                
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที  

๖. หากพบฟาร์มใดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคให้พิจารณาด าเนินการท าลายสุกร เพ่ือ
ป้องกันโรคและท าการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายให้แก่เกษตรกรได้  

๒. ผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดยโสธรตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ 
 ๒.๑  ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
        ๑) การเคาะประตูฟาร์มสุกรรายย่อยโดยปศุสัตว์อ าเภอในแต่ละอ าเภอ (ทุกฟาร์ม) 
        ๒) การแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและที่ประชุมประจ าเดือนของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและเวทีการประชุมต่างๆ  
        ๓) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน 
                           ๔) การประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนๆ 
                    ๒.๒ เร่งรัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและประเมินความเสี่ยง 
       - ขึ้นทะเบียนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในระบบ E Smart plus จาก ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๑๒๙ ฟาร์ม  
       - ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรต่อโรค ASF จ านวน ๙๒๓ ฟาร์ม สุกร ๖๗,๖๗๐ ตัว 
พบความเสี่ยง ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง และ สูง จ านวน ๔๐,๖๕,๒๒๒ และ ๕๙๖ ฟาร์ม ตามล าดับ 
 ๒.๕ เข้มงวดควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร (ด่านกักกันสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอ) 

๒.๖ การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตด้านสุขอนามัย  โดยกรมปศุสัตว์มีแผน
ด าเนินการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ และการสร้าง
สุขอนามัยของโรงฆ่าสตัว์ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓   

๒.๗ เฝ้าระวังทางอาการและรายงานข้อมูลสถานการณ์ของโรค ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง
การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

๒.๘ การตรวจสอบสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสุกรทุกโรง โดยพนักงานตรวจโรค
สัตว์ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เมษายน ๒๕๖๓ ไม่พบอาการหรือรอยโรคของโรค ASF 
 2. สถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

ระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา          
ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบป่วยสะสม ๕๔๕ ตัว ตายสะสม ๕๑๑ ตัว ใน ๘ จังหวัด คือ นครราชสีมา 
ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ราชบุรี สระแก้ว และสระบุรี จากม้าทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 
๑๓,๐๐๐ ตัว 

กรมปศุสัตว์มีแผนรับมือ ๓ ระยะดังนี้ 
๑. แผนเผชิญเหตุ โดนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้ ม้า ลา ล่อ ในรัศมี 

๒๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค โดยได้ด าเนินการไปแล้ว ๓,๔๐๐ ตัว 
๒. แผนเฝ้าระวังโรค โดยการส ารวจประชากรม้าทั่วประเทศด้วยการฝังไมโครชิพ                

และข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  
๓. ขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเพ่ือการจัดกีฬา             

ม้าสากลและการเคลื่อนย้ายม้าทั้งในและต่างประเทศ 



กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการก าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse 
Sickness; AHS)  เพ่ือคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศของประเทศไทย                
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  

 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. น าม้าเข้าโรงเรือนที่ติดตั้งมุ้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาสองชั่วโมงหลังอาทิตย์ขึ้นและสอง
ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก หากน าม้าออกนอกมุ้ง ควรน าออกในช่วงเวลากลางวัน พร้อมพ่นยาไล่แมลงบนตัว
ม้าด้วย ทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคจากแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรค 
 ๒. ติดตั้งมุ้งบริเวณท่ีเลี้ยงม้าโดยใช้มุ้งท่ีมีขนาดรูตาถี่ ๓๒ ตา 

 ๓. ใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่ม Alphacypermethrin, Pyrethroid หรือยาฆ่าแมลงกลุ่มอ่ืนที่
เหมาะสมรมควันหรือพ่นมุ้ง และใช้ยาไล่แมลง Etofenprox หรือยาฆ่าแมลงกลุ่มอ่ืนที่เหมาะสมพ่นบนตัวม้า
และมุ้งเพ่ือป้องกันแมลงไม่ให้แมลงกัดม้า 

 ๔. ก าจัดแมลงและแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เช่น มูลม้า โดยการท าความสะอาด ท าให้สถานที่
เลี้ยงม้าแห้งอยู่เสมอ และใช้ยาฆ่าแมลงที่เหมาะสม เช่น ไซเปอร์เมทริน 

 ๕. งดการเคลื่อนย้ายม้าในพ้ืนที่ที่มีการระบาด และพ้ืนที่เสี่ยงในรัศมี ๑๕๐ กิโลเมตร          
รอบจุดเกิดโรค 

 ๖. เฝ้าระวังทางอาการ โดยหมั่นสังเกตอาการป่วยของม้า หากพบให้แจ้งสัตวแพทย์ที่ปรึกษา
ฟาร์มและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอทันที  
 3. ไข้หวัดนก 

โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมืองรอบที่ 3/2563 งบประมาณ2563 ระหว่างวันที่ 1-30 ม.ิย. 63 

ที ่ อ าเภอ 
วัคซีน 
ND+IB 
(โด้ส) 

ราช
ด าริ 

รวมจ่าย
ND+IB  

NDL 
(โด๊ส) 

วัคซีน
อหิวาต์
สัตว์ปีก 

ราชด าริ 

รวมจ่าย
วัคซีนอหิ
วาต์สัตว์

ปีก 

dp 
ราช
ด าริ 

รวม
จ่าย 
dp 

1 เลิงนกทา 27,000 1,400 28,400 8,000 1,600 400 2,000 2,400 200 2,600 

2 ค าเข่ือนแก้ว 27,000   27,000 7,000 2,000   2,000 2,400   2,400 

3 กุดชุม 27,300   27,300 8,000 2,000   2,000 2,400   2,400 

4 มหาชนะชัย 27,000   27,000 7,000 2,000   2,000 2,400   2,400 

5 เมืองยโสธร 28,000   28,000 8,200 2,000   2,000 2,600   2,600 

6 ป่าติ้ว 21,200   21,200 5,000 1,800   1,800 2,200   2,200 

7 ทรายมูล 20,000   20,000 5,000 1,800   1,800 2,200   2,200 

8 ไทยเจริญ 21,200   21,200 5,000 1,600   1,600 2,000   2,000 

9 ค้อวัง 20,000   20,000 5,000 1,600   1,600 2,000   2,000 

รวม 218,700 1,400 220,100 
 

58,200 16,400 400 
 

16,800 20,600 200 20,800 



                 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานในท้องที่ (แบบฟอร์ม ฉว.๑) 
เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ทาง Line กลุ่ม 
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2563 ) 
   4.1 สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
      -  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
      - ส่งตัวอย่างตรวจเพ่ือชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 71 ตัวอย่าง ผลลบ 71 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ระดับประเทศ 
           รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  ชลบุรี 15 ตัวอย่าง สุรินทร์ 12 ตัวอย่าง 
อุบลราชธานี 9 ตัวอย่าง ราชบุรี 8 ตัวอย่าง สงขลา 7 ตัวอย่าง ระยอง 6 ตัวอย่าง พัทลุง 5 ตัวอย่าง             
นครศรีธรรมราช 4 ตัวอย่าง สระแก้ว 4 ตัวอย่าง ปราจีนบุรี 4 ตัวอย่าง 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 20 พฤษภาคม 2563) 

ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 105 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด (4,313) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 14.29 (15/105) ดังแผนภาพ
ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 85 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกร้อยละ 38.29 (85/222) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
20 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.50 (20/4,013) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากท่ีสุด
ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 90.48 (95/105) 
ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 

สุนัข 

สุกร โค 
แมว 



ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 35.35(35/99) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 34.34 (34/99) และ
ไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 30.30 (30/99)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 26.26 (26/99) ฉีด
วัคซีนร้อยละ 15.15 (15/99) และไม่ทราบประวัติร้อยละ58.59 (58/99) 
4.2 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
ขอให้ทุกอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมผลงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งผลงานให้
คณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกผลงานอ าเภอละ ๒ ประเภท ได้แก่                  
ประเภทเทศบาล ๑ แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ แห่ง และจัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือคณะท างานกลั่นกรอง
ผลงานระดับจังหวัดจะได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ประเภทละ ๑ แห่ง 
4.3 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 63 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 
    (ส่งเฉพาะพ้ืนที่ ระดับ A จ านวน 75 แห่ง)   

- อ าเภอที่ยังส่งไม่ครบอ าเภอเมืองยโสธร 9 แห่ง (ทต.ตาดทอง ,ทต.น้ าค าใหญ่, อบต.หนองหิน,        
อบต.หนองเรือ, อบต.ดู่ทุ่ง, อบต.หนองเป็ด, อบต.ขั้นไดใหญ่, อบต.ขุมเงิน, และอบต.นาสะไมย์) 

        4.4 แบบสรุปการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของอปท. ประจ าปี 2563   

           ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 63     
หน่วย จ านวน ด าเนินการ

แล้ว 
คงเหลือ 

อปท.มี่ยังไม่ซื้อวัคซีน สนับสนุน 

ชื่ออ าเภอ อปท. เทศบาล/อบต. (โด๊ส) 
อ าเภอเมือง
ยโสธร 18 12 6 หนองเป็ด,หนองคู,หนองเรือ,ดู่ทุ่ง,ขั้นไดใหญ่,ทุ่งนางโอก 20753 

อ าเภอเลิงนกทา 12 6 6 
ศรีแก้ว,กุดเชียงหมี,บุ่งค้า,สามแยก,โคกส าราญ,อบต.สาม

แยก 7566 

อ าเภอทรายมูล 6 3 3 ทรายมูล,ดู่ลาด,ไผ่ 3050 

อ าเภอกุดชุม 10 7 3 โพนงาม,โนนเปือย,หนองแหน 9852 

อ าเภอไทยเจริญ 5 4 1 ค าเตย 3150 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว 14 13 1 ลุมพุก 14262 
อ าเภอมหาชนะ
ชัย 11 11     10695 

อ าเภอค้อวัง 5 5     3912 

อ าเภอป่าติ้ว 6 6     7250 

รวม 87 67  20   80490    



4.5 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒,๐๐๐ ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว         
รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 
              

500  155 469 76 310 
1010 

             
202.00  

ค าเข่ือนแก้ว 
              

200  66 123 16 60 
265 

             
132.50  

มหาชนะชัย 
              

200  31 90 15 64 
200 

             
100.00  

กุดชุม 
              

250  95 169 62 174 
500 

             
200.00  

เลิงนกทา 
              

250  41 80 21 62 
204 

               
81.60  

ทรายมูล 
              

150  22 68 12 22 
124 

               
82.67  

ป่าติ้ว 
              

150  20 87 15 81 
203 

             
135.33  

ไทยเจริญ 
              

150  23 53 14 28 
118 

               
78.67  

ค้อวัง 
              

150  37 79 13 42 
171 

             
114.00  

รวม 
            

2,000  
        

490  
      

1,218  
        

244  
        

843  
             

2,795  
             

139.75  
5. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 



6. ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบท่ี 2/2563 (เม.ย. – ก.ย.63) 

 ส าหรับอ าเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ,กุดชุม,ค้อวัง  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น้ าหนักคะแนน : 15    คะแนน                                                               รวม                                                               25 
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่น 
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ครบ 100% ของเป้าหมาย   

3 การผ่าตัดท าหมัน สุนัข - แมว เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้ครบ 100% ของเป้าหมาย   

4 ประสานงาน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบทุกแห่ง   

4 ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาล อย่างน้อย 
1 แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อย 1 แห่ง ส่งผล
งานเข้าประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรฐานควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
น้ าหนักคะแนน : 3  คะแนน  
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3 จ านวนของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกัน
โรค ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

  

0 

ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

เฉพาะอ าเภอ
เมืองยโสธร,ทราย
มูล,ป่าติ้ว,ค า
เขื่อนแก้ว,มหา
ชนะชัย 

 
 
 
 
 
 
 

  



ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์  
น้ าหนักคะแนน :  7  คะแนน  
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4 
เก็บตัวอย่างซีรั่มโค - กระบือ เพ่ือตรวจโรคแท้งติดต่อได้อย่างน้อย 80% 
ของเป้าหมาย ขึ้นไป   

3 
จัดท าแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยได้ทันตาม
ก าหนด และด าเนินการฉีดวัคซีนได้ อย่างน้อย 80% ของหมู่บ้านที่
ก าหนดตามแผน 

  

7. ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รอบท่ี 2/2563 (เม.ย. – ก.ย.63) 

 ส าหรับอ าเภอเมืองยโสธร,ทรายมูล,ป่าติ้ว,ค าเข่ือนแก้ว,มหาชนะชัย  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น้ าหนักคะแนน : 13    คะแนน                                                               รวม                                                               25 
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่น 
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ครบ 100% ของเป้าหมาย   

3 การผ่าตัดท าหมัน สุนัข - แมว เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้ครบ 100% ของเป้าหมาย   

3 ประสานงาน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบทุกแห่ง   

3 ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาล อย่างน้อย 1 
แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อย 1 แห่ง ส่งผลงานเข้า
ประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรฐานควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 

น้ าหนักคะแนน : 6  คะแนน  
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3 จ านวนของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

  

3 

ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

เฉพาะอ าเภอ
เมืองยโสธร
,ทรายมูล,ป่าติ้ว
,ค าเข่ือนแก้ว
,มหาชนะชัย 

 
  

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์  
น้ าหนักคะแนน :  6  คะแนน  
น้ าหนักคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3 
เก็บตัวอย่างซีรั่มโค - กระบือ เพ่ือตรวจโรคแท้งติดต่อได้อย่างน้อย 80% 
ของเป้าหมาย ขึ้นไป   

3 

จัดท าแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยได้ทันตาม
ก าหนด และด าเนินการฉีดวัคซีนได้ อย่างน้อย 80% ของหมู่บ้านที่ก าหนด
ตามแผน 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
      - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                 - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                          (นายทวีป แสนจ าลา) 

ลงชื่อ.........................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                           (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

 


