
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  8 / 2563 

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2563   วันที่  27  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 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 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ประกาศผลการประกวด กิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2563 

 1.1 ประเภทที่มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง มีทั้งหมด 2 อ าเภอ  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 มีคะแนนอยู่ที่  95 คะแนน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม ซึ่งมีคะแนนอยู่ 96.66 คะแนน 
  1.2 ประเภทที่มีที่ท าการตั้งอยู่บนที่ว่าการอ าเภอ มีทั้งหมด ๗  
- รางวัลชมเชย มีคะแนนรวม 78.46 คะแนน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว   
- รองชนะเลิศอันดับ 2 มีคะแนนรวม 81.53 คะแนน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 



- รองชนะเลิศอันดับ 1  มีคะแนนรวม 83.07 คะแนน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
- รางวัลชนะเลิศ มีคะแนนรวม 96.92 คะแนน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
           ขอขอบคุณทุกอ าเภอ ที่ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 5 ส ในปีนี้ 
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ให้แก่อ าเภอเอง และมีความสะดวกต่อเกษตรกรหรือบุคคลภายนอกที่มี
ติดต่องาน   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีต่อๆไป อ าเภอที่ท าได้ดีอยู่แล้วจะยังคงรักษามาตรฐานไว้หรือจะ
พัฒนาได้ดีขึ้นไปและส าหรับอ าเภอที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ในปีหน้าหวังว่าจะมีการพัฒนาได้ดีขึ้นจากเดิม  
  2. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ เว้นแต่ในวันที่ 24, 26 และ 27 ส.ค. 63 มีฝนร้อยละ     
35-70 ของพ้ืนที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัด
นครพนม ในวันที่ 29 ส.ค. 63 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 28 ส.ค. 63    
บริเวณจังหวัดสกลนครและขอนแก่นในวันที่ 29 ส.ค. 63  
  3. การประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรในเดือนต่อไป จะให้ข้าราชการที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากตอนนี้ไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยโสธรมาหลายเดือน
แล้ว และจังหวัดอ่ืนๆก็สามารถเริ่มด าเนินการจัดประชุมได้อย่างกว้างขวางขึ้น ดังนั้นส านักงานฯ จึงสามารถให้
ข้าราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมในเดือนต่อไปได้ 
  4. การแต่งกายและมารยาทในการเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมพิธี
อย่างสุภาพ เวลานั่งให้นั่งหลังตรง เท้าชิด ไม่นั่งหลังงอหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
                         วันที่  31 กรกฎาคม 2563  
มติที่ประชุม     รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                      - 
มติที่ประชุม                             - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. ประกาศผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ 

จากการที่คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผล กิจกรรม 5 ส ในระดับอ าเภอ 
ระหว่างวันที่    3 – 11 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการฯ ได้จัดแยกประเภทส านักงานในการประกวด 
ดังต่อไปนี้…. 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง มีทั้งหมด 2 อ าเภอ 
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  

         - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
 ประเภทที่ 2 ประเภทที่มีที่ท าการตั้งอยู่บนที่ว่าการอ าเภอ มีทั้งหมด 7 อ าเภอ 

- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 
         - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  



- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
         - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  

- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
         - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว 
ระดับคะแนนในการประกวดกิจกรรม 5 ส  

คะแนน 86 - 100 ระดับดีมาก  
คะแนน 69 - 85.99 ระดับด ี 
คะแนน 50 – 68.99 ระดับปานกลาง  
คะแนน 0 – 49.99 ระดับปรับปรุง 

ของรางวัลในการประกวดกิจกรรม 5 ส  
  รางวัลชนะเลิศ = ใบประกาศเกียรติบัตร และ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = ใบประกาศเกียรติบัตร และ พัดลมตั้งพ้ืน 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = ใบประกาศเกียรติบัตร และ กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
  รางวัลชมเชย = ใบประกาศเกียรติบัตร 

เกณฑ์การตัดสินผลการประกวดและการมอบรางวัล 
ประเภทที่ 1 มีอาคารส านักงานเป็นของตัวเอง มีทั้งหมด 2 อ าเภอ 

 เนื่องจากมีเพียง 2 อ าเภอที่แข่งขันกัน ซึ่งมีคู่แข่งน้อย ดังนั้น ทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
อ าเภอจะต้องมีระดับคะแนนอยู่ที่ 86 คะแนนขึ้นไป (เกณฑ์ระดับดีมาก) จึงจะถือว่าเป็นการได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ หากมีอ าเภอใด ได้คะแนนอยู่ที่ 50–85.99 คะแนน จะจัดให้อยู่ในประเภทรางวัล
ชมเชย และหากมีคะแนนอยู่ที่ 0 - 49.99 คะแนน (เกณฑ์ปรับปรุง) จะไม่ได้รางวัลในปีนี้ 

ประเภทที่ 2 มีที่ท าการตั้งอยู่บนที่ว่าการอ าเภอ มีทั้งหมด 7 อ าเภอ 
 คณะกรรมการได้จัดอันดับการมอบรางวัล เรียงตามล าดับคะแนนที่ได้ ตั้งแต่อันดับ 1-3 และอ าเภอใด
ที่มีคะแนนอยู่ในล าดับที่ 4 (ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่า 49.99 คะแนน) จะจัดอยู่ในประเภทรางวัลชมเชย แต่ถ้าหากมี
คะแนนอยู่ที ่0 - 49.99 คะแนน (เกณฑ์ปรับปรุง) จะไม่ได้รางวัลในปีนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
                     จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เกิดการ
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพบว่ามีการคัดทิ้งสุกรและท าลายสุกร โดยประมาณ 6 ,000,000 ตัว   
และสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่ามีการคัดทิ้ งสุกร และท าลายสุกรมากกว่า 200,00 0,000 ตัว  
ล่าสุดที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อ
ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่เข้าสู่ประเทศมากยิ่งข้ึน 
     กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดยกระดับการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ ดังนี้  
 1. ให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัด 



 2. ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่าย                 
การเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเร่งรัดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอพพลิเคชั่น E-
smart plus ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
 3. เร่งรัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพัฒนาฟาร์มหรือปรับปรุงฟาร์มให้เข้าระบบมาตรฐานฟาร์ม
ของกรมปศุสัตว์ (GAP หรือ GFM)  
 4. เน้นย้ าให้หลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ ยงสุกร หากมีความจ าเป็นต้องใช้                 
ให้น าเศษอาหารไปต้มท่ีอุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที             
 5 .  เข้ ม งวดการบั งคับ ใช้ กฎหมายในการจับกุ มการ ลักลอบน าสุกรและซากสุกร                         
เข้าราชอาณาจักร ได้แก่ การลักลอบเคลื่อนย้ายซากลูกสุกรแช่แข็ง (หมูก้ี) การลักลอบการเคลื่อนย้ายสุกรและ
ซากสุกรภายในประเทศที่ไม่ได้รับการอนุญาต 
 6. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งผู้ปะกอบการ
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร หรือบุคคลผู้จ าหน่ายเนื้อสุกรที่ไม่ได้รับอนุญาต 
  7. ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตาย
ผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที 

  2. โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) 
  สถานการณ์ล่าสุดพบป่วยสะสม 589 ตัว ตายสะสม 547 ตัวใน 12 จังหวัด คือ นครราชสีมา 

ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ราชบุรี สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี อยุธยา นครนายก และฉะเชิงเทรา 
  กรมปศุสัตว์ได้ออกมาตรการเคลื่อนย้ายภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า ดังนี้ 

1. ม้า ลา ล่อ ที่จะเคลื่อนย้าย จะต้องฝังไมโครชิพและขึ้นทะเบียนในระบบเคลื่อนย้ายและ
ขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ของกรมปศุสัตว์  

2. มีการตรวจสุขภาพของม้า ลา ล่อ ก่อนการเคลื่อนย้าย โดยม้าที่จะเคลื่อนย้ายต้องมี
สุขภาพดีและไม่ป่วยด้วยด้วยโรค AHS  
                     3. ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนการเคลื่อนย้ายในจังหวัดที่ไม่มีการระบาดของโรคสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ทุกพ้ืนที่โดยก าหนดเส้นทางไม่ให้ผ่านพ้ืนที่เกิดโรคหรือรัศมีพ้ืนที่เกิดโรค 50 กิโลเมตร 

4 .  มีการป้องกันแมลงดูดเลือดระหว่างการเคลื่อนย้าย ได้แก่ใช้มุ้งกันแมลง 32 ตา                   
ในยานพาหนะที่ขนส่ง และมีการใช้ยาไล่แมลงบนตัวม้าก่อนการเคลื่อนย้าย 

 

 

 

3. โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (คอบวม) 
พบการระบาดของโรคในพ้ืนที่หลายจังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี แพร่ 

เชียงราย เลย และอุบลราชธานี ซึ่งผลการสอบสวนโรคเกิดจากการที่กระบือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค   
กรมปศุสัตว์จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้ 



   1. การป้องกันโรคในพ้ืนที่จังหวัดที่ยังไม่พบการระบาดของโรค 
       1.1 รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และจัดให้มีการ kick off โดยให้               
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดการรณรงค์ ปล่อยขบวนสัตวแพทย์และ
อาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน 

       1.2 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือที่มีอายุตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไปทุกตัว โดยเน้น
เฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงก่อน เช่น พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงกระบือหนาแน่น พ้ืนที่ใกล้ตลาดค้าสัตว์ เป็นต้น 
   2. มาตรการในการเฝ้าระวังโรค  

2.1 ด าเนินการเฝ้าระวังทางอาการและตรวจสอบการฉีดวัคซีนของเกษตรกรที่เลี้ยง             
โค-กระบือในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ท าการเคาะประตูบ้าน X-ray หากพบสัตว์ที่แสดง
อาการป่วยสงสัยโรคเฮโมฯ ให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดเข้าด าเนินการควบคุมโรคทันที        

2.2 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ในการประชาสัมพันธ์                 
ผ่านเสียงตามสายให้รับรู้รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคเฮโมฯ การให้ความรู้เกษตรกรในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดโรค  

                       4. โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาพบการระบาดของโรค 13 ครั้ง 
มีสัตว์ป่วย 316 ตัว ตาย 1 ตัว ใน 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา กาฬสินธุ์ 
เชียงราย นครราชสีมา และพิษณุโลก  

  5.ไข้หวัดนก 



 

  6. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2563 ) 



6.1 สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
      -  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
      - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ระดับประเทศ 
        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ ชลบุรี 21 ตัวอย่าง สงขลา 20 ตัวอย่าง 
นครศรีธรรมราช 15 ตัวอย่าง  สุรินทร์ 15 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง สระแก้ว 9 ตัวอย่าง                 
ราชบุรี 9 ตัวอย่าง พัทลุง 8 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ  6 ตัวอย่าง ระยอง 6 ตัวอย่าง  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 25 สิงหาคม 2563) 

ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 161 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด (5,549) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 13.04 (21/161) ดังแผนภาพ
ที่ 1 

 
แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 136 ตัวอย่าง     
พบผลบวกร้อยละ 40.60 (136/335) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 25 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.49 (25/5,134) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบ
มากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 89.44 (144/161) 

 

 

 



ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 33.78(50/148) ไม่
มีเจ้าของร้อยละ 40.54 (60/148) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 25.68 
(38/148) 
และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 31.76 (47/148) ฉีดวัคซีน
ร้อยละ 13.51 (20/148) และไม่ทราบประวัติร้อยละ54.73 (81/148) 
 
 
 
 

6.2 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใตโ้ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชน 

- ผลคัดเลือกจากคณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด ดังนี้ 
        1. ประเภทหน่วยงานเทศบาล  

          1.1 ผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับดีเด่น ได้แก่  
                เทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร  

          1.2 ระดับดีมาก ได้แก่  
                 เทศบาลต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง  

           1.3 ระดับดี ได้แก่  

                 เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา  

           1.4 ระดับชมเชย ได้แก่ 

                 - เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว  

                      - เทศบาลต าบลนาเวียง อ าเภอทรายมูล  

      2. ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

           2.1 ระดับดีเด่น ได้แก่ 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

            2.2 ระดับดีมาก ได้แก่ 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ  

            2.3 ระดับดี ได้แก่ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว  

            2.4 ระดับชมเชย ได้แก่ 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล 

-  ผลคัดเลือกจากคณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับเขต ดังนี้ 
1. ประเภทหน่วยงานเทศบาล 

1.1 ระดับชมเชย ล าดับที่ 2 
      เทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร 



2. ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.1 ระดับชมเชย ล าดับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
 

6.4 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2563 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว         ราย
อ าเภอประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
 

  
อ าเภอ เป้าหมาย สุนขั แมว ผลงานรวม % 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
เมืองยโสธร 500 246 602 106 424 1378 275.60 
ค าเขื่อนแก้ว 200 105 201 34 81 421 210.50 

มหาชนะชัย 200 47 154 29 97 327 163.50 

กุดชุม 250 98 184 67 191 540 216.00 

เลิงนกทา 250 55 105 24 65 249 99.60 

ทรายมูล 150 69 152 16 46 283 188.67 

ป่าต้ิว 150 20 87 15 81 203 135.33 

ไทยเจริญ     150  40 116 25 62 243 162.00 

ค้อวัง   150  37 79 13 42 171 114.00 

รวม     2,000   717   1,680   329   1,089  3,815 190.75 

                       6.3 แบบสรุปการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของอปท. ประจ าปี 2563   

                            ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 63     
หน่วย จ านวน ด าเนินการ

แล้ว 
คงเหลือ 

อปท.ม่ียังไม่ซ้ือวัคซีน สนับสนุน 

ชื่ออ าเภอ อปท. เทศบาล/อบต. (โด๊ส) 

อ าเภอเมืองยโสธร 18 17 1 ดู่ทุ่ง 26053 
อ าเภอเลิงนกทา 12 12     17091 
อ าเภอทรายมูล 6 6     5683 
อ าเภอกุดชุม 10 10     13552 
อ าเภอไทยเจริญ 5 5     6862 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 14 14     15630 
อ าเภอมหาชนะชัย 11 11     10695 
อ าเภอค้อวัง 5 5     3912 
อ าเภอป่าติ้ว 6 6     7250 
รวม 87 86 1   106728    

  



 7. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

 
 



 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธกส. 
 ขอให้ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง        
ตามแบบฟอร์มทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน   

 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ส าหรับศูนย์ ศพก. ภายใต้โครงการ ธคก.

 แสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 คน ขอรับโค-กระบือ คนละ 5 ตัว รวม 30 ตัว   



  3. ติดตามรายงานลูกเกิดสัตว์ โครงการ ธคก. 

 
หมายเหตุ : ขอให้ท่านรายงานลูกเกิดสัตว์โครงการ ธ.ค.ก. ตามแบบฟอร์ม ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ส าหรับอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ ธคก. 
 เป้าหมายจังหวัดยโสธร  20 ราย 
กุดชุม 4 ราย โค 20 ตัว /ค าเข่ือนแก้ว 3 ราย โค 15 ตัว /ป่าติ้ว 2 ราย โค 10 ตัว /เมืองยโสธร 3 ราย 15 ตัว           
เลิงนกทา 3 ราย โค 15 ตัว /มหาชนะชัย 2 ราย โค 10 ตัว /ค้อวัง 2 ราย 10 ตัว /ทรายมูล 1 ราย โค 5 ตัว 
  5. ติดตามเร่งรัดโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  
  - เอกสารขึ้นทะเบียนปลูกพืชอาหารสัตว์กับเกษตรยังไม่ครบ อ.ค าเขื่อนแก้ว และ อ.มหาชนะชัย 
  - ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 3 
 วันที่ 2 กันยายน 2563  
เวลา 09.00 น.   อ าเภอกุดชุม เกษตรกร 1 กลุ่ม 10-15 คน ให้สัมภาษณ์ 4 คน 
เวลา 13.00 น.   อ าเภอไทยเจริญ 5 คน  ให้สัมภาษณ์ 3 คน 
เวลา 15.00 น.   อ าเภอเมืองยโสธร 1 คน ให้สัมภาษณ์ 1 คน 
  6. แผนติดตามประเมินกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 

แม่โค แม่กระบือ

(ตัว) (ตัว)

เป้าหมาย จ านวนแม่ จ านวน
โค-กระบือ โค-กระบือ ลกูโค-กระบือ

ยโสธร 234 286 520 156 147 94.2 520 147 28.26

รายงานโครงการเร่งรัดติดตามลูกเกิด ธคก.ให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2563 
 ข้อมูล เดือนสงิหาคม 2563 

จงัหวัด
รวมแม่โค-กระบือ

ทัง้หมด(ตัว)

ร้อยละของลกูเกิดโค-กระบือ
ร้อยละ 30% ร้อยละของลกูเกิดโค-กระบือของแม่ทัง้หมด

จ านวนลกู
โค-กระบือ

ร้อยละ
ร้อยละ

(100%)



  7. ตรวจประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต  
 โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ฟาร์มแพะยโสธร 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

  - 
มติที่ประชุม   - 

 

4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
1. จิ้งหรีด อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของไทย 

 

 



 

 

 



 

 

 



  2. เอกสารที่ดินเพื่อประกอบการขอรับรอง GAP และ Organic 

 









 
มติที่ประชุม รับทราบ           
                           

   



  4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
            1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 
  กรมปศุสัตว์มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/ว 29884 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่องเร่งรัด
ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ในการนี้จึงขอแจ้งให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอเร่งรัดด าเนินการ ดังต่อไปนี้โดยเร่งด่วน 
   1 .  ประสานการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตให้แล้ว เสร็จก่อน
สิ้นเดือนกันยายน 2563  
   2. สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเป้าหมายที่ได้รับ ได้แก่ บันทึก  
การเปลี่ยนแปลงเมนูทางเลือก บันทึกการขอสละสิทธิ์ของเกษตรกร เป็นต้น ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
   3. รวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนของเกษตรกรที่ได้รับพันธุ์สัตว์ปีก    
และปัจจัยการผลิตไปแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไปพร้อมๆกับการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก 
   4. งบด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ จ านวน 83,100 บาท จังหวัด   
ได้จัดสรรให้อ าเภอและกลุ่มงานที่รับผิดชอบเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง คาดว่าจะด าเนินการเสร็จ
ภายในต้นเดือนกันยายน 2563 นี้ 
   2. โครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัด/งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
  แผนการจัดส่งวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองและปัจจัยการผลิต) โครงการสร้างกระแสการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 : 
กิจกรรมฝึกอบรมผู้บริหารและครูแกนน าเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ก าหนดส่งมอบวันที่ 3 กันยายน 
2563 จ านวน 100 โรงเรียน ตามแผนที่จังหวัดจัดส่งให้ทุกอ าเภอแล้ว 
   3. การรายงานศูนย์การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 7/2563 
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แจ้งคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณ
จังหวัดยโสธร ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓  เดือนกันยายนเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงปลายฤดูฝน อาจจะมีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ลักษณะดังกล่าวจะท าให้จังหวัดยโสธรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 % กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน 
การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๕ ปริมาณฝนเฉลี่ย 220-240 มิลลิเมตร 
ข้อควรระวัง ในเดือนนี้มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน  หรือพายุไต้ฝุ่น) มีแนวโน้มที่จะ
เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้และเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ เป็นผลท าให้บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพ่ิมข้ึน โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 
และน้ าล้นตลิ่งได้บางพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว โดย
ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวันและค าเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
   
 



4. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา       
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

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

ลงชื่อ                                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                         (นางสาววันเพ็ญ มณีมูล) 

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลงชื่อ                                  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 


