
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  10 / 2563 

ประจ าเดือน  กันยายน  วันที่  30  ตุลาคม  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.   นายพิทักษ์ วรรณทอง 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  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายสายชน  เสมาม่ิง          แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

  

 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. พิธีมอบเกียรติบัตรใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม 
 ชื่อหน่วยผสมเทียม                   เลขที่ใบรับรอง                       วันที่ให้การรับรอง 
        หน่วยผสมเทียมเมืองยโสธร             1031087/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมทรายมูล                1031088/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมกุดชุม                   1031089/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมกุดชุม 2                1031090/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมป่าติ้ว                   1031091/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมเลิงนกทา               1031092/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
        หน่วยผสมเทียมไทยเจริญ               1031093/2563               6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2565 
  2. ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดยโสธร ขอแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการคนใหม่               
นายพิทักษ์ วรรณทอง มาด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
  3. ให้พนักงานราชการทุกๆคน มีบัตรประจ าตัวพนักงานราชการเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน 
และขอให้ปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็นเงาของปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้มา
ติดต่อประสานงานได ้
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีแนวทางในการด าเนินงานในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
   - จิตอาสาพระราชทาน : โดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นนิจ 
   - การปกป้องเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์  : ให้แสดงถึงความจงรักภักดี โดย
วิธีการเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   - ปัญหายาเสพติด : จังหวัดยโสธรไม่ใช่เมืองผลิตแต่เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
ดังนั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานจึงต้องช่วยกันระวัง ดูแลและป้องกัน ไม่ให้ยาเสพตดิเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีได้ 
   - ศูนย์ด ารงธรรม : ให้ความส าคัญในการติดตามงานอยู่เสมอ โดยศูนย์ด ารงธรรม   
น าปัญหาที่มีมาใช้ในแผนพัฒนาจังหวัด  
  5. การเร่งรัดเบิกจ่าย ปี 63 ที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรมีการเบิกจ่าย 80% ได้ล าดับที่ 74 
  6. จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) โดยมีการจัดประกวด   
ทั่วประเทศ ในการประกวดโครงการจังหวัดสะอาด ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐาน       
และรักษาความสะอาดทั้งภายในหน่วยงานและบริเวณชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ให้สะอาดอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
                         วันที่  25 กันยายน 2563  
มติที่ประชุม                     รับรอง                                                                              .   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                                                          - 

มติที่ประชุม                      -                                                                                     . 



ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  1. การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 



ร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต่ออายุใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว 47 ร้าน 

มติที่ประชุม                รับทราบ                                                                                   . 



  4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  1.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2563 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ เกษตรกรที่
สมัครเข้าร่วม
โครงการ(ราย) 

เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
(หลังปรับลด
จากสละสิทธ์ิ 

(ราย) 

ส่งมอบแล้ว 
(ราย) 

เกษตรกรที่
สละสิทธ์ิไม่
ขอรับ (ราย) 

ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้ว (ราย/บาท) 

1 เลิงนกทา 2,225 2,196 2,196 29 2,196/ 10,650,600 

2 ค าเขื่อนแก้ว 2,020 1,921 1,921 93+6 1,921/ 9,316,850 

3 มหาชนะชัย 1,255 1,211 1,211 39+5 1,211/ 5,873,350 

4 ป่าติ้ว 983 970 970 13 970/ 4,704,500 

5 กุดชุม 613 580 580 33 580/ 2,813,000 

6 เมืองยโสธร 600 599 599 1 599/ 2,905,150 

7 ไทยเจริญ 443 443 443 0 443/ 2,148,550 

8 ค้อวัง 120 118 118 2 118/ 572,300 

9 ทรายมลู 55 54 54 1 54/ 261,900 

รวม 9 อ าเภอ  8,314 8,092 8,092 222 8,092/ 39,246,200 

 หมายเหตุ 1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบันเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
   2) การส่งมอบปัจจัยการผลิตและปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 8,092 ราย ส่งมอบแล้ว 
8,092 ราย(ครบตามเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  เกษตรกรสละสิทธิ์ไม่ขอรับ จ านวน 222 ราย 
   3) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 8,092 รายๆละ 4,850 บาท เป็น
เงิน 39,246,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

  2.  แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
   1)  สนับสนุนเงินงบอุดหนุนแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 8,092 ราย  ผลการด าเนินงาน 8,092 ราย ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
    1.1  สนง.ปศจ.อนุมัติให้เกษตรกรจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต (ยังไม่ได้ส่ง
มอบปัจจัยการผลิต) เป้าหมาย 8,092 ราย ผลการด าเนินงาน สนง.ปศจ.อนุมัติฯ 8,092 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 
    1.2  เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีก วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยง) เป้าหมาย 8,092 ราย ผลการด าเนินงาน เกษตรกรได้รับครบแล้ว จ านวน 8,092 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
    
 
 
 



   2)  ติดตามให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร เป้าหมาย 
108/8,092 ครั้ง/ราย ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้ว 108/8,092 ครั้ง/ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
   3)  ส่งมอบ คู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละ 1 เล่ม จ านวน 8,314 เล่ม/8,314 ราย 
   4)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 
    4.1  ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน เป้าหมายได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ 
เป็นเงิน 83,100 บาท ผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 83,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
    4.2  ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุน (ส าหรับเกษตรกร) วงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
39,246,200 บาท ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น 39,246,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

  3. โครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัด/งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2563/2564/2565 
   1) โครงการ : จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต ( Intensive Farm)   

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ 
   แนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป : ( 1) จัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อปรับระบบการเลี้ยง

โคเนื้อแบบประณีต (Inrensive Farm) จ านวน ๕ รุ่น 1,890 ราย  (2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกร
น าไปปรับปรุงฟาร์มโคเนื้อของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต  เพื่อเพิ่มศักยภาพ    
การผลิต  (3) ติดตามให้ค าแนะน า สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
    เป้าหมาย :  9/90/90  กลุ่ม/ราย/ฟาร์ม 
                      งบประมาณ :  งบประมาณที่ได้รับประจ าปี 2564 เป็นงบพัฒนาจังหวัด วงเงิน 
              1,182,700 บาท 

   2) โครงการ.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
   แนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป : (1) คัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อ
จัดต้ังกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม 50 ราย  (2) ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์  (3) 
สนับสนุนวัสดุฝึกอบรมในการเลี้ยงไก่ไข่  (4) ติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์  (5) ขอรับ
การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์  (6) เกษตรกรร่วมออกแบบแบนด์สินค้าและบรรจุภัณฑ์  (7) 
ประชาสัมพันธ์/การตลาด/การจ าหน่ายสินค้า 
   เป้าหมาย :  5/50  กลุ่ม/ราย 
                      งบประมาณ :  งบประมาณที่ได้รับประจ าปี 2564 เป็นงบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 
     900,400 บาท 
  4. การรายงานศูนย์การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยโสธร 
   1.  การแจ้งเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) มีผลกระทบต้ังแต่วันท่ี 28-30 
ตุลาคม 2563 ด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) มีผลกระทบต้ังแต่วันท่ี28 – 30 
ตุลาคม 2563 ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 แจ้งเตือนว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 พายุไต้ฝุ่น        
“โมลาเบ” (พายุระดับ 5)บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ท่ีละติจูด 13.4 องศาเหนือลองติจูด 115.5 องศา
ตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว
ประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 หลังจาก
นั้นจะอ่อนก าลังลงตามล าดับ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลท าให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกหนักกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและลมแรง ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ 



   2.  รายงานสถานการณ์น้ า (โครงการชลประทานยโสธร ส านักงานชลประทานที่ 7) 
สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า   

ที ่ อ่างเก็บน้ า ที่ตั้งอ าเภอ 

ความจุเก็บกัก ปัจจุบัน 
ระดับน้ า 
(ม. รทก.) 

ความจ ุ
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระดับน้ า 
(ม. รทก.) 

 

ความจ ุ
(ล้าน ลบ.ม.) 

% ความจุ 

1 ห้วยลิงโจน เลิงนกทา 175..50 21.05 173.6 12.08 57.39 
2 ห้วยสะแบก เลิงนกทา 176.50 30.30 173.51 13.49 44.52 
3 ห้วยโพงตอนบน เลิงนกทา 186.00 12.40 185.62 11.06 89.19 
    63.75  36.63 63.7 

  สภาพน้ าในเขื่อน 

    3.  การด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
 แนวปฏิบัติในการสนับสนุนรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด และ
การด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดยโสธร 
    1.  ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพ่ือให้มีการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ เยียวยา และ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน
เร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบู รณาการการท างานร่วมกัน  
ของทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่แต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิด การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง ที ่243/2563 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับ
พ้ืนที่จังหวัด โดยให้รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ ซึ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดยโสธรได้แก่        นายจุติ 
ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดพิษณุโลก) 
    2.  จังหวัดยโสธร ได้มีค าสั่ง ที่ 9624/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
กรรมการ เพ่ือติดตามรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด และจัดให้มีการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ ในการยกระดับ
คุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
   กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เห็นควรมอบหมายให้ปศุสัตว์เขตในฐานะผู้ตรวจราชการ
กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย       

ที ่ เขื่อน ที่ตั้งอ าเภอ/จังหวัด 
ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปัจจุบัน 
ระดับน้ า 
(ม. รทก.) 

 

ความจ ุ
(ล้าน ลบ.ม.) 

% ความจุ 

1 เขื่อนยโสธร เมือง/ยโสธร 19.46 125.24 17.99 92.45 
2 เขื่อนล าเซบาย หัวตะพาน/อ านาจเจริญ 12.20 120.2 9.73 79.73 



ไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด และแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่  เพ่ือทราบและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ต่อไป 
     3.  พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝน
หลวง ประจ าปี ๒๕๖๓ ด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยคือ 
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระราชด าริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 
2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” 
    เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดยโสธรจึงก าหนดจัดพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร จึงขอเรียนเชิญท่าน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธี ตาม
วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  
    4.  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 
2563  ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่
ระดับ   ความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลม
ระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ าสุดในช่วงเช้าบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะ
อากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป 
  4. แบบสรุปตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดยโสธร 
   1)  การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เลือกแล้ว 3 ตัวชี้วัด คือ 
ชื่อตัวชี้วัด : 1. ผลการด าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
 น้ าหนัก : ร้อยละ 30 หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
ชื่อตัวชี้วัด : 2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า Otop  
 น้ าหนัก : ร้อยละ 20 หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
ชื่อตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
 น้ าหนัก : รอ้ยละ 20  หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 
   2)  การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด  :  2.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  น้ าหนักร้อยละ 15  เลือกประเมิน 1 ประเด็น ได้แก่ 
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ e-Service  : การประเมินสถานะ               
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) น้ าหนักร้อยละ 15 (บังคับทุกจังหวัด) 
   
 
 



  5.  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   5.1  พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ เป้าหมายเกษตรกร 3 ราย 
   5.2  พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง เป้าหมายเกษตรกร 6 ราย  
   5.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมายกลุ่มเครือข่ายเดิม ปี 63 
จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มปี 64 จ านวน 3 กลุ่ม 
   5.4  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจ าถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมายเกษตรกร 45 ราย  
   5.5  จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 36 ครั้ง 
   5.6  พัฒนาเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย 9 ราย 
สรุปผลการติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 

1. ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ 371 จุด คิดเป็น 104.50   

งบประมาณ 110.72 ล้านบาท โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น ส่งเสริมองค์ความรู้ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน า 

2. ผลลัพธ์ 
 2.1 ด้านการน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร 82.46 

มีการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ร้อยละ 17.54 และพัฒนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 มากขึ้น (ท าให้พอกิน ท า
ให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม 
   2.2 ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน จ าหน่ายผลผลิตปีละ 6991.61 บาทต่อไร่ ลดค่าใช้จ่าย            
โดยพ่ึงพาตนเอง 4016.41 บาทต่อไร่ บริโภคผลผลิตของตนเอง 2257.25 บาทต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเอง 2257.25 บาทต่อไร่ 
   2.3 ด้านความยั่งยืนของโครงการ ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรกรรายอ่ืนเฉลี่ย      
12 ราย ต่อต้นแบบ 1 ราย น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว 8 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66-67 

ข้อค้นพบจากการติดตาม 
   1. การปรับลดงบประมาณ ปี63 ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ เช่นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตในจุดเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดุงานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                          2. เกษตรกรยังขาดแคลนน้ าในการผลิตทางการเกษตร 
                          3.เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 (คะแนนเต็ม 5)ได้ให้
เหตุผล แม้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปิดเมือง เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทางอาหาร เข้าถึงแหล่งอาหารและพ่ึงพาตนเองได้ ต้องการให้รัฐสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
   1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือพิจารณา             ปรับ
แนวทางการด าเนินงานโครงการในปีต่อไป  
   2. สนับสนุนงบประมาณ    
    3. ประสานท าความตกลงกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนบ่อบาดาลส าหรับเกษตรกร
พ้ืนที่น้อย 



  6. สถิติการรายงานข่าวประจ าเดือน 

การรายงานข่าวประจ าวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

อ าเภอ จ านวนข่าว 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 15 

อ าเภอเมืองยโสธร 11 

อ าเภอทรายมูล 7 

อ าเภอกุดชุม 5 

อ าเภอไทยเจริญ 5 

อ าเภอเลิงนกทา 2 

อ าเภอป่าติ้ว 4 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 4 

อ าเภอมหาชนะชัย 5 

อ าเภอค้อวัง 7 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 4 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 2 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 3 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 

รวมทั้งหมด 84 

 
มติที่ประชุม                รับทราบ                                                                                   . 

 
 
 
 



4.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

   ส านักงานฯ ได้รับงบประมาน ประจ าปีงบประมาน 2564 แล้ว ตามการโอน         
งบประมานผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 1, งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 และ งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 ดังนี้ 
      - งบบุคลากร  =   2,632,380 บาท 
      - งบด าเนินงาน =   2,239,100 บาท 
      - ค่าครุภัณฑ์  = 1,534,900 บาท 
            ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เบิกจ่ายไปแล้ว 299,621 บาท คิดเป็น 11.38 % 

2. การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 33 

 



 



3. การก าหนดราคาชัดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 



  4. การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง 

 
มติที่ประชุม                รับทราบ                                                                                   . 

4.4 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
มติที่ประชุม ....................-.......................................................................................................................... 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. แผนงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ อ าเภอเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ 

    

1.1 อบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการหลักสูตร 
"การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการจัดการ
ด้านการตลาดโคเนื้อ" 

20 คน 11,000 อ.ไทยเจริญ 3 คน ต.ค.63- มี.ค.64 

คุณสมบัติเกษตรกร เป็นเกษตรกรโครงการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และระยะ
ที่ 2 

  อ.ทรายมูล 6 คน  

   อ.กุดชุม 3 คน  

   อ.ค าเข่ือนแก้ว      
5 คน 

 

   อ.มหาชนะชัย      
3 คน 

 

     

1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร 
"พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ" 

14 คน 7,700 
อ. เมืองยโสธร      
4 คน 

ต.ค.63- มี.ค.64 

คุณสมบัติเกษตรกร เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง
กระบือและมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม 

  อ. ค าเข่ือนแก้ว     
5 คน 

 

   อ. ป่าติ้ว 5 คน  

2. อาสาปศุสัตว ์     

- คัดเลือกระดับจังหวัด 1 คน 3,000  ก.พ.-64 
- การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศสุัตว์ 
(อาสาใหม่) 

30 คน 8,400 เลิงนกทา  3  คน ต.ค.63- มี.ค.64 

คุณสมบัต ิ  1.  อายุไม่ต่ ากว่าสบิแปดปี
บริบูรณ ์

  ไทยเจริญ  3 คน  

2.  เป็นอาสาปศุสัตวไ์ม่น้อยกวา่หกเดือน   กุดชุม  3 คน  

3.  มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้   ทรายมูล  3 คน  

4.  สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานปศุสัตว ์

  ป่าติ้ว 3 คน  

5.  ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเขา้ร่วมการ
ด าเนินงานปศุสตัว์และต้องการพฒันาชุมชนของ
ตนเอง 

  ค้อวัง 3 คน  

6.  มีความประพฤติอยู่ในกรอบศลีธรรมอันด ี 
ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน 

  มหาชนะชัย 4 คน  

7.  มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมที่
เป็นแบบอย่าง 

  ค าเขื่อนแก้ว 4 คน  

8.  มีเวลาให้กับการท างานในบทบาทอาสาปศุ
สัตว ์

  เมืองยโสธร  5 คน  



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ อ าเภอเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. โครงการศูนย์การเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 

    

3.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. (กระทรวงฯ) 
สนับสนนุวัสดุการเกษตร 

9 ศูนย์ 9,000  ต.ค.63- มี.ค.64 

3.2 พัฒนาปรบัปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก. 
(ด้านปศุสัตว)์ ระดับอ าเภอ  (วัสดุการเกษตร) 
ศูนย์ละ 5,300 บาท 

9 ศูนย์ 47,000 อ าเภอละ 1 ศูนย์ ต.ค.63- มี.ค.64 

หมายเหตุ  คัดเลือกจาก ศูนย์เครือข่าย 
ศพก. (ด้านปศสุัตว์) จากจ านวน 3 ศูนย์ ใน 
1 อ าเภอ (เงินอุดหนุน) 

    

3.3 พัฒนาปรบัปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก. 
(ด้านปศุสัตว)์ ระดับจงัหวัด   (วัสดุ
การเกษตร) 

1ศูนย์ 10,000 อ.เมืองยโสธร ต.ค.63- มี.ค.64 

3.4 สนับสนุนการให้บริการ ศพก. 
เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) จัดท าป้ายประจ า
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 

27 ศูนย ์ 13,500 อ าเภอละ 3 ศูนย์ ต.ค.63- มี.ค.64 

3.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเทคนิคการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (ศนูย์ละ 10 ราย) 

90ราย/9
ศูนย์ 

32,000 อ าเภอละ 10 คน ต.ค.63- มี.ค.64 

คุณสมบัต ิเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรม 
ปศุสัตว์ / สมาชิกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ / 
อาสาปศสุัตว์ / Smart Farmer / Young 
Smart Farmer / เกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ 
เกษตรกรที่สนใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

    

4. พัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

    

4.1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 10 คน 4,000  ต.ค.63- มี.ค.64 
คุณสมบัต ิ 1.  เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
การเกษตรด้านปศุสัตว์ที่มีความสนใจ
ต้องการรับการพัฒนาเป็น                                        
Smart Farmer 

    

2.  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดการ
พัฒนา 

    

3. ไม่เคยรับการพัฒนา Smart Farmer มา
ก่อน 

    

 
 
 



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ อ าเภอเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5. โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer 

10 คน     มี.ค.-64 

          

6. ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์         
     6.1 อบรม หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 

15 คน      ต.ค.63- มี.ค.64 

     6.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 10 คน     ต.ค.63- มี.ค.64 

     6.3 พัฒนาตลาดสีเขียว  2 แห่ง     ต.ค.63- มี.ค.64 

7. ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์         
     7.1 ติดตามตรวจเยี่ยม ฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

14 คร้ัง       

          
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดไก่พ้ืนเมือง 

        

     8.1 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดไก่พ้ืนเมือง 

5 คน     ต.ค.63- มี.ค.64 

     8.2 จัดตั้งฟาร์มสาธิต 1 คน     ต.ค.63- มี.ค.64 

9. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ         

     9.1 อบรมเกษตรกรต้นแบบ 10 คน       

          
 

มติที่ประชุม                รับทราบ                                                                                   . 

4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

1. แผนการจัดสรรเสบียงสัตว์แห้งช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ และ
ใช้ในกิจกรรมกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 

        1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มียอดเสบียงสัตว์คงเหลือยกมา 1 ตุลาคม 
2563 จ านวน 81,500 กิโลกรัม และมีเป้าหมายการผลิต ปี 2564 จ านวน 56,800 กิโลกรัม  รวมยอดเสบียง
สัตว์แห้งพร้อมจ่าย(จัดสรร) 138,300 กิโลกรัม 

        1.2 กรมปศุสัตว์อนุมัติให้มีการจัดสรรเสบียงสัตว์แห้ง ปี 64 ดังนี้ 
   - ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สั่งจ่าย (โควต้า สนง.ปศจ.)  จ านวน 49,600 กิโลกรัม 

 - ปศุสัตว์เขต 3 สั่งจ่าย (โควต้า สนง.ปศข.) จ านวน 6,200 กิโลกรัม  
  



 - ผอ.ศูนย์ฯ สั่งจ่าย (โควต้า ศูนย์ฯ) จ านวน 24,800 กิโลกรัม 
 - ผอ.สอส. สั่งจ่าย (โควต้า ส านักฯ) จ านวน 39,100 กิโลกรัม 
2. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

       2.1 กิจกรม พัฒนาอาหารสัตว์ 
   - ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
   - พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ 
   - พัฒนาความม่ันคงด้านเสบียงสัตว์ 
   - พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
   - พัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ 
   - การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมลด็พันธุ์พืชอาหารสัตวเ์พ่ือรองรับประชาคมอาเซี่ยน
         2.2 กิจกรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
   - การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
         2.3 กิจกรรม พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
   - การจัดการอาหารสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU) 
         2.4 กิจกรรม ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์  (ยังไม่ได้รับเป้าหมายจากส านักฯ) 
  3. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) 
         3.1 โครงการจัดการอาหารสัตว์ เ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ ยงโคเนื้อ 
ต าบลดู่ทุ่ ง  อ าเภอเมืองยโสธร งบประมาณ 584,200 บาท 
         3.2 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเ พ่ือส่งเสริมสุขภาพดี งบประมาณ  
17,390,000 บาท 
มติที่ประชุม                รับทราบ                                                                                   . 

  4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
                   โครงการส ารวจสถานภาพโรค PRRS และ ASF ในฟาร์มสุกร ให้คัดเลือกและประสาน
เกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่จ านวนจังหวัดละ 10 ราย เพ่ือด าเนินการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรพ่อ – แม่พันธุ์ 
จ านวน 5 ตัว หากมีจ านวนไม่พอให้เก็บสุกรที่มี่อายุมากกว่า 10 สัปดาห์ขึ้นไป จนครบ 5 ตัว ส่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยเก็บทั้ง whole blood ในหลอดเก็บเลือดที่มี EDTA และเก็บซีรั่ม 
พร้อมให้ค าแนะน าการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งด้านองค์ประกอบฟาร์ม 
ระบบขนส่งการจัดการด้านสุขภาพสุกร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  2. โรคปากและเท้าเปื่อย 
                    เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายจังหวัด ซึ่งอาจก่อให้เกิด    
การแพร่กระจายของโรคและสร้างความเสียหายได้ กรมปศุสัตว์จึงให้แต่ละจังหวัดด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในสัตว์ พร้อมทั้งท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 
ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ตามแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ และแกะ ให้แก่สัตว์                 
ของเกษตรกร ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปทุกตัว  



   2. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิชีเมียในสัตว์ 
   2.1 กระบือทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป  
   2.2 โคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ในพ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรคเฮโมรายิก                    
เซปทิซีเมียภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงกระบือเป็นจ านวนมาก  
   3. บริหารจัดการการฉีดวัคซีนร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด โดยระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด                
ในพ้ืนที ่
   4. ลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว โดยจัดท าแบบรายงานการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. 4) เก็บไว้เป็นหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ หาก
เกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายใด ไม่ยินยอมให้ เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีน ให้เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกไว้และให้
เกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายดังกล่าวลงนามว่าไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีน               
   5. ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับหน่วยงาน                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะในพ้ืนที่  
   6. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก       
เซปทิซีเมียให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความส าคัญของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค และการด าเนินการตามกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
   7. ประเด็นที่ต้องเข้มงวด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดและแพร่กระจายของโรค  
    7.1 สัตว์ที่มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องฝึกอบรมให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้เอง 
    7.2 ในพ้ืนที่ที่สงสัยว่ามีโรคระบาด สัตว์ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงในการสัมผัส
โรคมาก่อน ไม่ใช้เข็มฉีดวัคซีนและเข็มส าหรับดูดวัคซีนปะปนกัน รวมทั้งระมัดระวังการปนเปื้อนของวัคซีนในขวดด้วย  
    7.3 ให้เข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
   8. การท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง โดยซักซ้อมการด าเนินงานและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง  
   9. ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    9.1 เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า – ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ /ควรมีการ        
กักสัตว์ที่คอกกักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนน าเข้าร่วมฝูง 
    9.2 เข้มงวดในการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่  
     - ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค – กระบือ                  
/เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
     - ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม / ต้องท าการพ่นยาฆ่า
เชื้อรถทุกคันที่เข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
   10. จัดท าแผนและด าเนินการติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและ                    
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย /ด าเนินการท าแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด และส าหรับเกษตรกร                 
จ านวน 5 ชุด    
 
                   
   
 



การรณรงค์การฉีดวัคซีนในโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ 
   - รอบท่ี 1/2564 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
   - รอบท่ี 2/2564 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564  
 3. โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) 
  กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดมาตรการเคลื่อนย้ายภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน              
โรคแอฟริกาในม้า ต่อมามีรายงานการพบโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) เพ่ิมเติม         
2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และพ้ืนที่อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี            
กรมปศุสัตว์จึงไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเพ่ิมเติม ดังนี้  
  1. การเคลื่อนย้ายในพ้ืนที่เกิดโรคและพ้ืนที่ป้องกันโรค (พ้ืนที่สีแดง : infection zone                
(20 กม. จากจุดเกิดโรค) และ Protection zone (50 กม. จากจุดเกิดโรค) ได้แก่ อ าเภอที่อยู่ในรัศมี                 
50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่มีรายงานพบโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สัตว์ต้องผ่าน
การฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า 40 วัน และสามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพ้ืนที่เดียวกัน (พ้ืนที่สีแดง) เท่านั้น 
   2. การเคลื่อนย้ายในพ้ืนที่เสี่ยง (สีเหลือง : risk zone) ได้แก่ อ าเภอหรือจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่
ระหว่างรัศมี 50 กิโลเมตรและ 100 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่มีรายงานพบโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า              
ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพ้ืนที่เดียวกัน (พ้ืนที่สีเหลือง) เท่านั้น โดยห้ามผ่าน
พ้ืนที่ตามข้อ 1 และได้รับการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้ามาแล้วมากกว่า 40 วัน ถึงจะอนุญาตให้
เคลื่อนย้ายได้  
  3. การเคลื่อนย้ายในพ้ืนที่ เฝ้ าระวังโรค (สีเขียว : surveillance zone) ได้แก่ อ าเภอ                   
หรือจังหวัดที่อยู่นอกรัศมี 100 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และพ้ืนที่ที่ไม่พบรายงานโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
เป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติในพ้ืนที่เดียวกัน (พ้ืนที่สีเขียว) โดยเส้นทาง          
การเคลื่อนย้ายห้ามผ่านพ้ืนที่ตามข้อ 1 ในกรณีที่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผ่านพ้ืนที่ตามข้อ 2 จะต้องไม่หยุดพัก
และต้องป้องกันแมลงระหว่างการขนส่งทุกครั้ง ในกรณีเป็นสัตว์ที่ได้รับวัคซีนต้องได้รับวั คซีนมามากกว่า                 
40 วัน จึงจะเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้  สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่ในข้อ 4 ได้  โดยต้องสั่งกัก 21 วัน                        
ก่อนการเคลื่อนย้าย และท าการเก็บตัวอย่าง เลือดในวันที่  14 ของการกักส่ งตรวจด้วยวิธี  PCR                                
และผลการตรวจเป็นลบ  
  4. การเคลื่อนย้ายในพ้ืนที่ปลอดโรค (พ้ืนที่สีขาว) ได้แก่ พ้ืนที่ที่ไม่มีรายงานพบโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้าและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถด าเนินการเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ รวมถึงสามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่ในข้อ 2 และข้อ 3 ได ้



 4. ไข้หวัดนก 

 



 
 



 5. การเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

 6. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2563 ) 
   6.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
       - สถานการณ์ในคน  
          - พบผู้เสียชีวิต 3 ราย (หนองคาย,สระแก้ว,ศรีสะเกษ) 
       - สถานการณ์ในสัตว์ 
           -  โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไมพ่บพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
           - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
        
 



- สถานการณ์ในคนระดับประเทศ  
             รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ ชลบุรี 27 ตัวอย่าง สงขลา 21 ตัวอย่าง 
สุรินทร์ 18 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 16 ตัวอย่าง ราชบุรี 13 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 12  ตัวอย่าง                 
สระแก้ว 10 ตัวอย่าง  ระยอง 9 ตัวอย่าง พัทลุง 9 ตัวอย่าง ปราจีนบุรี  7 ตัวอย่าง  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563) 

ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 189 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของตัวอย่างทั้งหมด 
(6,380) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 14.29 (27/189) ดังแผนภาพที่ 1 

แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 160 ตัวอย่าง     
พบผลบวกร้อยละ 41.88 (160/382) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 28 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.47 (28/5,912) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบ
มากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 88.83 (167/188) 

ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อย
ละ34.68(60/173) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 39.88 
(69/173) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 25.43 
(44/173) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อย
ละ 30.23 (52/172)  ฉีดวัคซีนร้อยละ 12.79 
(22/172) และไม่ทราบประวัติร้อยละ56.98 
(98/172) 
 
 



    6.2  เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว          



 7. ผสมเทียม 

มติที่ประชุม                    รับทราบ                                                                                       . 
 

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

 ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม ........................-...................................... 
เลิกประชุม 13.00 น . 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายทวีป แสนจ าลา) 

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 


