
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  12 / 2563 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563   วันที่   29  ธันวาคม  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.  นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร แทน 

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  
ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสถาพร  จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร ลาพักผ่อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักด์ิ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ขอแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่     
นางสาวศศิกานต์ มนตรี ด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
  2. จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยโสธร  
   - เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ย้ายมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ 
   - นายศกลกฤต ไชยโกฏิ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 
   - การช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ด ารงธรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  3. แนวทางการปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   - ช่วงปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกหน่วยงานงดการอวยพรปีใหม่ด้วยกระเช้าอวยพรปีใหม่ 
เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้หน่วยงานเปลี่ยนวิธีการเป็นการ     
อวยพรแบบออนไลน์แทน เช่น การอวยพรในแอปพลิเคชั่นไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
   - เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาระบาดอย่างรวดเร็วอีกรอบในประเทศไทย โดย
ข้อมูลวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในประเทศท้ังหมด 6,285 คน ขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ าการเฝ้าระวัง
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
      - กิจกรรมไทยไปด้วยกัน มอบให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยโสธร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
   - โครงการ TO BE NO.1 จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดยอดเพชรมา 5 ปี แต่จะได้รับ
รางวัลก็ต่อเมื่อเป็นจังหวัดยอดเพชรติดต่อกัน 8 ปี ดังนั้น จังหวัดยโสธรมีนโยบายจัดท าเสื้อสีแสดและ
ก าหนดให้หน่วยงานใส่เสื้อสีแสดในทุกวันพุธ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับผิดชอบ          
ในโครงการนี้ 
   - การเตรียมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร โดยงานสถาปนาฯ มีก าหนดการ  
จัดงานขึ้นในวันที่ 1-7 มีนาคม 2564 ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรช่วยดูแลเรื่องสุนัขและแมวจรจัด 
โดยให้น าสัตว์เหล่านี้มาท าหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมใส่ปลอกคอให้เรียบร้อย 
   - การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร : อ าเภอมหาชนะชัย มีกิจกรรมงานแห่มาลัยข้าวตอก 
โดยก าหนดจัดงานในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2564  
   - การดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถและถนนในช่วงวันปีใหม่ ไม่ควรดื่มเหล้า 
หากว่าท่านเมาไม่ควรขับรถเพราะจะเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุได้ และช่วงปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธรงด
กิจกรรมการเค้าท์ดาวน์ทุกรูปแบบในจังหวัด และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร งดการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีในสถานทีว่ัดต่างๆ แต่เปลี่ยนเป็นการจัดกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์แทน 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2563 
                         วันที่  30 พฤศจิกายน 2563  
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             . 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม ......................................-...........................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
2. ก าหนดการ การท ากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ยโสธร ประจ าปี 2564  
เวลา วัน เดือน ปี 

14.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564                
14.00 น. วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564                



3. การลงทะเบียนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้ท าการลงทะเบียนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอให้ท่าน

ด าเนินการลงทะเบียนในกูเกิลฟอร์มให้เรียบร้อย  
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564 (ปศุสัตว์อ าเภอ) 
  1.1 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (5 คะแนน) 
   ระดับ 1 การจัดฝึกอบรมและส่งรายงาน ร้อยละ 30  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 2 การจัดฝึกอบรมและส่งรายงาน ร้อยละ 40  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 3 การจัดฝึกอบรมและส่งรายงาน ร้อยละ 50  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 4 การจัดฝึกอบรมและส่งรายงาน ร้อยละ 60  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 5 การจัดฝึกอบรมและส่งรายงาน ร้อยละ 70  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
  1.2 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (5 คะแนน) 
   ระดับ 1 ส่งรายงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของเป้าหมายที่
ก าหนด 
   ระดับ 2 ส่งรายงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75  ของเป้าหมายที่
ก าหนด 
   ระดับ 3 ส่งรายงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 4 ส่งรายงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  ของเป้าหมายที่
ก าหนด 
   ระดับ 5 ส่งรายงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  ของเป้าหมายที่
ก าหนด 
  1.3 ความส าเร็จการน าเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
   ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 6 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 8 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
   ระดับ 10 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของเป้าหมายที่ก าหนด 
  2. รายงานประจ าเดือนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (อ าเภอทรายมูล) เอกสาร 1 
  2. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่  2 (อ าเภอทรายมูล อ าเภอค าเขื่อนแก้ว           
อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ) เอกสาร 2  
  3. กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค้อวัง
อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอทรายมูล) เอกสาร 3  



  4. ติดตามลูกเกิดตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ           
ทั้ง 9 อ าเภอ เอกสาร 4 
  5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง ทั้ง 9 อ าเภอ เอกสาร 5, 6 และ 7 
ทั้งนี้ให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

  4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผลิต
เสบียงสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อผลิตเสบียง
สัตว์ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ดังนี้ 
  a. กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านนาหลู่ ต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
สนับสนุนเครื่องอัดฟาง ได้จ านวน 2,614 ฟ่อน (52,280 กก.) 
  b. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อหนองคู อ าเภอเมือง สนับสนุนเครื่องผสมอาหารครบส่วน
(TMR) ผลิตอาหารสัตว์ TMR ได้จ านวน 54,000 กก. 
  2. แจ้งผลการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรและชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์แห่งประเทศไทย 
  a. ผลผลิตได้รับผลกระทบจากพายุช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว ท าให้ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย 
  b. ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเข้ากว้านซื้อก่อนท าให้ชมรมไม่ได้เมล็ดพันธุ์ตามที่ท าสัญญาไว้
(ปัญหาเมล็ดพันธุ์จะขาดแคลน) 
  3. การแก้ไขระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ พ.ศ. 
2560 
  a. ข้อทักท้วงจากส านักตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์ 



  b. การแจกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (ขออนุมัติจาก อปส.  แจกจ่ายตามระเบียบเดิม                 
ไปพลางก่อน) 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

   

  4.4 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
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  4.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการของกรมปศุสัตว์ 
                   1. ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสุกรทั้ งในรูปแบบเป็นผู้รวบรวมสุกรหรือเป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ าหน่ายเองโดยตรง รวมทั้งขึ้นทะเบียนรถขนส่งสุกรทุกคัน  
  2. การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยการเฝ้าระวังที่ฟาร์ม ให้เฝ้าระวังทางอาการ
อย่างต่อเนื่อง หากพบมีความผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างฟาร์มละ 15 ตัว ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทันที  
  3. การพิจารณาหนังสือหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3 ให้  
ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ เป็นผู้พิจารณาออกหนังสือหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายในล าดับต้น ทั้งนี้หากพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอใดอยู่ห่างไกลไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่เกษตรกร ให้ปศุสัตว์อ าเภอท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้งแก่ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือรับมอบอ านาจในการออกหนังสือหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายต่อไป 
  4. ก่อนการขอรับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจากสัตวแพทย์พ้ืนที่ต้นทาง ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรต้องน ายานพาหนะไปท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรค ณ สถานที่ที่ส านักงาน          
ปศุสัตว์จังหวัดก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกหลักฐานการท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรค



ยานพาหนะให้แก่ผู้ประกอบหรือเกษตรกร เพ่ือน าไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายต่อไป  
  2.โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)/โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (คอบวม) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มาตรการของกรมปศุสัตว์ 
  1. เร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนพ่อค้าสัตว์และผู้ประกอบการรถขนส่งสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่
รวมทั้งตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  2. ประเมินความเสี่ยงของตลาดนัดค้าสัตว์ในพ้ืนที่ หากพบว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้ม                
การระบาดของโรค ให้ด าเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ชะลอการด าเนินกิจการก่อน 
  3. อ าเภอที่มีตลาดนัดค้าสัตว์ให้ เข้มงวดการตรวจรอยโรคสัตว์ในตลาดนัดค้าสัตว์                     
และเข้มงวดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ                       
โรคปากและเท้าเปื่อย 



  4. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าลายเชื้อโรคพ้ืนที่เสี่ยงต่อ             
โรคปากและเท้าเปื่อย เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์กีบคู่ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์กีบคู่ คอกกักสัตว์ รถบรรทุกสัตว์ 
เป็นต้น โดยให้ด าเนินการอยู่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  3.ไข้หวัดนก 

   

 



 
 
 
 4. ผสมเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  5. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 28 ธันวาคม 2563 ) 
     5.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
       - สถานการณ์ในคน  
          - พบผู้เสียชีวิต 3 ราย (หนองคาย,สระแก้ว,ศรีสะเกษ) 
       - สถานการณ์ในสัตว์ 
           -  โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไมพ่บพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
           - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ในคนระดับประเทศ  

        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ ชลบุรี 43 ตัวอย่าง สงขลา 21 ตัวอย่าง 
สุรินทร์ 20 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 16 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 15 ตัวอย่าง  ราชบุรี 14 ตัวอย่าง         
ปราจีนบุรี  13 ตัวอย่าง สระแก้ว 11 ตัวอย่าง พัทลุง 10 ตัวอย่าง ระยอง 9 ตัวอย่าง  
                                   
 
 



 
 
 
    สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563) 
ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 223 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด (6 ,804) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 19.28 (43/223 )                 
ดังแผนภาพที่ 1 

แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 193 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกร้อยละ 40.29 (193/479) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
29 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.46 (29/6,237) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากท่ีสุด
ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 89.64 (199/222) 

ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ30.10(62/206) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 39.32 (63/206) 
และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 30.58 (63/206)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 27.80 (57/205) 
ฉีดวัคซีนร้อยละ 10.73 (22/205) และไม่ทราบประวัติร้อยละ61.46 (126/205) 

 

  5.2 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  

  6. สรุปผลงานการดสอบโรค Brucellsis และ Tuberculosis 
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  4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. ตัวชี้ วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัต ว์  ส านักงานปศุสัต ว์จั งหวัดยโสธร              
รอบท่ี 1/ 2564 (ต.ค. – มีนาคม 2564)   
  ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน น้ าหนักคะแนน : 10 คะแนน 



 
  ตัวชี้วัดที่ 2 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล น้ าหนักคะแนน : 5 คะแนน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 3 : การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ น้ าหนักคะแนน : 5 คะแนน 



 
  2. แผนส่งตัวอย่างประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  ก าหนดให้อ าเภอส่ง วันที่ 19 มกราคม 2564 
  - กิจกรรมที่ 7 จ านวน 8 ตัวอย่าง 

 
   
  - กิจกรรม ปศุสัตว์ ok จ านวน 1 ตัวอย่าง 



 
  - กิจกรรม เชื้อดื้อยา  จ านวน 7 ตัวอย่าง 

 
   
  - กิจกรรม ไข่ ok  จ านวน 8 ตัวอย่าง 



 
    - กิจกรรม ฮาลาล จ านวน 10 ตัวอย่าง 

 
  3. ร้านอาหารสัตวท์ี่ยังไม่ต่ออายุ 
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  4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  1. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ 2564         
กิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ 
  1.1 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทั้ง 9 อ าเภอด าเนินการ 
  1.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
การจัดท าโครงการ โดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด        
ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่การประชุมระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบต. หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
  1.1.2 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการระดับอ าเภอและระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรทั้ง        9 
อ าเภอ โดยเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมา อ าเภอละ 200 
คน จ านวน เป้าหมายทั้งสิ้น 1,800 คน และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีศักยภาพ 
และเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพ่ือน าร่องพัฒนาฟาร์มโคเนื้อสู่ฟาร์มที่มีความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (GFM) และฟาร์มในระบบอินทรีย์ จ านวน 9 กลุ่มๆละ 10 ราย รวม 90 ราย (อ าเภอละ 1 กลุ่ม/10 ฟาร์ม) 
โดยให้ส่งรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย 1,800 คน และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 90 ฟาร์ม/คน ภายในไม่เกินวันที่ 
11 มกราคม 2564  
   
  1.1.3 ก าหนดการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 



  (1)  จัดฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 1,800 คน จ านวน 4 รุ่นๆละ 450 คน (1 วัน/รุ่น) ในวันที่ 
19, 20, 21 และ 22 มกราคม 2564 รวม 4 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมประกอบด้วย 1) โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
2) หอประชุมอ าเภอมหาชนะชัย 3) หอประชุมอ าเภอเลิงนกทา และ 4) หอประชุมอ าเภอป่าติ้ว  
  (2) จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง จ านวน 9 กลุ่ม ๆละ 10 ฟาร์ม/คน รวม 90 ฟาร์ม      
/คน (2 วัน/รุ่น) ในวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2564 โดยจัดดูงานนอกสถานที่ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่      
ภักดีฟาร์ม อ าเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 หมายหตุ – ก าหนดการจัดฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
    2. แนวทางการด าเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  2) ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด               
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
  2.2 พ้ืนที่เป้าหมาย  จ านวน 5,250 แปลง 77 จังหวัด 
  2.3 วงเงินงบประมาณ  งบประมาณรวม 13,904,500,000 บาท แบ่งเป็น งบอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป 13,878,120,000 บาท  และงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 26,380,000 บาท ส าหรับจังหวัดยโสธร งบประมารณ
รวม 198,669,756 บาท แยกเป็นด้านการผลิต 178,563,816 บาท ด้านการพัฒนาคุณภาพ 18,471,440 บาท                 
และด้านการตลาด 1,634,500 บาท 
                    กรมปศุสัตว์ มี 185 แปลง วงเงิน 448,450,000  บาท 
  2.4 ขอบเขตการด าเนินงาน กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ มีความยั่งยืน 
และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านการผลิต ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน และด้านการตลาด 
  2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลผลิต (Output)  แปลงใหญ่จ านวน 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พ้ืนที่ 5,003,250 ไร่ มีการ
น าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ   
ความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
  ผลลัพธ์ (Outcome)  แปลงใหญ่จ านวน 5,250 แปล สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี 
  ผลสัมฤทธิ์ (Results)  1. เกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตร และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่  2. ด้านสังคม ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน           
/ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  3. ภาครัฐ  เกิดการหมุนเวียนเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ  
   
 
 
  2.6 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 



  จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาคู่มือโครงการฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการของคู่มือโครงการ โดยมีเงื่อนไข           
การเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
   1.  เป็นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co – Farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (5,250 แปลง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว 
   2.  เป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
   3.  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินที่เคยเสนอขอความต้องการและได้รับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 แล้ว 
   4.  แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องด าเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน  ๆ
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ.2563 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.7 ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
  สรุป ความต้องการพัฒนาของเกษตรกรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดยโสธร จ าแนกตามเป้าหมายการ
พัฒนาด้านการผลิต จ านวนแปลงทั้งหมด 82 แปลง จ านวนแปลงที่ขอรับการสนับสนุน 71 แปลง ประกอบด้วย (1) ข้าว 42 แปลง  
(2) พืชไร่ 9 แปลง  (3) ไม้ยืนต้น 16 แปลง  (4) พืชผัก/สมุนไพร 2 แปลง  และ            (5) ปศุสัตว์ 2 แปลง (ปศุสัตว์ 2 แปลง 
วงเงิน 5,488,500 บาท) 
  ปศุสัตว์ยโสธร 2 แปลง  วงเงิน 5,488,500 บาท) ประกอบด้วย 
  1. ชื่อแปลงใหญ่จากระบบ CO – FARM  แปลงใหญ่โคขุน หมู่  7 ต าบลหนองแหน อ าเภอกุดชุม             
จังหวัดยโสธร การจัดชั้นคุณภาพ A รวมงบประมาณ 2,993,500.00 บาท 
  2. ชื่อแปลงใหญ่จากระบบ CO – FARM  แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่  3 ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล           
จังหวัดยโสธร การจัดชั้นคุณภาพ B รวมงบประมาณ 2,495,000.00 บาท 
  3. สรุปข้อหารือการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภาวะ
ฝนแล้ง ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
  ด้วยจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาเหตุจากอิทธิพล
ของพายุโพดุล และคาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
และจากการประชุม ก.ช.ภ.จ. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภาวะฝนแล้ง สรุปข้อหารือ ดังนี้ 
  (1)  กรณียังอยู่ในห้วงประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณี
อุทกภัย พื้นที่ 7 อ าเภอ 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ซึ่งยังไม่ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย และสิ้นสุดสถานการณ์  ภัยพิบัติ
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังไม่แล้วเสร็จ จะสามารถพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณีภาวะฝนแล้ง ได้หรือไม่ อย่างไร 
  กรมบัญชีกลางแจ้งผลว่า หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีภาวะฝนแล้งในห้วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน
กับพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ กรณีอุทกภัย เห็นว่าจังหวัดจะต้องพิจารณาว่าสถานการณฯ์ที่
เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติตามที่ก าหนดไว้ในนิยามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติฯ พ.ศ. 2562 หรือไม่ หากจังหวัดเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จังหวัดสามารถประกาศเขต    
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ แต่กรณีที่ภัยพิบัติอยู่ในห้วงเวลาและพ้ืนที่เดียวกัน แต่ต่างภัยพิบัติกัน 



จะต้องมีการตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือฯ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
  (2)  หาก ก.ช.ภ.จ. มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ กรณีภาวะฝนแล้ง ก่อนวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถลงนามในประกาศเขตการให้   
ความช่วยเหลือและขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ตามมติ ก.ช.ภ.จ. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการให้      
ความช่วยเหลือได้หรือไม ่
  กรมบัญชีกลางแจ้งผลว่า การนับเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯต้องถือเอาวันแรกของ
การเกิดภัยพิบัติเป็นวันเริ่มต้นของการให้ความช่วยเหลือ ส าหรับภัยพิบัติดังกล่าวหากล่วงเลยระยะเวลาการให้        
ความช่วยเหลือตามประกาศฯ แต่จังหวัดยังมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
    4. รายงานการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ 
ยส 0008/ ว 1779 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอเว้นอ าเภอค้อวัง ขอความอนุเคราะห์ให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เว้นอ าเภอค้อวัง จัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านา           
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มรายงานจ านวน 6 แบบฟอร์ม โดยให้
รายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงานโครงการประจ าเดือนส่งทาง e-mail : 
pvlo_yst@dld.go.th ขอความกรุณาอ าเภอที่ยังไม่ด าเนินการรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการโดยด่วน 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

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

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ  
ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย : ในการลงพ้ืนที่ไปตรวจโครงการต่างๆ ทางอ าเภอขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัด 
น าสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ต่างๆมามอบให้แก่เกษตรกร เช่น ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ เอกสารให้ความรู้แก่เกษตรกร ฯลฯ 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

เลิกประชุมเวลา 16.30 น . 

 

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายทวีป แสนจ าลา) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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