
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  6 / 2564   ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564   วันที่   30  มิถุนายน  2564   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 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

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. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี 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. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
15. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายสมประสงค์  เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   
วาระก่อนประชุม  มอบเกียรติบัตรผลการประกวดกิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2564 
ประเภทที่ 1. มีส านักงานเป็นของตัวเอง (เกณฑ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                   - รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  มีคะแนน  91 คะแนน 
  - รองชนะเลิศ อันดับที่  1  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  มีคะแนน  90  คะแนน 
ประเภทที่ 2. ส านักงานตั้งอยู่บนที่ว่าการอ าเภอ (เกณฑ์คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
  -รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  มีคะแนน  57  คะแนน   
  -รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  มีคะแนน  56  คะแนน   
  -รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  มีคะแนน  55  คะแนน   



             -รางวัลชมเชย มีทั้งหมด 4 อ าเภอ  มีคะแนนเท่ากัน คือ 54 คะแนน ได้แก่ 
                            1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
                            2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว 
                            3. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
                            4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  จากการประชุมกรมการจังหวัดยโสธร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ทุกคนท าตามมาตรการ
จังหวัด โดยงดการรวมกลุ่มสังสรรค์ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ให้บริการประชาชนนั้นจ าเป็นต้องมีมาตรการ        
การคัดกรอง/เฝ้าระวังโรค เช่น การวัดอุณหภูม ิมีฉากกั้น เว้นระยะห่าง บริการเจลล์แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
  2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดจึงจ าเป็นต้องท าการปิดตลาดนัด  
โค-กระบือ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
  3. ขอให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดยโสธร โดยจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
  4. ภัยพิบัติ : ช่วงนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีพายุเป็นระยะ  
  5. ภัยบนท้องถนนจังหวัดยโสธร ตั้งเป้าหมายไม่เกิน 96 ราย ซึ่ง ณ เวลานี้ ภัยที่ เกิดขึ้น          
บนท้องถนนจ านวนอยู่ที่ 114 ราย (เกินเป้าหมาย) จึงขอให้ประชาชนทุกคนขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท 
สวมหมวก/หรือคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอเมื่อเวลาออกเดินทาง 
  6. โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยโสธร ได้แก่ ถนนช่วงสี่แยกโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
ไปจนถึงถนนสี่แยกบริเวณวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ซึ่งจังหวัดจะมีการติดตั้งไฟฟ้าลงใต้ดิน จัดให้เป็นถนนสวยงาม     
มีการพัฒนาตัดตกแต่งปลูกต้นไม้ตามเกาะกลางถนนและท าความสะอาดตามขอบฟุตบาตรข้างถนนให้เป็นระเบียบ 
  7. การประกวดกิจกรรม 5 ส ส านักงานในจังหวัดยโสธร จะจัดขึ้นช่วงเดือนหน้า และจะมี
เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจกิจกรรม 5 ส ส านักงานฯ 
  8. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 
2564 ในการนี้  จึงขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารส านักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับ
ผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารส านักงาน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                          .   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 ประจ าเดือน พฤษภาคม  

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม             รับรอง                                                                                            . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

  1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 



 

 
2. การตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 
- ขอให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม/ฝ่ายและอ าเภอ ท าการรวบรวมรายชื่อของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ (ไม่รวมอาสา) เพ่ือยืนยันความประสงค์ขอเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2564 โดยส่งรายชื่อที่ฝ่ายบริหารฯ ไม่เกินวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2564 

3. โครงการประกันอัคคีภัยกลุ่มเพื่อสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
- ขอให้ ข้ าราชการ ลู กจ้ างประจ าและพนั กงานราชการ ท าการกรอกรายละเอียด                  

ใบแจ้งความคุ้มครองตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการรับความ
คุ้มครอง โดยส่งใบแจ้งความคุ้มครองที่ฝ่ายบริหารฯ ไม่เกินวันศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 

4. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส  :  เวลา 14.00 น.  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 



มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  - ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์จังหวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร คือ นายไพฑูรย์ ป้องสนาม ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. อาสาปศุสัตว์ประกันภัย 
 1. อาสาปศุสัตว์ที่ขอรับการประกันอุบัติเหตุ ปี 2565 
   เป้าหมาย 1. อ าเภอเมืองยโสธร อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   2. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   3. อ าเภอมหาชนะชัย อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   4. อ าเภอกุดชุม อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   5. อ าเภอเลิงนกทา อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   6. อ าเภอไทยเจริญ อาสาปศุสัตว์จ านวน 2 คน 
   7. อ าเภอป่าติ้ว อาสาปศุสัตว์จ านวน 2 คน 
   8. อ าเภอทรายมูล อาสาปศุสัตว์จ านวน 1 คน 
   9. อ าเภอค้อวัง อาสาปศุสัตว์จ านวน 1 คน 
 2. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      นายศักดิ์ศรี  เกียรติองอาจ อาสาปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
  ให้ส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงินรางวัล 3,000 บาท     
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
     - ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
     - แบบรับเงิน กปศ.12   (ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)   
   
  2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 

อ ำเภอ เปำ้หมำย(ตวั) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 25 50.0

กุดชุม 50 35 70.0

มหำชนะชัย 50 17 34.0

ค ำเขื่อนแก้ว 30 26 86.7

ปำ่ติว้ 30 16 53.3

ค้อวัง 30 20 66.7

เลงินกทำ 30 5 16.7

ไทยเจริญ 30 11 36.7

ทรำยมูล 15 7 46.7

รวม 315 162 51.4

ผลกำรตดติำมลกูเกิดโครงกำรธนำคำรโค - กระบอืเพ่ือเกษตรกร  ตำมพระรำชด ำริ

ส ำนักงำนปศุสตัจงัหวัดยโสธร ประจ ำเดอืน มิถุนำยน 2564



 
  3. โครงการ ศพก. 
   1. ตรวจประเมิน ศพก. ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เวลา 
13.00 น. ณ กลุ่มโคขุนหนองแหน อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
   2. ติดตามการแปรรูปของ ครู ก. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มโคขุน
หนองแหน อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2564 
   แผนการส่งมอบปัจจัยการผลิต 15 กรกฎาคม 2564 ให้อ าเภอกุดชุมติดตามเร่งรัดการ
สร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้แล้วเสร็จตามแผนการส่งมอบ 
   
  5. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หลักสูตร  
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 
2564 (video Conference) ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป้าหมาย 1. หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 1 คน 
2. ปศุสัตว์อ าเภอ/ผู้แทน 1 คน 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. โรคพิษสุนัขบ้า 

                                      –                                    
             

 
         /       /                 

1    6 -7          2564 08.30 – 16.30  .             

2     8              2564 08.30 – 16.30  .               

3    13            2564 08.30 – 16.30  .                     

4      14           2564 08.30 – 16.30  .                 

5       15          2564 08.30 – 16.30  .              

6       20          2564 08.30 – 16.30  .               

7 21 -22          2564 08.30 – 16.30  .              

8 3               2564 08.30 – 16.30  .                

9 4-5            2564 08.30 – 16.30  .                

          
                                      /                                                   



 



 
เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 224 489 143 376 1,232 246.40 
ค าเข่ือนแก้ว 200 65 110 46 115 336 168.00 
มหาชนะชัย 200 95 182 23 74 374 187.00 

กุดชุม 250 53 123 35 94 305 122.00 
เลิงนกทา 250 82 182 41 76 381 152.40 
ทรายมูล 150 53 98 33 36 220 146.67 
ป่าติ้ว 150 26 93 28 98 245 163.33 

ไทยเจริญ 150 36 65 15 43 159 106.00 
ค้อวัง 150 31 88 6 64 189 126.00 
รวม 2,000 665 1,430 370 976 3,441 172.05 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Brucellosis  

อ าเภอ 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นา 

ไม่เหมาะสมฯ 
กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ 

เมืองยโสธร ค ำเขื่อนแก้ว เลงินกทำ มหำชนะชัย กุดชุม ปำ่ติว้ ทรำยมูล ค้อวัง ไทยเจริญ
ทม.ยโสธร ทต.ค ำเขื่อนแกว้ ทต.กดุเชียงหมี ทต.ฟำ้หยำด ทต.กดุชุมพฒันำ ทต.ป่ำต้ิว ทต.ทรำยมลู ทต.ค้อวัง ทต.ค ำเตย
ทต.เดิด ทต.ดงแคนใหญ่ ทต.กดุแห่ อบต.คูเมอืง อบต.ก ำแมด อบต.กระจำย ทต.นำเวียง อบต.กดุน้ ำใส อบต.ค ำไผ่
ทต.ตำดทอง อบต.กดุกงุ ทต.บุง่ค้ำ อบต.โนนทรำย อบต.กดุชุม อบต.โคกนำโก อบต.ดู่ลำด อบต.ค้อวัง อบต.ส้มผ่อ
ทต.ทุง่แต้ อบต.กูจ่ำน ทต.เลิงนกทำ อบต.บำกเรือ อบต.ค ำน้ ำสร้ำง อบต.เชียงเพง็ อบต.ดงมะไฟ อบต.น้ ำออ้ม อบต.น้ ำค ำ
ทต.น้ ำค ำใหญ่ อบต.แคนน้อย ทต.ศรีแกว้ อบต.บึงแก อบต.นำโส่ อบต.ศรีฐำน อบต.ไผ่ อบต.ฟำ้ห่วน อบต.ไทยเจริญ
ทต.ส ำรำญ อบต.ดงเจริญ ทต.สวำท อบต.ผือฮี อบต.โนนเปือย อบต.โพธิไทร อบต.ทรำยมลู 5 3
อบต.ขั้นไดใหญ่ อบต.ทุง่มน ทต.สำมแยก อบต.พระเสำร์ อบต.โพนงำม 6 3  
อบต.ขุมเงิน อบต.นำแก ทต.สำมคัคี อบต.ฟำ้หยำด อบต.หนองหมี
อบต.เขื่องค ำ อบต.นำค ำ ทต.ห้องแซง อบต.มว่ง อบต.หนองแหน
อบต.ค้อเหนือ อบต.โพนทัน อบต.โคกส ำรำญ อบต.สงยำง อบต.ห้วยแกง้
อบต.ดู่ทุง่ อบต.ย่อ อบต.สร้ำงมิง่ อบต.หัวเมอืง 7
อบต.ทุง่นำงโอก อบต.ลุมพกุ อบต.สำมแยก 11
อบต.นำสะไมย์ อบต.สงเปือย 9
อบต.สิงห์ อบต.เหล่ำไฮ อปท. 87 แห่ง
อบต.หนองคู 10 จดัซ้ือแลว้ 67 แห่ง
อบต.หนองเป็ด ยงัไม่จดัซ้ือ 20 แห่ง
อบต.หนองเรือ
อบต.หนองหิน

13

รำยชื่อ อปท.แบบตดิตำมกำรด ำเนินงำนปอ้งกันโรคพิษสนัุขบำ้ ประจ ำปงีบประมำณ 2564
ข้อมูล ณ วันที ่29 มิถุนำยน 2564 (ทีจ่ดัซ้ือแลว้)

เมืองยโสธร ค ำเขื่อนแก้ว เลงินกทำ มหำชนะชัย กุดชุม ปำ่ติว้ ทรำยมูล ค้อวัง ไทยเจริญ

ทม.ยโสธร ทต.ค ำเขื่อนแกว้ ทต.กดุเชียงหมี ทต.ฟำ้หยำด ทต.กดุชุมพฒันำ ทต.ป่ำต้ิว ทต.ทรำยมลู ทต.ค้อวัง ทต.ค ำเตย

ทต.เดิด ทต.ดงแคนใหญ่ ทต.กดุแห่ อบต.คูเมอืง อบต.ก ำแมด อบต.กระจำย ทต.นำเวียง อบต.กดุน้ ำใส อบต.ค ำไผ่

ทต.ตำดทอง อบต.กดุกงุ ทต.บุง่ค้ำ อบต.โนนทรำย อบต.กดุชุม อบต.โคกนำโกอบต.ดู่ลำด อบต.ค้อวัง อบต.ส้มผ่อ

ทต.ทุง่แต้ อบต.กูจ่ำน ทต.เลิงนกทำ อบต.บำกเรือ อบต.ค ำน้ ำสร้ำง อบต.เชียงเพง็ อบต.ดงมะไฟ อบต.น้ ำออ้ม อบต.น้ ำค ำ

ทต.น้ ำค ำใหญ่ อบต.แคนน้อย ทต.ศรีแกว้ อบต.บึงแก อบต.นำโส่ อบต.ศรีฐำน อบต.ไผ่ อบต.ฟำ้ห่วน อบต.ไทยเจริญ

ทต.ส ำรำญ อบต.ดงเจริญ ทต.สวำท อบต.ผือฮี อบต.โนนเปือย อบต.โพธิไทร อบต.ทรำยมลู

อบต.ขั้นไดใหญ่ อบต.ทุง่มน ทต.สำมแยก อบต.พระเสำร์ อบต.โพนงำม

อบต.ขุมเงิน อบต.นำแก ทต.สำมคัคี อบต.ฟำ้หยำด อบต.หนองหมี

อบต.เขื่องค ำ อบต.นำค ำ ทต.ห้องแซง อบต.มว่ง อบต.หนองแหน

อบต.ค้อเหนือ อบต.โพนทัน อบต.โคกส ำรำญอบต.สงยำง อบต.ห้วยแกง้

อบต.ดู่ทุง่ อบต.ย่อ อบต.สร้ำงมิง่ อบต.หัวเมอืง

อบต.ทุง่นำงโอก อบต.ลุมพกุ อบต.สำมแยก

อบต.นำสะไมย์ อบต.สงเปือย

อบต.สิงห์ อบต.เหล่ำไฮ อปท. 87 แห่ง

อบต.หนองคู ด ำเนินกำรเสร็จแลว้ 28 แห่ง

อบต.หนองเป็ด จดัซ้ือแลว้ ยงัไม่รำยงำนกำรฉีด 3 แห่ง

อบต.หนองเรือ อยูร่ะหว่ำงจดัซ้ือ 4 แห่ง

อบต.หนองหิน ยงัไม่สง่รำยงำน 52 แห่ง

รำยชื่อ อปท.แบบตดิตำมกำรด ำเนินงำนปอ้งกันโรคพิษสนัุขบำ้ ประจ ำปงีบประมำณ 2564

ข้อมูล ณ วันที ่29 มิถุนำยน 2564 



ก าจัดพยาธิในโค - กระบือ - 
แพะ 

ทดสอบโรค Brucellosis 
ในโค 

ก าจัดพยาธิในโค 

เป้า ผล % เป้า ผล % เป้า ผล % 
เมือง 88 2 2 55 24 43 55 24 43 

ทรายมูล 70 3 4 40 33 82 40 8 20 
กุดชุม 80 6 7 55 - - 55 5 9 

ไทยเจริญ 70 2 2 40 49 117 40 - - 
เลิงนกทา 85 73 85 55 65 118 55 53 96 

ป่าติ้ว 70 15 21 40 15 37 40 30 75 
ค าเข่ือนแก้ว 80 2 2 55 69 125.5 55 38 69.1 
มหาชนะชัย 80 - - 55 55 100 55 47 85 

ค้อวัง 70 4 5 40 42 105 40 17 42 
รวม 465 107 23 693 350 50.51 693 222 32.03 

  3. โรคไข้หวัดนก 

อ าเภอ 
ต าบล 

พื้นที่เสี่ยง 
มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 

ใน 24 ชม. ใน 72 ชม. 

รก.1 
เชิงรับ 

รก.1 
เชิงรุก 

แบบ
สอบสวน

โรค 
ใบนาส่ง
ตัวอย่าง 

บันทึก
สั่งกัก 

ใบ
สคส.

1 
ก าหนด

ส่ง 

เมือง น้ าค าใหญ ่   นก(เชิงรุก)   
    เป็ด 
  (เชิงรุก)   /   /       

กุดชุม 
โนนเปือย   

   เป็ด 
  (เชิงรุก)   

 
  /   /       

ก าแมด     นก(เชิงรุก)   
 

/   /       
นาโส ่       ไก่(เชิงรุก)   /   /       

ค้อวัง กุดน้ าใส ไก่(เชิงรุก)   เป็ด(เชิงรุก)     /   /       

ค าเขื่อน
แก้ว 

กุดกง 
   เป็ด 
  (เชิงรับ)     

 
  /   /       

กู่จาน     ไก่(เชิงรุก)     /   /       
มหาชนะ
ชัย 

ผือฮ ี       นก(เชิงรุก)   /   /       
หัวเมือง 

 
ไก่(เชิงรุก)   

 
  /   /       

ป่าติ้ว 

เชิงรับ 

  ไก่(เชิงรับ)     /   / / / /   
ไทยเจริญ     ไก่(เชิงรับ)   /   / / / /   
ทรายมลู ไก่(เชิงรุก)       /   / / / /   
เลิงนกทา นก(เชิงรุก)     ไก่(เชิงรับ) /   / / / /   
   
  โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ด าเนินการดังนี้                           
          1. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนแจ้งความประสงค์หรือขอรับการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยง
สัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคตามแบบ กช.1 ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                    2. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่ขอรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกัน
โรคตามข้อ 1 จะต้องผ่านการประเมินจากปศุสัตว์อ าเภอตามแบบ กช. 2                



                    3. เมื่อผ่านการประเมินตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab จาก
ฝูงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่เลี้ยงอยู่จ านวน 10 ตัว/ฟาร์ม เมื่อผลตรวจเป็นลบให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯตาม
แบบ กช.3 พร้อมระบุพิกัดสถานที่เลี้ยง 

เป้าหมาย จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่สัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบป้องกันโรค 2564 

ล าดับ อ าเภอ 
เป้าหมาย
อ าเภอ 

จ านวน
ตัวอย่าง (ทุก 

6 เดือน) 

ส าลี
ก้าน 

จ านวน
ตัวอย่าง 
(ทุก 6 
เดือน) 

ส าลีก้าน รวมทั้งปี 

1 กุดชุม 72 144 360 144 360 288 
2 มหาชนะชัย 24 48 120 48 120 96 
3 ค้อวัง 24 48 120 48 120 96 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
  4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  เนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ฯ ได้เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องโรค ASF ในสุกร 
ภายในจังหวัดยโสธร ทางด่านกันกันสัตว์ฯ จึงขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา 
หากท่านเจอรถที่ท าการขนหมู ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตหรือไม่มีก็ตาม ขอให้ท่านโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่ด่านกันกันสัตว์ฯ ด้วย
และเม่ือรับแจ้งแล้ว ทางด่านฯ จะเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบต่อไป 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  1. การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis (โรคไข้หูดับ) ที่อาจปนเปื้อน        
ในเนื้อสัตว์ส าหรับผู้บริโภค  



 
  2. การเคลื่อนย้ายสุกรเข้าฟาร์มท่ียังไม่ได้รับรอง GAP   
  ด้วยส านักงานปศุสัตว์ เขต 3 ได้มีหนั งสือ ด่วนที่ สุ ด  ที่  กษ 0616(3)/ ว 2496 ลงวันที่             
22 มิถุนายน 2564 แจ้งแนวทางปฏิบัติข้อหารือการพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มสุกร กรณีเคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มที่ยังไม่ได้รับรอง GAP และเป็นฟาร์มในพ้ืนที่        
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง – สูงมาก โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดด าเนินการประเมินฟาร์มพ้ืนที่ปลายทาง       
มีระดับความเสี่ยงสูง - สูงมาก ที่มีความประสงค์จะน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) ตามแบบประเมินความเสี่ยงดังนี้ 
   1.1 ฟาร์มปลายทางที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงมาก และยังไม่ได้รับการรับรอง GAP  
ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1.1.1 ฟาร์มปลายทางต้องตั้งอยู่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร รอบฟาร์มที่พบ
ความเสี่ยงสูงมาก 
    1.1.2 ต้องท าลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน
ในอ าเภอที่จะขออนุญาตน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ 
    1.1.3 การประเมินความเสี่ยงต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
   1.2 ฟาร์มปลายทางที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงและยังไม่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์ม
มาตรฐาน GAP ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 
  2. เก็บตัวอย่างพ้ืนผิวโรงเรือนที่จะน าสุกรมาเลี้ยงใหม่จ านวนละ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ 
ใน 3 บริเวณ คือหน้าโรงเรือน กลางโรงเรือนและท้ายโรงเรือน บริเวณละ 5 ต าแหน่ง โดยใช้ผ้าก๊อซปลอดเชื้อ 



(sterile gauze) จุ่มน้ าเกลือ (NSS) ให้ชุ่มแล้วป้ายบริเวณพ้ืนผิว 1 แผ่นๆ ละ 1 ตารางฟุต ให้ครอบคลุมแต่ละ
บริเวณและใส่ถุงแยกแต่ละบริเวณส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภูมิภาคต่างๆ ในพ้ืนที่ 
  ทั้งนี้ ให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มดังกล่าวเร่งปรับปรุงฟาร์มและต้องให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) ภายในระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ขอรับ   
การผ่อนปรนตามหนังสือฉบับนี้ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ ว8753 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยเคร่งครัด ต่อไป 
  3. การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ รอบท่ี 2 / 2564 
- แนวทางการตรวจสอบ 
    - มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะติดไว้ในที่เปิดเผย 
  - มีป้ายแสดงประเภทการขายติดไว้ในที่เปิดเผย 
  - ลงข้อมูลในแบบ 1. ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงนามในการตรวจสอบต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
  - จุดที่วางอาหารสัตว์เพ่ือขาย สะอาด แยกสัดส่วนจากสินค้าชนิดอื่น มีพาเลทรองพ้ืน ฯ  

 



 
 
 



 
 



  4 การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าการน านมโรงเรียนหมดอายุไปท้ิงตามที่เป็นข่าว (ข่าวเฟสบุ๊ค)

 
  คณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน กลุ่มที่ 2 แจ้งว่า ตามเฟสบุ๊คเรื่องเล่าเช้านี้แชร์ภาพและข้อความ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 “ชาวบ้าน
แจ้งเบาะแสมายังผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองว่า พบนมโรงเรียนจ านวนนับพันกล่องถูกทิ้งไว้บริเวณป่าหญ้าในพ้ืนที่
ต าบลห้วยโป่ง เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมือง โดยพบนมโรงเรียนกล่องสีฟ้าที่ มีชื่อระบุวันไว้บนกล่อง
ด้วย ว่านมโรงเรียนจ านวนนับพันกล่อง ถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณป้าหญ้า ตรวจสอบแล้วพบว่า นมแต่ละ
กล่องหมดอายุแล้ว โดยมีทั้งที่หมดอายุมา 2- 3 เดือน และเพ่ิงหมดอายุมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความเสียดาย
ให้กับชาวบ้านอย่างมาก เนื่องจากว่ายังมีเด็กๆ ที่ต้องการดื่มนมเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกมาก แต่ผู้ได้       
รับแจกมากลับปล่อยทิ้งไว้จนหมดอายุ และไม่สามารถน าไปบริโภคได้” 
  เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะ คณะอนุกรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือ
เด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 2 จึงขอให้ท่านด าเนินการประสานขอความร่วมมือกับสายส่งนมของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การจัดสรรสิทธิ์ในปีการศึกษานี้ในพ้ืนที่ ด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้ประสานกับผู้รับผิดชอบของหน่วยรับนม (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตรวจสอบนม
โรงเรียนที่ยังคงเหลือที่ โรงเรียนหรือในห้องเรียนว่าหมดอายุ หรือ กล่อง มีลักษณะรูปร่างผิดไปจากเดิม           
แล้วรวบรวมน ามาท าลายในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องให้ความส าคัญว่าจะเป็นนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ
รายใด หรือหากมีนมโรงเรียนเหลือจากการบริโภคจ านวนที่มาก อาจจะประสานกับผู้ประกอบการรายนั้น  
ด าเนินการตามความเหมาะสม 
  2. ด าเนินการดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียน เมื่อจัดส่งนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อดังนี้ 
        2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ คือ นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนและเวลาเพียงพอต่อ   
การท าลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคเท่านั้น ดังนั้นนมพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส   
มีระยะเวลาการบริโภคนับจากวันที่ผลิตไม่เกิน 10 วัน การขนส่งและเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ควรต้องควบคุม
อุณหภูมิอย่างเคร่งครัด 
     1.) ผู้ประกอบการหรือสายส่งประสานหน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนจัดท าแผนการ
จัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ โดยก าหนด วัน เวลา และผู้ตรวจรับนมโรงเรียนเพ่ือเห็นชอบร่วมกันในการเนินการจัดส่ง
และตรวจรับที่แน่นอน 



    2.) เมื่อสายจัดส่งนมส่งนมโรงเรียนแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจรับด าเนินการตรวจนับ
และดูสภาพของถุงนมให้อยู่ในสภาพที่ปกติ 
    3.) ภาชนะบรรจุนมโรงเรียน (ถังเก็บนม) ต้องสะอาดมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด
หรือแตก ไม่มีคาบสกปรกที่ล้างไม่ออก มีการล้างทุกครั้งก่อนบรรจุนมโรงเรียนชุดใหม่ สถานที่จัดวางถังนมต้องอยู่
ในพื้นที่สะอาด ไม่ข้ึนแฉะ แสงแดดส่องไม่ถึง มีจุดระบายน้ าจากการละลายของน้ าแข็งไม่ราดพ้ืนถังเก็บนมที่วางอยู่ 
    4.) การบรรจุนมโรงเรียนลงถังเก็บนม ควรวางน้ าแข็งบดหรือเกล็ดในถังบรรจุ
ชั้นล่างหนาอย่างน้อย 10 เชนติเมตรก่อนวางถุงนม แล้ววางน้ าแข็งบดหรือเกล็ดไว้ชั้นบนหนาอย่างน้อย 10 เชนติเมตร 
เหนือถุงนม (ต้องเป็นน้ าแข็งท่ีสะอาด) ไม่ควรน าอาหารอื่นไปแช่รวมกับถุงนมโรงเรียนในถังบรรจุนม 
   2.2 นม ยู เอช ที คือนมที่ผ่านการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน 133-150      
องศาเซลเซียส นาน 2-4 วินาที จนท าลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรครวมทั้งสปอร์เชื้อจุสินทรีใด้ ท าให้สามารถเก็บนม    
ยู เอช ที ไว้ได้นาน แม้จะเก็บไว้ภายนอกตู้เย็น แต่สถานที่เก็บต้องไม่ร้อน ไม่ชื้นแฉะ แสงแดดไม่ส่อง หากเก็บไว้
นานเกินไปจนนมหมดอายุนมจะมีลักษณะหนืดเป็นวุ้น กลิ่นรสจะเปลี่ยน รวมทั้งไขมันในนมจะแยกชั้นจากน้ านม 
    1. ผู้ประกอบการหรือสายส่งประสานหน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนจัดท าแผนการ
จัดส่งนม ยู เอช ที โดยก าหนด วันเวลา และผู้ตรวจรับนมเพ่ือเห็นชอบร่วมกันในการ าเนินการจัดส่งและตรวจนับ
ที่แน่นอน 
    2. สายส่งนมจัดส่งนม ผู้ตรวจนับด าเนินการตรวจนับ และดูสภาพของกล่องนม
ให้อยู่ในสภาพที่ปกติ เช่น วันหมดอายุต้องปรากฏตัวเลขที่ชัดเจน กล่องนมต้องไม่มีรอยหักย่น บวม ซึม ปริมาณ
นมต้อง 200 มิลลิลิตร แล้วสุ่มเลือกกล่องนมเพ่ือตัดแล้วเทนมใส่แก้ว เพ่ือสังเกตลักษณะทางกายภาพ หากพบ
ลักษณะสีไม่ใช่สีขาวขุ่น หรือสีธรรมชาติของน้ า เนื้อนมมีลักษณะยางเหนียว ผิวหน้ามีตะกอนมีการแยกชั้น มีกลิ่น
แปลกจากกลิ่นของนมปกติ เช่น เหม็นหืน กลิ่นไหม้ กลิ่นเปรี้ยว รสชาติผิดปกติ เช่น ขม เปรี้ยว ผู้ตรวจรับจะต้อง 
ไม่ตรวจรับ สายส่งนมควรต้องเก็บนมทั้งชุดการผลิตดังกล่าวกลับคืนโรงงานเพ่ือตรวจสอ บหรือท าลาย             
แต่หากทุกอย่างปกติตรวจรับและลงบันทึกในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
    3. การขนย้ายนมกล่องจะต้องไม่โยนกล่องนมหรือลังนม ห้ามยืน/หรือนั่งบนลังนม 
    4. การจัดเก็บลังนมต้องเก็บในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด ไม่อยู่ใกล้ที่ขึ้นแฉะ ไม่อยู่
ใกล้แหล่งความร้อน ไม่วางติดพ้ืน ควรสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 10 เชนติเมตร เพ่ือป้องกันความชื้นแมลง             
หรือหนูกัดแทะ วางลังนมไม่เกิน 7 ชั้น และห้ามน าสิ่งของอ่ืนมาวางทับ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในจังหวัดยโสธร 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 

 
 



  3. การปรับปรุงและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการระบาดของโรคลัมปี สกิน 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศอ านวย
ความสะดวกในการ ตรวจสอบ และอนุมัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีความประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปิดระบบฯ 
  4. ก าหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2564 
  ด้วยกองแผนงานได้แจ้งก าหนดจัดส่งผลงาน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้ก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมในส่วนของการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation ทั้งปริมาณผลผลิตของจังหวัด มิฉะนั้นจะ
ถูกปรับลดคะแนน 0.50 คะแนน ใน 2 กรณี ดังนี้ 
  1. ในแต่ละรอบการประเมิน หากมีการขอแก้ไขข้อมูลมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป 
  2. หากกองแผนงานตรวจพบว่าข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง 
  จึงขอเน้นย้ าก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะท า
การลงบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Operation อย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                      .   
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา                 
มติที่ประชุม                  -                                                                                           .   
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ                  
มติที่ประชุม                  -                                                                                           .   
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น .    

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 


