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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  7 / 2564   ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564   วันที่   30  กรกฎาคม 2564   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 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
5. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
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. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
15. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

17. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

18. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

2. นายไพฑูรย์  ป้องสนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร แทน 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ไปราชการ 

2. นายสมประสงค์  เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   
วาระก่อนประชุม  มอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2564 ได้แก่ นาย ศักดิ์ศรี เกียรติองอาจ 
 มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ช่วงเดือนนี้ เป็น เดือนวาระมหามงคล ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
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รวมทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็น
ข้าราชการ   ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ที่เว็บไซต์ www.yasothon.go.th 
 2. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยโสธร 
   2.1 ขยายระยะเวลาการเรียน (ให้เรียนระบบออนไลน์) ส าหรับโรงเรียนทั่วไป จังหวัดยโสธรยังไม่
อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 แต่ยังคงให้มีการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบออนไลน์แทน ยกเว้นโรงเรียนประจ า สามารถท ากิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
  2.2 ตลาดนัดโค-กระบือ ขยายเวลาปิดไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

2.3 สนามชนไก่ในจังหวัดต้องปิดท าการจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด       
ยังสามารถต่ออายุสนามชนไก่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่สามารถท าการประลองไก่ชนได้ 
  2.4 จ านวนผู้ป่วยที่สูงที่สุด ได้แก่ อ าเภอเลิงนกทา และอ าเภอกุดชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน       
ทุกอ าเภอระมักวะวังตัว ป้องกันตนเองและท าตามมาตรการในการออกพ้ืนที่ท างานทุกครั้ง 
  2.5 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดยโสธร วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 ประจ าเดือน มิถุนายน    
                      วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม             รับรอง                                                                                            . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

http://www.yasothon.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 

 
4.1.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระราดโรคโควิด – 19 

โรงพยาบาลยโสธรจึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดออกไปโดยไม่มีก าหนด  
4.1.3 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : ขอให้

เจ้าหน้าทีข่องส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว 
4.1.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์ค 
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4.1.5 กิจกรรม 5 ส  :  เวลา 14.00 น.  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 แต่งกาย เสื้อสีฟ้า 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

  4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.2.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
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 แนวทางการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ เท้าเปื่อยในโคเนื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2564              
ในสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน 
 1. ตรวจสอบอาการของโคในฟาร์มให้แน่ชัดก่อนการฉีดวัคซีน ซึ่งจะต้องไม่มีอาการของโรคลัมปี สกิน หรือ
ก าลังมีการเกิดโรคในฟาร์ม 
 2. ฟาร์มที่มีการเกิดโรคแล้ว ให้ท าการฉีดวัคซีนภายหลังจากโคตัวสุดท้ายหายป่วย อย่างน้อย 28 วัน 
 3. ฟาร์มที่อยู่นอกพ้ืนที่การระบาดของโรคหรือไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ       
เท้าเปื่อยได้ตามปกต ิ
 4. ฟาร์มที่อยู่ในพ้ืนที่มีการระบาดของโรคหรือพ้ืนที่เสี่ยง ให้ท าการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่รอบนอก พ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดของโรคเข้าหาฟาร์มท่ีอยู่ใกล้พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค 
 5. ให้ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด โดยการเข้า – ออกฟาร์มจะต้องมีการท า
ความสะอาดฆ่าเชื้อบุคคล ยานพาหนะ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเข้มงวด 
 6. ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโคเนื้อแต่ละตัว จะต้องมีการเปลี่ยนเข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้ง 
 7. ให้ฟาร์มท าการควบคุมแมลงพาหะดูดเลือดในฟาร์มและบนตัวสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
 8. ไม่ควรน าสัตว์เอามาเลี้ยงใหม่ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคในพ้ืนที่ 
  4.2.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน 
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 ขยายระยะเวลางดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน 
 กรมปศุสัตว์ได้แจ้งขอขยายระยะเวลาตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน การด าเนินงานค้าสัตว์ กรณีจังหวัด
ที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ให้ปศุสัตว์อ าเภองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้า
สัตว์ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564 
  4.2.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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  4.2.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
            โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 ระหว่าง
วันที่ 14 กรกฎาคม –  13 สิงหาคม 2564 

เมืองยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว เลงินกทำ มหำชนะชัย กุดชุม ป่ำต้ิว ทรำยมูล ค้อวัง ไทยเจริญ จัดซ้ือแล้ว ยังไมร่ายงานการฉีด

ทม.ยโสธร ทต.ค าเขื่อนแกว้ทต.กดุเชียงหมี ทต.ฟา้หยาด ทต.กดุชุมพฒันา ทต.ป่าต้ิว ทต.ทรายมลู ทต.ค้อวัง ทต.ค าเตย ทม.ยโสธร

ทต.เดิด ทต.ดงแคนใหญ่ ทต.กดุแห่ อบต.คูเมอืง อบต.ก าแมด อบต.กระจาย ทต.นาเวียง อบต.กดุน้ าใสอบต.ค าไผ่ ทต.ส าราญ

ทต.ตาดทอง อบต.กดุกงุ ทต.บุง่ค้า อบต.โนนทราย อบต.กดุชุม อบต.โคกนาโกอบต.ดู่ลาด อบต.ค้อวัง อบต.ส้มผ่อ ทต.ตาดทอง

ทต.ทุง่แต้ อบต.กูจ่าน ทต.เลิงนกทา อบต.บากเรือ อบต.ค าน้ าสร้าง อบต.เชียงเพง็ อบต.ดงมะไฟ อบต.น้ าออ้ม อบต.น้ าค า ทต.ทุง่แต้

ทต.น้ าค าใหญ่ อบต.แคนน้อย ทต.ศรีแกว้ อบต.บึงแก อบต.นาโส่ อบต.ศรีฐาน อบต.ไผ่ อบต.ฟา้ห่วน อบต.ไทยเจริญอบต.ค้อเหนือ

ทต.ส าราญ อบต.ดงเจริญ ทต.สวาท อบต.ผือฮี อบต.โนนเปือย อบต.โพธิไทร อบต.ทรายมลู 5 3 อบต.นาสะไมย์

อบต.ขั้นไดใหญ่ อบต.ทุง่มน ทต.สามแยก อบต.พระเสาร์ อบต.โพนงาม 6 4  อบต.แคนน้อย

อบต.ขุมเงิน อบต.นาแก ทต.สามคัคี อบต.ฟา้หยาด อบต.หนองหมี ทต.กดุเชียงหมี

อบต.เขื่องค า อบต.นาค า ทต.ห้องแซง อบต.มว่ง อบต.หนองแหน ทต.บุง่ค้า

อบต.ค้อเหนือ อบต.โพนทัน อบต.โคกส าราญ อบต.สงยาง อบต.ห้วยแกง้ ทต.สวาท

อบต.ดู่ทุง่ อบต.ย่อ อบต.สร้างมิง่ อบต.หัวเมอืง 8 อบต.สามแยก

อบต.ทุง่นางโอกอบต.ลุมพกุ อบต.สามแยก 11 อบต.ผือฮี

อบต.นาสะไมย์ อบต.สงเปือย 11 ทต.กดุชุมพฒันา

อบต.สิงห์ อบต.เหล่าไฮ อปท. 87 แห่ง อบต.กดุชุม

อบต.หนองคู 10 จดัซ้ือแลว้ 72 แห่ง อบต.ค าน้ าสร้าง

อบต.หนองเป็ด ยงัไม่จดัซ้ือ 15 แห่ง อบต.หนองแหน

อบต.หนองเรือ อบต.กระจาย

อบต.หนองหิน อบต.ศรีฐาน

13 อบต.โพธิไทร

ทต.นาเวียง

อบต.ดู่ลาด

อบต.ดงมะไฟ

อบต.ไผ่

อบต.ส้มผ่อ

25

รำยช่ือ อปท.แบบติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสนัุขบ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ข้อมูล ณ วันที ่29 กรกฎำคม 2564 (ทีจ่ดัซ้ือแลว้)
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  1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคร่วมกับเครือข่ายปศุสัตว์
หมู่บ้าน เช่น อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
โครงการฯ รวมทั้ง ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคไข้หวัดนก เพ่ือเป็นการย้ าเตือนมาตรการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      
ในการด าเนินงานกับภาคประชาชน  
           3. การจัดท ารายงาน  
     3.1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัด            
ตามแบบฟอร์ม 1 (เอกสารแนบ 2) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
     3.2 ตอบแบบสอบถามส าหรับเกษตรกร จ านวน ไม่น้อยกว่า 10 ราย/อ าเภอ ในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ตามลิงค์ https://goo.gl/Z3qNjh ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
  4.2.5 กิจกรรมทดสอบบรูเซลโลซิส 

 
มติที่ประชุม                    รับทราบ                                                                                        .  
  4.3 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
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 ขอให้เจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรได้เข้าใจว่าโรคลัมปี สกิน ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ 
มติที่ประชุม                    รับทราบ                                                                                        .    

4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
                            -  

มติที่ประชุม .................................................................................................................................. .......................... 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.5.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ

 
   
  4.5.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ ำเภอ เป้ำหมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 25 50.0

กุดชุม 50 35 70.0

มหำชนะชัย 50 26 52.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 26 86.7

ป่ำต้ิว 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 315 171 54.3
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  - ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 3  
      - ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นายสุพี วงษ์พิทักษ์   
  - รับรางวัล วัสดุการเกษตร มูลค่า 20,000 บาท  
  4.5.3 การติดตามกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
  ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ติดตามกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์          
และรายงานกลุ่มส่งเสริมฯ ตามแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายการตรวจติดตาม ส่งภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                          .   

4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.6.1 ตัวช้ีวัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 ส่งรายงานครบ/ตรงเวลา /  

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ครบ /  

1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ แจ้งเตือน / (เหลือ 10 แห่ง เหลือ
แจ้งเตือน 1 แห่ง) 

ภายในเดือน ส.ค. 64 

1 ส่งรายงาน รน ร้อยละ 15 ครบ /  

1 ส่งรายงาน AM- PM ร้อยละ 15 ครบ /  

 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครางการปศุสัตว์ OK 
คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ /  

1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ครบ /  

1 ตรวจติดตาม/ตรวจต่ออายุ /  

1 รับรองปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมาย (3แห่ง) /  

1 รับรองปศุสัตว์ OK มากกว่าเป้าหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ภายในเดือน  
ส.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3 การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด OK 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 รับรองใหม่/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ 51 - 59.99 % /  
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1 รับรองใหม่/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ 60 - 69.99 % /  

1 รับรองใหม่/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ 70 - 79.99 % /  

1 รับรองใหม่/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ 80 - 89.99 % /  

1 รับรองใหม่/ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ ≥ 90 % /  

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1 ตลาดรับรองสินค้าฮาลาล 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 เผยแพร่ทะเบียนรายชื่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าฮาลาล /  

1 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตรวจ DNA สุกร /  

1 การประเมินสถานประกอบการ /  

1 การเฝ้าระวังการจ าหน่ายเนื้อโคปลอม ร้อยละ 20 - แผนในเดือน ส.ค. 64 

1 สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ : ปัญหาเนื้อโคปลอม - แผนในเดือน ส.ค. 64 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและลงข้อมูลใน Google form ร้อยละ 60 /  

1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและลงข้อมูลใน Google form ร้อยละ 70 /  

1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและลงข้อมูลใน Google form ร้อยละ 80 /  

1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและลงข้อมูลใน Google form ร้อยละ 90 /  

1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและลงข้อมูลใน Google form ร้อยละ 100 /  

 
 
 
ตัวชี้วัดเลือก(บังคับ)ที่ 3 เป้าหมายการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 ส่งเอกสารให้เขต 3 ร้อยละ 50 /  

1 ส่งเอกสารให้เขต 3 ร้อยละ 100 /  
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1 การติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง ร้อยละ 50 /  

1 การติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง ร้อยละ 100 /  

1  แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย และส่งให้ สพส. ร้อยละ 50 - แผนในเดือน ส.ค. 64 

 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 4 จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง 

คะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดด าเนินการ ผลงาน แผนด าเนินงาน 

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ได้รับรองร้อยละ 3 (เทียบกับเป้าหมาย 
สพส.ก าหนด 27 ฟาร์ม) 

/  

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ได้รับรองร้อยละ 6 (เทียบกับเป้าหมาย 
สพส.ก าหนด 27 ฟาร์ม) 

/  

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ได้รับรองร้อยละ 9 (เทียบกับเป้าหมาย 
สพส.ก าหนด 27 ฟาร์ม) 

/  

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ได้รับรองร้อยละ 12 (เทียบกับเป้าหมาย 
สพส.ก าหนด 27 ฟาร์ม) 

/  

1 ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ได้รับรองร้อยละ 15  (เทียบกับเป้าหมาย 
สพส.ก าหนด 27 ฟาร์ม) 

/  

  4.6.2 การอบรมโครงการนมโรงเรียน  
ก าหนดการอบรม   19 ส.ค. 64 เวลา 08-00น. – 16.30 น. 
บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ อปท. และท้องถิ่นอ าเภอ  
จ านวนผู้เข้าอบรม   เจ้าหน้าที่ อปท. อ าเภอละ 1 คน 
               ท้องถิ่นอ าเภอ    อ าเภอละ 1 คน 
                 รวม 18 คน 
สถานที่อบรม   ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                             .   

4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  4.7.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดรายบุคคลผู้บริหาร รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 
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  4.7.2 วิธีการใช้ข้อมูลสัตว์ผ่านระบบการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  1. เข้าสู่ระบบ http://eregist.dld.go.th/   (ตามทีลู่กศรชี้) 

 

1 

http://eregist.dld.go.th/
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  2. กดไปที่ เมนู “รายงาน”  

 

  3. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 

 

 

2 

3 
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  4. เลือกวันที่ ,เขต,จังหวัด,อ าเภอ,ต าบลที่ต้องการ  ดึงรายงานไฟล์ที่ต้องการ

 

  5. กดเมนู “ลิงค์ดาวน์โหลด” 

 

  

 

 

5 

4 

6 
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  6. แสดงข้อมูลที่ดาวน์โหลด 

 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                              .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ                  
มติที่ประชุม      .............................................................................................................................................................  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น .    

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 

7 


