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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  10 / 2564   ประจ าเดือน  ตุลาคม 2564   วันที่   28  ตุลาคม 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. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
5. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นางสาวศศิกานต์ มนตรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
9. นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายศรากร ปิยะวรานนท์ รักษาการปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
15. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
16. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

20. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

21. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย ลาป่วย 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   
วาระก่อนประชุม       
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 1. ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประจ า
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายชัชวาล หินซุย 
 2. ข้าราชการลาออก นายศรากร ปิยะวรานนท์ ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
 3. ข้าราชการมาด ารงต าแหน่งรักษาราชการปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ คือ นายอพิมล ตานุชนม์
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากการประชุมกรมการจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. สถานการณ ์Covid-19 จังหวัดยโสธร ยังคงเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เกิดจาก
การตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างจ านวน 58 ราย พบผู้ป่วยที่     
ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ครั้งนี้รายสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  
  1.2 ต. โคกนาโก อ.ป่าติ้ว : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เกิดจากการตั้งวงเล่นการพนัน 
  1.3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน อ.ค าเขื่อนแก้ว มีผู้ติดเชื้อจ านวน 37 คน 
 2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าท่วมในจังหวัดยโสธร กรมชลประทานได้ชี้แจงว่า ระดับน้ าจะยังคงทรงตัว 
หรือไม่อาจจะมีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นไม่เกิน 1-2 เซนติเมตร และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งเตือนทุกหน่วยงาน
ขอให้อย่าประมาทและให้เฝ้าระวังระดับน้ าต่อไป 
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนในจังหวัดยโสธรจะเป็นฝนอ่อน-ปานกลาง ช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2564 คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาว 
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ า
จังหวัดยโสธร  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

 
 5. จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการก าชับให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม     
ทุกกิจกรรมตามที่จังหวัดได้ก าหนดไว้  
 6. วาระจังหวัดยโสธร วาระงานปี 2565 มีแนววิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้ 
  6.1 กิจกรรมสร้างความมั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  : ให้ หน่ วยงานในจั งหวัดยโสธร  มีกิจกรรม                
“ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว   
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ไว้บริโภคอย่างปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้จัดท ากิจกรรมนี้ไว้อยู่
แล้ว หากมีอ าเภอใดมีพ้ืนที่ว่าง ขอให้ร่วมมือในการท ากิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” นี้ด้วย และนอกจากนี้
จังหวัดได้ก าหนดให้ข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร  (ชุดประจ าถิ่น)       
และวันศุกร ์(ลายผ้าพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา) 
  6.2 เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน : เพ่ิมการตรวจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้น
พ้ืนฐาน (Yasothon Basic Organic Standard) การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน ไก่ไข่ 
ไก่พ้ืนเมือง การวิเคราะห์และปรับปรุงดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในระบบอินทรีย์ 
  6.3 กลุ่มงานพิเศษ ในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่จังหวัดยโสธรครบ 50 ปี จังหวัดก าหนดให้
หน่วยงานจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่มีตัวเลข 50 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธร มีโครงการ 50 บวร ยโสธรปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 7 . “จั งห วัดสะอาด ” ระดั บป ระ เทศ : จั งห วัดย โสธรได้ รางวั ลชนะเลิ ศ ในกลุ่ ม จั งห วั ด                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้าง           
ความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบกรมยโสธร ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 ประจ าเดือน  กันยายน  2564   

       30  กันยายน  2564   
มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                       .   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม                                                                                                                   .   
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



4 
 

   
  4.1.2 แต่งตั้งประธานกรรมการนับคะแนนการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 34 
  - ก าหนดการรับสมัครกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 34 
ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2564 จ านวนกรรมการด าเนินการ 8 คน และส่งเอกสารสมัคร ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
  - ก าหนดวันลงคะแนนสรรหาและนับคะแนนสรรหา ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
เวลาลงคะแนน 08.00 – 12.00 น. 
ประธานกรรมการสรรหา : นายชาติชาย ยิ้มเครือ  (ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร) 
คณะกรรมการสรรหา :    1. นายทวีป แสนจ าลา 
   2. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล 
   3. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน 
   4. นางสุวิมล ทองน้อย 
คณะกรรมการนับคะแนนสรรหา : 1. นายพิทักษ์ เผ่าผา 
    2. นายไพรรี ไกรยะรัตน์ 
    3. นางจิราภรณ์ ป้องสนาม 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.2.1 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
  กรมปศุสัตว์ ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ (ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ) ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่  24 พฤศจิกายน 2564              
ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ 
ความเรียบร้อยขององค์ประกอบ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และเอกสารประกอบการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต  
เพ่ือให้การด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้
ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ด าเนินการดังนี้ 
  1. ยื่นแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ โดยใช้แบบ ฆจส.1 พร้อมค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต (200 บาท) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธร ในวันเวลาราชการ 
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  2. ให้แนบเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
พร้อมกับแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  
  3. หากโรงฆ่าสัตว์ฯ ใดองค์ประกอบของโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ให้
ด าเนินการปรับปรุง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
เอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ประกอบกิจการฆ่าสัตว์) 
  1. หนังสือมอบอ านาจกรณีผู้ขอต่ออายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  2. ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีผู้ขอต่ออายุเป็นนิติบุคคล 
  3. ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
หรือหนังสือได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  4. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ตลอดจนพ้ืนที่รวบรวม
หรือก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย และพ้ืนที่ระบายน้ าทิ้งในกระดาษขนาด A2 หรือ A3 
จ านวน 9 ชุด 
  5. แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายใน
บริเวณโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยค าอธิบาย รายละเอียด โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ในกระดาษขนาด  A2 หรือ A3 จ านวน 9 ชุด ประกอบด้วย 
   5.1 แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ที่แสดงถึงพ้ืนที่ส่วนสกปรกและส่วนสะอาด และโรงพักสัตว์ 
   5.1 แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร 
   5.3 แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ าทิ้ง 
   5.4 แบบแปลนแสดงระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
  6. ส าเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ที่สัมผัสเนื้อสัตว์ที่เก็บจากก๊อกน้ าตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาดื่มได้ที่กรมอนามัยก าหนด โดยใช้ผลไม่เกิน 6 เดือน 
  7. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ 2559 
  มาตรา  23  การขอต่ออายุใบอนุญาต (ประกอบกิจการฆ่าสัตว์/ตั้งโรงฆ่าสัตว์ )  ให้ยื่นก่อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึง
ที่สุด ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือพ้นระยะเวลา อุทธรณ์  
                การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  4.2.2 การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 64 
ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนร้านทั้งหมด ต่ออายุ ยังไม่ต่ออายุ 

1 กุดชุม 38 4 34 
2 ค้อวัง 20 2 18 
3 ค าเข่ือนแก้ว 31 4 27 
4 ทรายมูล 44 8 36 
5 ไทยเจริญ 16 4 12 
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6 ป่าติ้ว 32 2 30 
7 มหาชนะชัย 32 4 28 
8 เมืองยโสธร 101 24 77 
9 เลิงนกทา 35 7 28 

รวม 349 59 290 
เอกสารประกอบใบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
     1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฯ ฉบับจริง 
     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง) 
     3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฯ 
          - ประเภทขายส่งและปลีก  300 บาท  
  - ประเภทขายปลีก 100 บาท 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  4.3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์ : โรคลัมปี สกิน) 
  สรุปการให้ความช่วยเหลือ LPS จังหวัดยโสธร  9 อ าเภอ 78 ต าบล 699 หมู่บ้าน เกษตรกร 
2,344 ราย สัตว์ตาย 2,542 ตัว วงเงินช่วยเหลือ 52,383,000 บาท   
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  4.3.2 การน าหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  1. ประสานขอรับการสนับสนุนอาหารสัตว์พระราชทานตามขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
  2. การน าหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
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  3. การรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้พิจารณาด าเนินการด้วยความเรียบง่าย     
และสมพระเกียรติ 

 
   
4.3.3 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระยะที่ 2 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ที่ส าคัญ  
  - เป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และมีความพร้อม มีความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนงบฯไม่เกิน 3 ล้านบาท/แปลง (งบอุดหนุน) 
  - ไม่ซ้ าซ้อนกับแปลงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และต้องด าเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืนๆ 
  - เป็นแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็งผ่านการวิเคราะห์ 5 ด้าน ตามแนวทางของ กสก.  
  - ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ที่ กสก. ก าหนด 
การด าเนินงาน 
  1. ส ารวจความต้องการเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 
  2. เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จัดท าเวที วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ เพ่ือออกแบบและ   
วางแผนการจัดท าโครงการ  
  3. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร มี 5 แปลง 
  1. แปลงใหญ่โคขุน ต.หนองแหน อ.กุดชุม (ได้รับการอุดหนุนแล้ว) 
  2. แปลงใหญ่กระบือ ต.ก าแมด อ.กุดชุม 
  3. แปลงใหญ่โคเนื้อ ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล (ได้รับการอุดหนุนแล้ว) 
  4. แปลงใหญ่โคเนื้อ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย 
  5 แปลงใหญ่โคเนื้อ – กระบือ ต.สวาท อ.เลิงนกทา (เปลี่ยน คกก.)  
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   
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4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.4.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 

 
  4.4.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
  กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse 
Sickness : AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  – 2566 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการขอรับรองสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์
โลก (OIE) ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2564 – 2565) คือ การเฝ้าระวังโรคและป้องกันการอุบัติซ้ า
ของกาฬโรคแอฟริกาในม้า 
  ในการด าเนินการตามโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอเมืองยโสธร และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าของม้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการขอเก็บตัวอย่าง
เลือด และซีรั่มในการเฝ้าระวังโรคฯ ตามแผนการด าเนินการ เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ 
   2. เก็บตัวอย่างเลือด และซีรั่ม จ านวน 6 ตัวอย่าง เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของกรมปศุสัตว์ 
  4.4.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน 
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  กรมปศุสัตว์แจ้งเรื่อง มาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งได้ก าหนดให้การด าเนินการของ
ตลาดนัดค้าสัตว์ จังหวัดที่เกิดโรคและจังหวัดที่อยู่ในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค ให้ปศุสัตว์จังหวัด    
ขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ 
  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบเกิดโรคในพ้ืนที่
ลดลง ประกอบกับโค กระบือในพ้ืนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกินเพ่ิมขึ้ น ซึ่งท าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน          
ที่ สามารถป้องกันการเกิดโรคได้มากขึ้น  กรมปศุสัตว์จึ งได้ ก าหนดแนวทางการเคลื่ อนย้ ายสัตว์                  
จากตลาดนัดค้าสัตว์ ดังนี้ 
   1. จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้กับโค กระบือ      
ได้ ตั้ งแต่ ร้อยละ 40 ของจ านวนยอดวัคซีนจัดสรร สามารถท าการค้ าขายและเคลื่ อนย้ ายสัตว์                   
จากตลาดนัดค้าสัตว์ได้ โดยสัตว์ที่ท าการค้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน 
และมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จากกรมปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์
อ าเภอ 
   2. จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้กับโค กระบือ     
ได้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนยอดวัคซีนจัดสรร ให้เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   
ของจ านวนยอดจัดสรรในระหว่าง  การฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามก าหนด ให้ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณา             
ขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ออกไปก่อน 
  4.4.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 



11 
 

 

 
  4.4.5 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บเคสสัตว์ปีกป่วยตายส าหรับเดือน พฤศจิกายน  2564 
        เชิงรุก (พ้ืนที่เสี่ยง ตามปศุสัตว์จังหวัดก าหนด) 
   -ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงหลังบ้าน             3 เคส  
   - เป็ดเลี้ยงหลังบ้าน                     1 เคส 
   - นกธรรมชาติ                           1 เคส 
         เชิงรับ (พ้ืนที่ไม่เสี่ยง ตามปศุสัตว์จังหวัดก าหนด) 
   - ไก่พ้ืนเมืองหรือเป็ดเลี้ยงหลังบ้าน   3 เคส  
   - ก าหนดส่งตัวอย่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (วันรับไนโตรเจนเหลว) 

อ าเภอ พ้ืนที่ พ.ย.-64 ใน 24 ชม. ใน 72 ชม. 
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ต าบล
เสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ไม่เสี่ยง รก.1 

เชิงรับ 
รก.1 
เชิงรุก 

แบบ
สอบสวน

โรค 
ใบนาส่ง
ตัวอย่าง 

บันทึกสั่ง
กัก 

ใบ
สคส.

1 
 

เมือง 

น้ าค า
ใหญ ่

ไก่(เชิงรุก)     /   /     
 

 

ไก่(เชิงรับ) /   / / / / 
 

กุดชุม 

โนนเปือย นก(เชิงรุก)     /   /     
 

ก าแมด 
 

              
 

นาโส่ เป็ด(เชิงรุก)     /   /     
 

ค้อวัง กุดน้ าใส                 
 

ค าเข่ือนแก้ว 
กุดกง ไก่(เชิงรุก)     /   /     

 
กู่จาน   ไก่(เชิงรับ) /   / / / / 

 

มหาชนะชัย 
ผือฮี 

 

              
 

หัวเมือง ไก่(เชิงรุก)     /   /     
 

ป่าติ้ว ไม่จ ากัด   ไก่(เชิงรับ) /   / / / / 
 

ไทยเจริญ ไม่จ ากัด                 
 

เลิงนกทา ไม่จ ากัด                 
 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง  

ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 –  31 ตุลาคม 2564 
  1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาม
แบบฟอร์ม 1 (เอกสารแนบ 2) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
             2. ตอบแบบสอบถามส าหรับเกษตรกร จ านวน ไม่น้อยกว่า 10 ราย/อ าเภอ ในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ตามลิงค์ https://goo.gl/Z3qNjh ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
  4.4.6 กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ผสมเทียม 
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มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     . 

4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
มติที่ประชุม                                                                                                             .   

4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4.6.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  

 

                                            8         

 .            44/   4          7        2564 
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4.6.2 รายงานประจ าเดือนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
1. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (อ าเภอทรายมูล) 
2. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 2 (อ าเภอทรายมูล อ าเภอค าเขื่อนแก้ว           

อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ)  
3. กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ทั้ง 9 อ าเภอ 
4. ติดตามลูกเกิดตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ           

ทั้ง 9 อ าเภอ 
ทั้งนี้ให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
4.6.3 กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1. โครงการพัฒนาระบบการเลีย้งโคเน้ือและกระบือ

   - คัดเลอืกปราชญเ์กษตรกรเลีย้งโคเน้ือระดับจงัหวัด

2. อาสาปศุสตัว์ 

     - คัดเลอืกระดับจงัหวัด 1 คน 3,000

     - การฝึกอบรมหลกัสตูรพ้ืนฐานอาสาปศุสตัว์ (อาสาใหม่) 10 คน 2,800

3. โครงการศูนยก์ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.)

    3.1 พฒันาศูนย์ ศพก. หลัก (วัสดุการเกษตร) 9 ศูนย์ 9,000

    3.2 พฒันาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ  (วัสดุการเกษตร) ศูนย์ละ 3,500 บาท 9 ศูนย์ 31,500

          หมายเหตุ  คัดเลือกจาก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จากจ านวน 3 ศูนย์ ใน 1 อ าเภอ (เงินอดุหนุน)

    3.3 พฒันาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด   (วัสดุการเกษตร) 1 ศูนย์ 10,000

   3.4 สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) จัดท าป้ายประจ าศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  9 ศูนย์ 18,000

    3.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเล้ียงปศุสัตว์ (ศูนย์ละ 10 ราย) 

90

ราย/9

ศูนย์

36,000 อ าเภอละ 10 คน
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  4.6.4 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

4. พัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

    4.1 พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 10 คน 4,000
อ าเภอเลิงนกทา

 10 ราย

          คุณสมบัติ  1.  เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเกษตรด้านปศุสัตว์ทีม่คีวามสนใจต้องการรับการพฒันาเป็น     

                                   Smart Farmer

                           2.  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดการพฒันา

                           3. ไมเ่คยรับการพฒันา Smart Farmer มากอ่น

   4.3 พฒันา Smart Farmer ต้นแบบ 30 คน 12,000 ค าเขื่อนแกว้ 10 ราย 

            คุณสมบัติ  1. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเพือ่นเกษตรกรและผู้สนใจได้ มหาชนะชัย 10 ราย

                            2 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมลูข่าวสาร องค์ความรู้ในด้านการผลิต และการตลาดได้ อ าเภอเมอืงยโสธร 10 ราย

  4.4 Young Smart Farmer 10 คน 4,000

          คุณสมบัติ 1. เกษตรกรรุ่นใหมท่ีส่นใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ อายุ 17 – 45 ปี

                       2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

  4.5 กจิกรรมการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         คุณสมบัติ  1. การเป็น Smart Farmer    คะแนนเต็ม 40  คะแนน

                      2. การพฒันางาน ด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

                      3. การเป็นวิทยากร     คะแนนเต็ม 10 คะแนน

                      4. ความประพฤติ บุคลิกภาพ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน

                      5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1 คน 10,000

5. สง่เสริมและพัฒนาปศุสตัว์อินทรีย์

     5.1 อบรม หลักสูตร เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อนิทรีย์ 20 คน 8,800

     5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 4 คน 40,000

     5.3 พฒันาตลาดสีเขียว 1 แห่ง 10,000

6. โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิของเกษตรกร

  - อบรม 10 ราย 10 ราย บ้านโนนประทาย ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชุม

  - สนับสนุน 10 ราย
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มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
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4.7.1 การจัดสรรโควตาเสบียงสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 77,800 กิโลกรัม (3,890 ฟ่อน) 
- ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 29,160 กิโลกรัม (1,458 ฟ่อน) 
- ปศุสัตว์เขต 3  9,740 กิโลกรัม (487 ฟ่อน) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 38,800 กิโลกรัม (1,940 ฟ่อน) 
- ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 60,600 กิโลกรัม (3,030 ฟ่อน) 
 4.7.2 การคัดเลือกฟาร์มเพื่อพัฒนาการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 
 - ฟาร์มสุกร 1  ฟาร์ม 20  ตัวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  สัตว์ปีก 2 ฟาร์ม 160 ตัว แบ่งเป็น  2 กลุ่ม           

ผู้ผลิตพืชหมัก 5 รายส่งตัวอย่างพืชหมักวิเคราะห์  1/5  
  4.7.3. การจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบลปีงบประมาณ 2565 จ านวน  2 ต าบล 
พิจารณาคัดเลือก ดังนี้  

  1. ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร 
    2. ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จะได้ท าหนังสือประสานเพื่อด าเนินการต่อไป 
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 

 

 


