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การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  3 / 2565 ประจ าเดือน  มีนาคม 2565   วันที่  31 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ,รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นายสุรชัย สีน  าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินช านาญงาน  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา,รักษาการปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว  

14. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
15. นายสมประสงค์ เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
16. นายนิวัฒน์ ทานะเวช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
17. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
18. นายสุรพงษ์  ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

21. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

22. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

2. นายไพรฑูรย์  ป้องสนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร แทน 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ปศุสัตว์จังหวัด : เนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าฯ ประชุมกรมการจังหวัดแทน 
ขอเรียนเชิญท่านได้รายงานข้อสั่งการจากการประชุมในวาระนี  
 หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้า : จากการประชุมกรมการจังหวัด ครั งที่ 3 ประจ าเดือน มีนาคม มีข้อสั่ง
การดังต่อไปนี  
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานกาชาด 
  2. การระบาดของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดยโสธร มีแนวโน้มสูงขึ นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด
สงกรานต ์ขอให้ทุกภาคส่วน ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคที่จังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  3. ให้ทุกภาคส่วนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 
  4. การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมิได้บังคับ หาก
ท่านใดมศีักยภาพในการจัดหาก็ขอความร่วมมือ โดยการแต่งกายประจ าวัน มีดังต่อไปนี  

- วันจันทร์ แต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดเครื่องแบบตามสังกัดหน่วยงาน 
- วันอังคาร สวมเสื อ ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาจังหวัดยโสธร “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” 
- วันพุธ สวมเสื อทูบีนัมเบอร์วัน จัดจ าหน่ายโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
- วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าไทย หรือผ้าพื นเมืองของจังหวัดยโสธร 
- วันศุกร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยให้พิจารณาแต่งกายด้วยผ้าขิดลายลูกหวาย (ลายยศสุนทร) 

  5. เรื่องจากกรมสรรพกร การยื่นภาษีเงินได้ ถ้ายื่นด้วยตนเองให้ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2565 หากยื่นทาง Internet ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 
  6. งานทะเบียนราษฎร์ การท าบัตรประชาชน ในช่วงวันหยุด 13 –17 เมษายน 2565 ที่ท า
การปกครองทั ง 9 อ าเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดให้บริการตามปกติ 
  7. การตรวจเลือก ทหารกองเกินฯ 1 – 18 เมษายน 2565 เว้นวันที่ 6 , 13-15 เมษายน 2565 
  8. ผู้ที่ถูกรางวัลกองฉลากกาชาด ให้รับรางวัลภายใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
  9. สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร รายงาน จะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วง 1-2 เมษายน 2565 หลังจาก
นั นอุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียส 
  10. จังหวัดเน้นย  ามาตรการป้องกันโรคโควิด ในทุกหน่วยงานที่มีงานบริการประชาชน ผู้เข้า
รับบริการต้องได้รับวัคซีนมาไม่น้อยกว่า 3 เข็ม หากน้อยกว่า 3 เข็ม ต้องมีผล ATK หรือ RT – PCR ที่ให้ผล
เป็นลบ  หากผู้รับบริการมีคุณสมบัติไม่ครบให้หน่วยงานพิจารณาให้บริการในช่องทางพิเศษ 
 ปศุสัตว์จังหวัด : ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ ในการชี แจงข้อสั่งการจากการประชุมกรมการจังหวัด
ในครั งนี ด้วย และขอเพ่ิมเติมวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรก ปีงบประมาน 2565 ทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธรได้แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นคณะกรรมการ หลักในการพิจารณา คือ ใช้ตัวชี วัดของกลุ่ม/ฝ่าย ที่ก าหนดให้
อ าเภอด าเนินการ และสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือความร่วมมือในการท างาน เรื่องแบบประเมิน ตอนนี หัวฝ่ายบริหารฯ 
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คือ นายชัชวาล หินซุย ก าลังประสานกับทางกลุ่ม/ฝ่าย คงต้องมีประชุมและแจ้งทางอ าเภออีกครั งหนึ่ง        
ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เพ่ิมเติม ในวาระนี  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ : อ้างอิงถึงตัวชี วัดของกรมปศุสัตว์ที่มาวัดปศุสัตว์จังหวัด      
ซึ่งผลงานของปศุสัตว์จังหวัดก็คือตัวผลงานของปศุสัตว์อ าเภอ ดังนั นจึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้เร่งรัด
เกี่ยวกับเรื่องของตัวชี วัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในรายละเอียดตัวชี วัดนั น มีรายละเอียดค่อนข้างปลีกย่อยอยู่
หลายส่วน โดยเฉพาะตัวชี วัดของกลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ ดังนั นคณะกรรมการจึงต้องประชุมกันใหม่อีกครั ง เพ่ือที่จะ
ท าการปรับและเป็นการลดทอนในบางส่วนเพ่ือไม่ให้ตัวชี วัดนั นมีความปลีกย่อยจนเกินไป ส่วนของฝ่ายบริหาร
มีเรื่องการส่งรายงาน เจ้าหน้าที่ของฝ่ายได้เก็บรวบรวมบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมิน ส่วนในเรื่องของ
การประเมินในการท างานนั นเป็นหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่าย คะแนน 70% แรก จะเป็นผลงานอย่างชัดเจนเพราะ
ตัวเลขจะต้องเป็นไปตามผลงานที่ท่านได้ปฏิบัติมาตามความจริง ส่วน 30% หลัง ปศุสัตว์จังหวัดจะเป็นผู้
พิจารณาให้ท่านอีกครั ง หลังจากประชุมเสร็จแล้วจะแจ้งให้อ าเภอทราบ หากตัวชี วัดข้อใดที่อ าเภอไม่เห็นด้วย 
ท่านสามารถแจ้งทางคณะกรรมการได้  
  ปศุสัตว์จังหวัด : เรื่องตัวชี วัด คณะกรรมการคงจะมีการประชุมอีกครั งหลังจากนี  ขอบคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ในการชี แจงรายละเอียดในครั งนี ด้วย ขออนุญาตเพ่ิมเติมวาระประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ (ต่อ)  
  2. เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีงบประมาณเข้ามาอีก ฉะนั น
ขอให้ทางกลุ่ม/ฝ่าย ท าการตรวจสอบว่ามีกิจกรรมใดที่มีงบประมาณเข้ามา ขอให้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณนั นให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมฯ ส่วนหนึ่ง ส านักงานฯ ได้จัดสรรเป็นเบี ยเลี ยงให้แก่ทางอ าเภอ 
  3. โรคลัมปี สกิน เนื่องจากช่วงนี อากาศแปรปรวน มีความชื นสูง พาหะคือแมลงดูดเลือด    
ซึ่งเป็นพาหะของโรคนี เพ่ิมขึ น จากรายงานของ กชภอ. มีจ านวนสัตว์ที่ตายเพ่ิมขึ น ฉะนั นขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเกษตรผู้เลี ยงสัตว์ให้ท าการป้องกันแมลงไม่ให้มากัด โค กระบือ และให้
ติดตามสถานการณ์การป่วยตายของสัตว์ในช่วงนี ด้วย ซึ่งเกษตรกรอาจจะไม่ได้สนในการตายของสัตว์เนื่องจาก
อาจจะเข้าใจได้ว่าคงจะได้รับการชดเชยเยียวยาภายหลัง ซึ่งโรคนี จังหวัดได้ท าการเปิดโรคมานานและต่อจากนี  
จังหวัดอาจจะมีการปิดภัยโรคลัมปี สกิน และหากปิดภัยแล้ว เกษตรกรอาจจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
ผ่าน กชภอ. ได้ ในส่วนของการขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ ขยายเวลาได้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2565 ทั งนี ความช่วยเหลือที่ผ่าน กชภจ. รอบที่ 3 ได้ส่งไปที่กรมฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีรอบที่ 4 และจะ
ปิดโรค ในส่วนนี ส าคัญคือการป้องกันโรค เน้นย าให้เกษตรกรน ามุ้งมากางเพ่ือป้องกันแมลงด้วย 
  4. เรื่องไข้หวัดนก ทางกรมฯ ให้ความส าคัญมาก ในประเทศเพ่ือนบ้านเกิดโรคนี มากเพ่ิมขึ น  
มีสายพันธุ์ที่รุนแรงและท าให้มีผู้ เสียชีวิตด้วย และโรคนี หากเกิดขึ นมาไม่สามารถปิดโรคได้เนื่องจาก     
เกี่ยวกับคนด้วย เพราะฉะนั นหากมีสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง เราจะต้องด าเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด     
ต้องรายงาน  zero report ทุกวัน และต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 2/2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565   
       25  กุมภาพันธ์ 2565 
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน” 
มติที่ประชุม            รับรอง                                                                                       . 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

http://www.pvlo-yst.dld.go.th/
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4.1.2 ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัด  

14.00 น. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ท าความสะอาดห้องท างานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
  4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  ฝากเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในพื นที่ ศูนย์วิจัยฯ 
ได้เบิกเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงและหญ้ากินนีบอมมาซ่า อย่างละ 100 กิโลกรัม จ าหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจ
น าไปปลูกเลี ยงสัตว์ ในราคาถุงละ 200 บาท  
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.3.1 โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 
รายงานลูกเกิดสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 

โค กระบือ รวม
เมอืงยโสธร 0
ทรายมลู 5 5
กดุชุม 0
ไทยเจริญ 0
เลิงนกทา 0
ป่าต้ิว 8 1 9
ค าเขือ่นแกว้ 0
มหาชนะชัย 5 5
ค้อวัง 0
รวม 19

จ ำนวนลกูเกิด (ตวั)
อ ำเภอ
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รายงานขออนุมัติจ าหน่ายลูกสัตว์เพศผู้อายุครบ 18 เดือน 

 
รายงานจ าหน่ายแม่โค-กระบือตาย 

 
รายงานการขยายลูกเกิดโค-กระบือ 

 

โค (ตวั) จ ำนวนเงิน กระบือ จ ำนวนเงิน รวม (ตวั) จ ำนวนเงิน (บำท)
เมอืงยโสธร 0 -           0 -                0 -                
ทรายมลู 0 -           0 -                0 -                
กดุชุม 0 0 4 36500 4 36,500            ขาดแบบค าขอซ้ือและรูปภาพ
ไทยเจริญ 5 48,450      10 101,100          15 149,550          
เลิงนกทา 0 -           0 -                0 -                
ป่าต้ิว 5 52,100      1 11,000            6 63,100            อยูร่ะหว่าเสนอ ปศจ.
ค าเขือ่นแกว้ 0 -           0 -                0 -                
มหาชนะชัย 15 159,900 0 -                15 159,900          
ค้อวัง 0 -           0 -                0 -                
รวม 25 260,450     15 148,600          40 409,050          

อ ำเภอ
จ ำนวนลกูสตัว์

หมำยเหตุ

โค (ตวั) จ ำนวนเงิน กระบือ จ ำนวนเงิน รวม (ตวั) จ ำนวนเงิน (บำท)
เมอืงยโสธร
ทรายมลู
กดุชุม
ไทยเจริญ
เลิงนกทา
ป่าต้ิว
ค าเขือ่นแกว้
มหาชนะชัย 1 1,000 0 -                1 1,000              อยูร่ะหว่างเสนอ ปศจ.
ค้อวัง
รวม 1 1,000        0 -                1 1,000              

อ ำเภอ
จ ำนวนสตัว์

หมำยเหตุ

โค (ตวั) กระบือ รวม (ตวั)
เมอืงยโสธร 0 0 0
ทรายมลู 0 0 0
กดุชุม 5 13 18 อยูร่ะหว่างเสนอคณะกรรมการ
ไทยเจริญ 0 0 0
เลิงนกทา 0 0 0
ป่าต้ิว 0 0 0
ค าเขือ่นแกว้ 0 0 0
มหาชนะชัย 0 0 0
ค้อวัง 0 0 0
รวม 5 13 18

อ ำเภอ
จ ำนวนลกูสตัว์

หมำยเหตุ
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รายงานการขยายลูกเกิดโค-กระบือ 

 
  4.3.2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   เงินอุดหนุนศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอละ 1 ศูนย์ ๆ 3,500  บาท กรม
ปศุสัตว์จะจัดสรรงบประมาณในไตรมาส ที่ 4 
  4.3.3 รายงานตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ 
        4.3.3.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   - ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย จ านวน 3 แปลง เกษตรกร 60 ราย 
   - ผลการด าเนินงาน 3 แปลง 60 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
        4.3.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
ให้เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป ของเป้าหมาย 90 ราย 
   - ผลการด าเนินงาน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
       4.3.3.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
   - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มากกว่าร้อยละ 
50.01 ของเป้าหมาย  50 ราย ขึ นไป 
   - ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
   - ผลการด าเนินงาน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
      4.3.3.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
   - จ านวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 เป้าหมาย 6,300 ตัว ผล 3,302 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.4 

โค (ตวั) กระบือ รวม (ตวั)
เมอืงยโสธร 0 0 0
ทรายมลู 0 0 0
กดุชุม 0 0 0
ไทยเจริญ 0 0 0
เลิงนกทา 0 0 0
ป่าต้ิว 0 0 0
ค าเขือ่นแกว้ 0 20 20 อยูร่ะหว่างเสนอคณะกรรมการ
มหาชนะชัย 0 0 0
ค้อวัง 0 0 0
รวม 0 20 20

อ ำเภอ
จ ำนวนลกูสตัว์

หมำยเหตุ
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   - จ านวนปศุสัตว์ที่ตั งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 เป้าหมาย 3,969 ตัว ผล 2,289 ตัว คิดเป็นร้อยละ 57.7 
   - จ านวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50เป้าหมาย 3,780 ตัว ผล 2,395 ตัว คิดเป็นร้อยละ 63.36  
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           4.4.1 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน 
  การช่วยเหลือโรคลัมปี สกิน ส านักงานฯ ได้ช่วยเหลือไป 2 รอบ เรียบร้อยแล้ว 100% ส่วน
รอบที่ 3 ส านักงานฯ ได้ของบประมาณจากกรมฯ ไปแล้ว และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมไป
แล้วว่าขอให้ปศุสัตว์อ าเภอกรุณาแจ้งในที่ประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า ส านักงานฯ ก าลังจะปิดภัยพิบัติฯ 
เนื่องจากเราเปิดภัยตั งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จนตอนนี  เข้าเดือนเมษายน 2565 ท าให้การเปิดภัยนั น
ค่อนข้างยาวนานจนเกินไป หากมีตาย 1-2 ตัว สามารถให้ อปท. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปก่อนได้ ถ้าหาก
ว่ามีการระบาดในระรอก 2 เราก็สามารถเปิดภัยใหม่ได้ ส่วนในการรายงาน การเก็บข้อมูล ส านักงานฯ ใช้
ข้อมูลจาก กชภอ. เป็นหลักในเบื องต้น หลังจากที่ได้เงินมาแล้วจึงมาไล่เรียงกันเป็นรายบุคคลเพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง เพราะฉะนั นข้อมูลที่ท่านรายงานจ าเป็นต้องถูกต้อง แม่นย า หากเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้ไข
ใน กชภจ. และต่อด้วย กชภอ. อีกที ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกัน นอกจากนี  เรื่องการบันทึกข้อมูลใน กษ 02 
นั นคือสิ่งส าคัญ ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับ กษ 01 ขอให้ตรวจสอบให้แม่นย าและชัดเจน และรายงาน กชภอ . และ
เสนอเข้ามาจังหวัดไม่เกิน วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลมาส านักงานฯ จะน าเรียน 
กชภจ. เพ่ือขออนุมัติปิดภัย และการให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ตายหลังจากประกาศปิดภัยนั นไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้แล้ว นอกจากสัตว์ที่ตายก่อนหน้านี ที่ช่วยเหลือยังไม่ครบและยังไม่ได้รับเงิน เรายังขยายระยะเวลา
ในการช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และจะปิดการช่วยเหลือก็ต่อเมื่อเกษตรกรรายสุดท้าย
ได้รับเงิน 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

  4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  ประกาศข่าวดีเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์แจ้งว่าตอนนี        
กรมปศุสัตว์สามารถพัฒนาวัคซีนได้แล้ว ตอนนี ก าลังทดลองที่ฟาร์มโชคชัยและจะน ามาใช้จริงประมาณ
กลางเดือน พฤษภาคม 2565  โรคนี เจอเมื่อเดือน มีนาคม 2564 เป็นการพบโรคครั งใหม่และประกาศโรค  
ครั งแรกที่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตอนนั นมีการน าวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันนี  
กรมปศุสัตว์โดยส านักเทคโนโลยีชีวพันธุ์สัตว์ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์สามารถผลิตวัคซีนขึ นมาได้เอง  
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
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4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ขอปรับแนวทางการรายงานข้อมูลพื นฐานการก าหนดมาตรการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
           1. ยกเลิก การด าเนินการตามหนังสือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ที่ ยส 0008/ ว 62    
ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่สั่งการให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท าการส ารวจจ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรและ
จ านวนสุกรที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี ยง
สุกรและจ านวนสุกรในระบบทะเบียน (DLD e -Regist) 
            2. ท าการส ารวจจ านวนซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรที่จัดเก็บในสถานที่พักซากสัตว์หรือ
สถานที่จัดเก็บซากสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
            3. ท าการส ารวจจ านวนพ่อค้าคนกลางหรือรวบรวมสุกร (Brokers) ให้เป็นปัจจุบันภายใน
วันที่ 8 ของทุกเดือน ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
        4. เร่งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ นทะเบียนและการส ารวจความเสี่ยงของฟาร์มสุกรใน
พื นที่ (E – SMART PLUS) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธร 
         5. ส ารวจและยืนยันยอดเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพักเล้าในการเลี ยงสุกร พร้อมระบุถึง
สาเหตุของกาพักเล้า ตัวอย่างเช่น รอรอบการเลี ยงใหม่ หรือ อยู่ในขั นตอนการควบคุมโรค โดยให้รายงาน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
  4.6.2 โรคบลูเซลลา  
  ตามที่กรมปศุสัตว์ มีแผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลา วัณโรค และพยาธิในเลือดในโคนม โค
เนื อและกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายในการก าจัดโรคบรูเซลลา และวัณโรคในสัตว์
ให้หมดจากประเทศไทย ทั งนี  กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานในกิจกรรมการเฝ้าระวังและการ
ทดสอบโรค โดยให้มีการด าเนินการส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม โคเนื อและกระบือ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานกิจกรรมส ารวจ
ความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม โคเนื อและกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการด าเนินงานในช่วง
เดือนมีนาคม - กันยายน 2565 รายละเอียดมีดังต่อไปนี  
  1. การเก็บตัวอย่าง  
      1.1 ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโคนม โคเนื อและกระบือ ทุกตัวที่มีอายุตั งแต่ 1 ปี ขึ นไป
ในฟาร์ม/ฝูง ที่ถูกสุ่มโดยส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ (รายชื่อเกษตรกรที่อยู่ตามเอกสารแนบ)    ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยควรได้ซีรั่มไม่น้อยกว่า 3 ซีซี/ตัว ให้เสร็จสิ นภายในเดือนพฤษภาคม 2565  
                         1.2 ด าเนินการก าหนดรหัสเลขที่ตัวอย่าง 10 หลัก ดังนี  
      - ปี ค.ศ. = 22  
      - รหัสชนิดสัตว์โคนม = 01, โคเนื อ = 02, กระบือ = 03 

        - รหัสจังหวัด 2 หลัก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ คือ 50  
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      - เลขที่ตัวอย่าง 4 หลัก เช่น ตัวอย่างที่ 5 คือ 0005  
         เพราะฉะนั นเลขท่ีตัวอย่างคือ 22-01-50-0005 และ 22-02-50-0005 และ 22-03-50-0005 
  1.3 ส่งตัวอย่างซีรั่มให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพ่ือจะได้ส่งไปยังศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุรินทร์) เพ่ือตรวจหาการติดเชื อโรคบรูเซลลา
ต่อไป ให้เสร็จสิ นภายในเดือนมิถุนายน 2565  
   ทั งนี  ตัวอย่างซีรั่มที่ท าการเก็บอาจเป็นตัวอย่างเดียวกับสัตว์ที่ได้รับการทดสอบโรค
ในรอบรณรงค์ประจ าปี แต่หากตัวอย่างที่ท าการสุ่มไม่อยู่ในข้อมูลการทดสอบโรคของพื นที่ ให้ท าการเก็บ
ตัวอย่างเพ่ิมเติมหรือหากไม่มีชื่อเกษตรกรรายที่สุ่มหรือเกษตรกรยกเลิกการเลี ยงแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นเกษตรกร
ในพื นที่ข้างเคียงแทน พร้อมทั งแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทราบ 
  4.6.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 65 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 

เป้า 4 เป้า 3  

เมืองยโสธร ส่งแล้ว เลิงนกทา ส่งแล้ว  

ทม.ยโสธร 
 

ทต.กุดเชียงหมี 
 

 

ทต.ตาดทอง 
 

ทต.กุดแห่ ∕  

ทต.ทุ่งแต้ 
 

ทต.เลิงนกทา 
 

 

ทต.น  าค าใหญ่ 
 

ทต.ศรีแก้ว 
 

 

อบต.ขั นไดใหญ่ 
 

ทต.สวาท ∕  

อบต.ขุมเงิน 
 

ทต.สามแยก 
 

 

อบต.เขื่องค า 
 

ทต.สามัคคี 
 

 

อบต.ค้อเหนือ 
 

ทต.ห้องแซง 
   

อบต.ดู่ทุ่ง 
 

อบต.โคกส าราญ 
 

 

อบต.ทุ่งนางโอก 
 

อบต.สร้างมิ่ง 
 

 

อบต.นาสะไมย์ 
 

อบต.สามแยก 
 

 

อบต.สิงห์ 
  

2  

อบต.หนองคู 
 

 

อบต.หนองเป็ด ∕  

อบต.หนองเรือ   
 

อบต.หนองหิน   
 

 1  
 

หมายเหตุ  ค าเข่ือนแก้ว,ป่าติ ว,ค้อวัง,มหาชนะชัย,กุดชุม,ไทยเจริญ,ทรายมูล ส่งครบแล้ว 
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  4.6.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)       
ซึ่งยังคงระบาดในหลายพื นที่อย่างต่อเนื่อง ท าให้บางพื นที่ไม่สามรถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย กรมปศุสัตว์จึง
ขอขยายระเวลาการด าเนินโครงการฯ ครั งที่ 2 /2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และด าเนินโครงการฯ ครั งที่ 
3/2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการดังนี  
   1. เฝ้าระวังโรคเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ทุกฟาร์มและสอบถามอาการไก่ไข่ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติ
หรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบ หากมีอาการตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างซาก จ านวน 3 – 5 ตัว ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง พร้อมรายงาน รก.1 เชิงรับ และด าเนินการเฝ้าระวังต่อไป 
  2. เฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายฟาร์มไก่ไข่ (GFM) โรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ อ าเภอเลิงนกทา 1 ฟาร์ม ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab จ านวน   
6 หลอด ตัวอย่าง (ไก่ไข่ 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมแนบใบน าส่งตัวอย่าง (ตก.
1) ในวันที่ 11 เมษายน 2565 และ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุกและเชิงรับ (เก็บซากสัตว์ปีก) งบ 65 

อ าเภอ พื้นที่ต าบลเสี่ยง ก าหนดส่งตัวอย่าง วันที่  11 เมษายน 2565 

พื นที่เสี่ยง พื นที่ไม่เสี่ยง 
เมือง น  าค าใหญ่ นก(เชิงรุก)   
กุดชุม โนนเปือย ไก่(เชิงรับ)   

ก าแมด     
นาโส่     

ค้อวัง กุดน  าใส ไก่(เชิงรับ)   
ค าเข่ือนแก้ว กุดกง เป็ด(เชิงรุก)   

กู่จาน     
มหาชนะชัย ผือฮี ไก่(เชิงรับ)   

หัวเมือง     
ป่าติ ว ไม่ก าหนดพื นที่     

ไทยเจริญ ไม่ก าหนดพื นที่   ไก่(เชิงรับ) 
ทรายมูล ไม่ก าหนดพื นที่   ไก่(เชิงรับ) 
เลิงนกทา ไม่ก าหนดพื นที่   ไก่(เชิงรับ) 

รวมเป้า เชิงรุก ไก่3+เป็ด1 +นก1 เชิงรับ ไก่ 3 
รวม 8 ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
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  4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.7.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการทางการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล
สุกร พ.ศ. 2564 
  โดยปัจจุบันการประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์เลี ยง และการอนุบาลสุกรก่อให้เกิดผลกระทบ
จนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากขาดมาตรการในการควบคุมและป้องกันมลพิษ
ของอันตราย สารเคมี วัตถุอันตราย จึงสมควรก าหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมและ
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบดังกล่าว 
  - สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี ยง
เด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟ้ืน หรือผู้พิการ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้อาศัยในบริเวณ ดังต่อไปนี  

1. สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั งแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ห้าสิบเมตร 
2. สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั งแต่ ยี่สิบเอ็ด ถึง ห้าสิบตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยเมตร 
3. สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั งแต่ ห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าร้อยตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าสองร้อย

เมตร 
4. สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั งแต่ ห้าร้อยเอ็ด ถึง ห้าพันตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า            หนึ่ง

พันเมตร 
5. สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั งแต่ ห้าพันเอ็ดตัวขึ นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า สองพันเมตร 

  - บริเวณเพาะพันธุ์ เลี ยง อนุบาลสุกร และบริเวณที่ก าจัดของเสีย ต้องอยู่ห่างเขตรั วของ
สถานประกอบกิจการรวมทั งต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณนั น ยี่สิบเมตร 
และควรมีการปลูกต้นไม้ที่มีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมส าหรับเป็นแนวป้องกัน เพ่ือช่วยลดการ
แพร่กระจายของมลพิษ เช่น กลิ่น ฝุ่น ออกสู่ภายนอก 
  - การบ าบัด หรือการปรับปรุงคุณภาพน  าเสียจากการประกอบกิจการ ให้ด าเนินการโดย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณน  าเสียและบ าบัดน  าเสียที่เกิดขึ นได้ก่อนระบายสู่   
แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่ภายนอก หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการทั งนี  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน  าทิ งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 
  - สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี  ใช้บังคับ
ให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไป โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง และข้อ 6 แต่ต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ นแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอนุโลม สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้เพ่ิมจ านวนสุกรมากกว่าที่มีอยู่เดิม เว้นแต่กรณีมี   
เหตุจ าเป็นให้น าความในข้อ 5 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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4.7.2 ตัวช้ีวัดกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ตัวชี วัดบังคับท่ี 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

 
ตัวชี วัดบังคับท่ี 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ โครงการเนื อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค  

 
ตัวชี วัดบังคับท่ี 3 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
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ตัวชี วัดเลือกที่ 1 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 

 
ตัวชี วัดเลือกที่ 1 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) ต่อ 
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ตัวชี วัดเลือกที่ 4 : จ านวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

 
ตัวชี วัดเลือกที่ 7 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ   
ปศสุัตว์จังหวัด :  เรื่องความร่วมมือ ขอให้อ าเภอท างานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมฯ ของจังหวัด ส่วนการ
ประเมินต่างๆจะให้คะแนนด้วยความเป็นธรรมในทุกด้าน       
 มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
เลิกประชุม 12.00 น. 
  

                                                             ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ          ชัชวาล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                        (นายชัชวาล หินซุย) 
               รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 


