
 
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 3 / 2562 
ประจ าเดือน มีนาคม  2562 วันที่   20  มีนาคม  2562 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
................... 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายปัญญา   มูลค ากาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร                                ประธาน 
2. นางจุฑามาศ  สมไชย    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายณฐรัช ประวาสุข    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
4. นายสุรชัย สีน  าค า             หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางพรประภา พวงนาค      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายสถาพร จุลสัตย์   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
8. นายปรีชา ช ากรม   ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
9. นายนพดล หล้าแหล่ง   ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
10. นายชนะชัย กล่องแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 
11. นายวิฑูรย์ ละคร    ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล    ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร   ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
14. นายเด่นพงษ์ ไทยลา   ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
15. นายสมควร พฤกษชาติ      ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว 
16. นายประเสริฐ วงศ์นาค   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
17. นายศรากร ปิยวรานนท์      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17 นายพงศกร พนาจันทร์       สัตวแพทย์ช านาญงาน           
18 นายนณฑภัช อาจนาฝาย     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19 นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
20 นายธนุส ธนะวิโรจน์          สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21 นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22 นายนพดล ตานุชนต์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทธิ์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม      เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
25 นายชินกร ศรีเกษตร          เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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 27 นายทวีป  แสนจ าลา         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             
 28 นายภัทรพงษ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 
 29 นายสุพศิน ยงย้อย             เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 30 นายไพรรี  ไกยรัตน์        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 31 นายธนากร มาแสวง        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

32 นายปัญญา มูลสาร        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
33 นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ  นักจัดการงานทั่วไป 
34 นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงศ์เจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
35 นายอัมพร เกษตรสิงห์       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
36 นายเชี่ยวชาญ ค าภู        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
37 นายจรัญ จันทวี              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
38 นายวรินทร์  ลาวัลย์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
39 นายนิติ สุดบนิจ        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40 นายเมธัส สุค าภา        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
41 นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
42 นายบรรพต เมืองคง        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
43 นายอุทัย คุณารักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
44 นายอดุลย์ พันธ์ศรี        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
45 นายสมประสงค์ เกษมสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
46 นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
47 นายสราวุฒิ สายหอม        เจ้าพนักงานสัตวบาล  
48 นายสมชาย ยางเดี่ยว        พนักงานผู้ข่วยสัตวบาล 
49 นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ        พนักงานธุรการ ส 3 
50 นางสุวิมล ทองน้อย        พนักงานพิมพ์ ส 4 
51 นายจิรเดช ตะนุมาตร        พนักงานขับรถยนต์ ส 1 
52 นายพรภิรมย์ ปทุมวัน      พนักงานการเกษตร ส 2 
53 สมศักดิ์ เพชรทอง        ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 
54 นายกมล มุละสีวะ        พนักงานทั่วไป บ 1 
55 ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
3. นางอินทิพร บุญอยู่         เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและถ่ายทอด 

                                        เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 
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เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกด าเนินงานพื นที่ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหา 
ชนะชัย มอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด าเนินการในการปฏิบัติงานขอให้เดินทางไปให้ถึงจุดก่อนเวลาด้วยเพ่ือ
ความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานส าหรับกลุ่มส่งเสริมให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมเป็นที่
เรียบร้อยเพื่อรอประธานมอบแก่เกษตรกรที่มารับบริการและให้จัดเจ้าหน้าที่ไปตามความเหมาะสม 

1.2. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร  
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ให้หมอประเสริฐเตรียมเอกสาร
ให้พร้อมควรมีโปสเตอร์ด้วยและขอเชิญพบปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือหารือและท าความเข้าใจให้พร้อมก่อน 

1.3.  ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2562 มีวันหยุดราชการหลายวันและมีงานมี 
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในระหว่างวันหยุดหลายกิจกรรมขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือผู้แทนเตรียมตัวให้
พร้อมในการร่วมกิจกรรม 

1.4. ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจ าปี 2562 ขอก าชับ 
การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการให้แต่งตั งเจ้าหน้าที่อยู่เวรร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย 

1.5. การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขอให้ลงเวลามาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาและลง 
ให้ครบทุกคนตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานราชการ 

1.6. การมอบหมายงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่าย ให้แบ่งความรับผิดชอบ 
งานให้เหมาะสมแล้วน าส่งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในอาทิตย์หน้า เพ่ือจัดท าเป็นค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ และในช่วง
ที่จะสิ นปีงบประมาณ ช่วงระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จะ
ด าเนินการปรับและจัดสรรบุคลากรทั งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้ปฏิบัติงานในพื นที่อ าเภอที่มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั งนี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสมและตรงกับต าแหน่งสาย
งานต่อไป 

1.7. หลังเลิกประชุมขอเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อยู่หารือเรื่องงบประมาณเพ่ือการ 
เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3 /2562 ประจ าเดือน มีนาคม  2562 
                         วันที่ 20 มีนาคม 2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  

-  ไม่มี    - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
    -     ไม่มี  -  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
   4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
        - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     1. รายงานการใช่จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี  2562  ทุกกิจกรรม/ทุกส านัก งบประมาณ
ที่ได้รับ 11,650,519.00  บาท งบประมาณที่ใช้ในเดือนนี  1,417,721.75 บาท สะสม 5,039,077.92 บาท 
คงเหลือ 6,608,641.08 จ่ายไปแล้ว 43.25 %       
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
                    4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดท ำโครงกำรปรำบปรำมกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ โดยผิดกฎหมำย           
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรำบปรำมกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์โดยผิดกฎหมำย ให้ประชำชนได้บริโภคเนื้อสัตว์                
ที่สะอำดและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคระบำดสัตว์ โครงกำรดังกล่ำวก ำหนดปฏิบัติงำนพร้อมกัน                 
ทั่วประเทศ ระหว่ำงเดือน มีนำคม – มิถุนำยน 2562 โดยมีชุดปฏิบัติงำน จำกส่วนกลำงของกรมปศุสัตว์ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งขอควำมร่วมมือจำกก ำลังเจ้ำหน้ำที่ทหำรและต ำรวจในพ้ืนที่ ร่วมด ำเนินกำร  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำรฯ จึงขอให้ปศุสัตว์อ ำเภอ ด ำเนินกำรสืบหำข้อมูลรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนของสถำนที่เป้ำหมำย 
เช่น ข้อมูลกำรได้รับอนุญำต หรือไม่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร กำรฆ่ำสัตว์ พิกัดที่ตั้ง บ้ำนเลขที่ แผนที่โดยรอบ
ของพิกัดเป้ำหมำย เส้นทำง เข้ำออก สถำนีต ำรวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่ วัน เวลำที่ฆ่ำสัตว์ ภำพถ่ำย ชนิดและจ ำนวน
สัตว์ที่ฆ่ำฯ เพ่ือมอบให้ชุดปฏิบัติงำนตรวจค้นและจับกุม ในแต่ละเป้ำหมำย พร้อมทั้งประสำนก ำลังเจ้ำหน้ำที่
ทหำรและต ำรวจเข้ำร่วมปฏิบัติงำน และรำยงำนข้อมูลให้ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทรำบ ภำยในวันที่ 5 
เมษำยน 2562 ทั้งนี้ส ำนักงำนได้ท ำหนังสือเสนอผู้ว่ำรำชจังหวัด กำรลงนำมแจ้งนำยอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร
ปศุสัตว์อ ำเภอแล้ว 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี  - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
        
    


