
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 6 / 2562 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2562 วันที่   27  มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

1. นายปัญญา  มูลค ากาเจริญ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร /  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /  
3.  นายณฐรัช ประวาสุข หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ /  

4.   นายสุรชัย สีน  าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ /  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ /  
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  ไปราชการ 
17.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
18.   นายพงศกร พนาจันทร์        สัตวแพทย์ช านาญงาน           /  
19.   นายนณฑภัช อาจนาฝาย      สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
20.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
21.   นายธนุส ธนะวิโรจน ์          สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
22.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
23.   นายนพดล ตานุชนต์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
24.  นายสมเกียรติ วิริยะมานะธรรม นายสัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
25.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  
26.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

27. นายทวีป  แสนจ าลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             /  

28 นายภัทรพงศ ์มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
29. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ไปราชการ 
31. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
32. นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
32. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ /  
33. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ   นักจัดการงานทั่วไป  /  
34. นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษเ์จริญ   นักวิชาการสัตวบาล /  
35. นายอัมพร เกษตรสิงห์     เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
36. นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
37. นายจรัญ จันทวี    เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
38. นายวรินทร์  ลาวัลย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
39. นายนิติ สุดบนิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
40. นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
41. นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล /  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
45. นายสราวุฒิ สายหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
46. นายสมชาย ยางเดี่ยว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  /  
47.ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
48. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
49. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
50. นางสาวรจนา แสงพล จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
51. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 /  
52. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4 /  
53. นายจิรเดช ตะนุมาตร พนักงานขับรถยนต์ ส 1 /  
54. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2  /  
55. นายสมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 /  
56. นายกมล มุละสีวะ พนักงานทั่วไป บ 1 /  



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

57. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร /  

58. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

59. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1. แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีดังนี  

1.1 นายสมเกียรติ วิริยะมานะธรรม ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญงาน 
1.2 นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
1.3 นายสราวุฒิ พรหมทา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 5 /2562 ประจ าเดือน พฤษภาคม  2562 
                        วันที่  28  พฤษภาคม 2562  
มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  
-  ไม่มี    - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

1. โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  
    ณ ศพก. อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

                     2. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ด าเนินการส่งพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ 
    ครบทุกอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 
3. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์เลี ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์     
    ทางศูนย์ฯจึงขอรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือการวางแผนด าเนินงานต่อไป 
4. โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื นที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ปีงบประมาณ 2562  ทางศูนย์ฯจะขอร่วมออกพื นที่กับทางเขต 3 ในระหว่างวันที่ 2 -4 
กรกฎาคม 2562 เพ่ือติดตามโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
   -    ไม่มี    - 
มติที่ประชุม - 

 
 
 
 
 



4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      1. ผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562  

     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       
     ได้รับเงินทั งสิ น   12,542,869.00 บาท 

                เบิกจ่ายสะสม  9,494,746.24 บาท  คิดเป็น 75.70% 
                รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ 9,494,746.24 บาท  คิดเป็น 75.70% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      
   1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  

                           ปีงบประมาณ 2562       

 
                        2. การรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื นที่นาไม่ 
                           เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  ปีงบประมาณ  2561 ขอให้ส่ง 
                           รายงานภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

 
 



3.ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

   

  



  
 

 มติ
มตทิี่ประชุม      รับทราบ       



 4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. แจ้งเรื่องการประชุมสัมมนา เรื่อง เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  

                        ผู้ปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ให้แก่ท่ีประชุบได้รับทราบ 
           2. แจ้งผลการประกวด อาสาปศุสัตว์เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี ยงสัตว์) และสถาบัน         
              เกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชนะเลิศระดับ 
              อ าเภอ 

   
                     3. โครงการธนาคารโค กระบือ และไถ่ชีวิตโคกระบือ 

 
                     4. ติดตาม โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ                   



4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    

  

  

  

  
มติที่ประชุม รับทราบ 



  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
        1. โรคพิษสุนัขบ้า  

 

 



 
  2. โรคไข้หวัดนก 

1. จัดสรรสมุดบันทึกสุขภาพสัตว์ประจ าฟาร์ม (ส าหรับเกษตรกร) 
• ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดส่งสมุดบันทึกสุขภาพสัตว์ประจ าฟาร์ม (ส าหรับเกษตรกร) 

จ านวน ๓๐๐ เล่ม จัดสรรให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี ยง
สัตว์ตามเป้าหมายฟาร์ม GFM ใช้จดบันทึกไว้ประจ าฟาร์มต่อไป น าไปใช้จดบันทึก 1 เล่ม ส าหรับ
ใช้บันทึก 6 เดือน 

2. กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล รอบท่ี ๒/๒๕๖๒ 
• ก าหนดด าเนินกิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 

รอบท่ี๒/๒๕๖๒ ขึ นในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ท่านสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดังนี  

• สุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มฟาร์มมาตรฐานไก่เนื อ (อ.เลิงนกทา) จ านวน ๓ ฟาร์มๆละ ๑๐ ตัวอย่าง รวม 
๓๐ ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บฟาร์มละ ๑ โรงเรือน และไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ
โรงเรียนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ านวน ๑ โรงเรียน ๑๐ ตัวอย่าง 

• สุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื นเมืองปรับระบบป้องกันโรคเกษตรกรผู้เลี ยง ๕ รายๆละ ๑๐ ตัวอย่าง 
รวม ๕๐ ตัวอย่าง (อ าเภอเมืองยโสธร มหาชนะชัย ค าเข่ือนแก้ว ทรายมูล ป่าติ ว อ าเภอละ ๑ 
ราย) 

3. โรคปากและเท้าเปื่อย 
• ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รายงานผลทดสอบ r-value 

หรือ Vaccine matching –ของตัวอย่างไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโร่ไทป์ A ที่มีการระบาดใน
ประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

•  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแอนติเจนของเชื อไวรัสที่ระบาดใน
พื นที่ว่ามีสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ seed ที่ผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันหรือไม่  

• โดยท าการทดสอบหาความสัมพันธ์ทางซีรั่มวิทยาเทียบกับ seed วัคซีนของซีโร่ไทป์ A คือ 
A/Lopburi/2012 และ A/Sakolnakorn/97 

• ผลทดสอบตัวอย่างไวรัสที่เกิดโรคในประเทศไทย Serotype A ทดสอบเทียบกับ Seed วัคซีน 
A/Lopburi/2012 strain พบว่า เป็น Good matching ทั งหมด 



•  แสดงว่าไวรัส serotype A ที่เกิดโรคในท้องที่ยังมีความสัมพันธ์ทางซีโรโลยี่ใกล้เคียงและจัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน Seed Vaccine 

           สรุป วัคซีนของกรมปศุสัตว์สามารถคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในพื นที่ได้  
  4. สถานการณ์โรค ASF ในเอเชีย 

• ประเทศในทวีปเอเชีย พบการระบาดในประเทศ  
• สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ 
•  และล่าสุดที่ประเทศ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบ

การเกิดโรค ๗ ต าบล  อ าเภอ Toumlan จังหวัดสาละวัน จ านวนสุกรทั งหมด ๒,๑๙๑ ตัว ป่วย 
๙๗๓ ตัว ตาย ๙๗๓ ตวั ส่วนในประเทศไทยยังไม่พบการเกิดโรค 

5. ผสมเทียม 
• ผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม  
• ผสมเทียมโคเนื อ  จ านวน  ๗,๕๗๒ ตัว จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๔     

ลูกเกิด จ านวน ๕,๙๒๙ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๙๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๕๒.๐๒  
• ผสมเทียมกระบือ จ านวน ๑,๑๐๓ ตัว  จากเป้าหมาย ๑,๓๐๐ ตัวคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔     ลูก

เกิด จ านวน ๘๔๘ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๒๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๓  
• รวมทั งสองกิจกรรม จ านวนสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม จ านวน ๘,๖๗๕ ตัว, จากเป้าหมาย 

๘,๑๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๐  จ านวนลูกเกิด ๖,๗๗๗ ตัว จากเป้าหมาย ๖,๑๓๐ ตัว คิด
เป็นร้อยละ ๑๑๐.๕๕ 

•  โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
- การบันทึกข้อมูลผสมเทียม (ผท๙)  ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมบันทึกข้อมูล (ผท ๙)  ลงในระบบ
บันทึกข้อมูลผสมเทียมตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน แล้วรายงานให้จังหวัดทราบทุกสัปดาห์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ท าความเข้าใจให้แก่ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอรับทราบ
เกี่ยวกับการท ากิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณส านักงานฯ ดังต่อไปนี  

1. การท าความสะอาดภายในและภายนอกส านักงานฯ 
2. การจัดการบริเวณพื นที่ต่างๆให้เป็นระเบียบ โดยมีชื่อผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดเก็บรักษาวัคซีนอย่างถูกต้อง 
4. การจัดท าภูมิทัศน์ภายนอกส านักงานฯให้สวยงาม 
5. การอยู่เวร-ยามภายในส านักงานฯ 
6. ห้ามน าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในบริเวณส านักงานฯ 
7. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและฝ่ายบริหารจะลงพื นที่เพ่ือตรวจความเรียบร้อยทุกอ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 


