
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 7 / 2562 

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 วันที่   22  กรกฎาคม  2562 เวลา 14.00 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 /  
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
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  /  
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล /  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
45. นายศราวุฒิ 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  ไปราชการ 

58. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

59. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ASF  
    เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร 
2. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ประชุมอาสาปศุสัตว์เรื่องพิษสุนัขบ้า ณ โรงแรมกรีนปาร์ค 
3. วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ซ้อมแผน ASF ณ โรงแรมกรีนปาร์ค/พรวิทยาเซ็นเตอร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 6 /2562 ประจ าเดือน มิถุนายน  2562 
                        วันที่  27  มิถุนายน 2562  
มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  
   1. ยอดเงินบริจาค โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
       พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 
   1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       เงินในบัญชี   14,853.12 บาท 
   2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ   เงินสด 11,900 บาท 
   3. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา   เงินสด   18,300 บาท 
   4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว   เงินสด   10,000 บาท 
   5. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย   โค   1 ตัว 
   6. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม   โค   1 ตัว  กระบือ 4 ตัว 
   7. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล   เงินสด   2,900 บาท 
   8. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร   โค 1 ตัว 
   9. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง    ยังไม่มียอดบริจาค 
   10. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว   ยังไม่มียอดบริจาค 
   11. นางจุฑามาศ สมไชย    โค 1 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

    -     ไม่มี     - 
มติที่ประชุม - 

 
 
 
 



4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 

   

  



 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 



4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    1. ผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  

     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       
     ได้รับเงินทั งสิ น   12,935,760.00 บาท 

                เบิกจ่ายสะสม  10,303,626.45 บาท  คิดเป็น 80.63% 
       PO                                        9,000.00 บาท  คิดเป็น   0.07%  
                รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10,312,626.45 บาท  คิดเป็น 80.70% 
    2. แจ้งแผนการออกตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ว/ด/ป อ าเภอ รายการด าเนินกิจกรรม 
19 ส.ค. 62 อ าเภอทรายมูล / อ าเภอกุดชุม ตรวจ 5 ส. /ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี/ ชี แจงการ

เขียนเบี ยเลี ยง 
21 ส.ค. 62 อ าเภอป่าติ ว / อ าเภอค าเขื่อน

แก้ว 
ตรวจ 5 ส. /ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี/ ชี แจงการ
เขียนเบี ยเลี ยง 

23 ส.ค. 62 อ าเภอเมืองยโสธร ตรวจ 5 ส. /ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี/ ชี แจงการ
เขียนเบี ยเลี ยง 

27 ส.ค. 62 อ าเภอเลิงนกทา / อ าเภอไทย
เจริญ 

ตรวจ 5 ส. /ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี/ ชี แจงการ
เขียนเบี ยเลี ยง 

29 ส.ค. 62 อ าเภอมหาชนะชัย / อ าเภอค้อวัง ตรวจ 5 ส. /ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี/ ชี แจงการ
เขียนเบี ยเลี ยง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

           4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์       

 
 



 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ       

 4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 

 



 

 
มติที่ประชุม รับทราบ                   

4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    

 



 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
        1.โรคปากและเท้าเปื่อย 

 
 

 
 



 

 

 

 



2.ไข้หวัดนก 
1. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั งที่ 4/2562 

ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจ 
เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ทุกฟาร์ม และสอบถามอาการไก่ไข่ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา ว่ามีไก่ไข 
ป่วยตายผิดปกติหรือไม่หากพบไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการต่อไป 
2.โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)  ครั งที่ 2/2562 

ก าหนดโครงการ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้า 
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ปีกทุกราย และสอบถามอาการสัตว์ปีกระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาว่ามี 
สัตว์ปีกป่วยตายหรือไม่ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการต่อไป 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ทุกฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
GAP จ านวน ๒-๕ ตัว/ฟาร์ม และเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab จ านวน ๖ หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม 
ของฟาร์ม GFM ทุกฟาร์ม 
3.กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เนื่องด้วยกิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังในฟาร์ม
สัตว์ปีกเนื อ สัตว์ปีกพันธุ์ และสัตว์ปีกไข่ (GAP) โดยมีการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Boot swabs แต่เนื่องจาก
การจัดซื อ Boot swabs และอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างมีความล่าช้า 

3. งานผสมเทียม 
3.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 - แจ้งผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ๒๕๖๒  
 ผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ด าเนินงานผสมเทียมโคเนื อ  

จ านวน  ๗,๕๗๒ ตัว จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๔ ลูกเกิด จ านวน ๕,๙๒๙ ตัว จาก
เป้าหมาย ๓,๙๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๕๒.๐๒ ผสมเทยีมกระบือ จ านวน ๑,๑๐๓ ตัว  จากเป้าหมาย ๑,๓๐๐ ตัว
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔  ลูกเกิด จ านวน ๘๔๘ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๒๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๓ รวมทั งสอง
กิจกรรม จ านวนสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม จ านวน ๘,๖๗๕ ตัว, จากเป้าหมาย ๘,๑๐๐ ตวั จ านวนลูกเกิด 
๖,๗๗๗ ตัว จากเป้าหมาย ๖,๑๓๐ ตัว 

3.2 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
- แจ้งการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม 
การบันทึกข้อมูลผสมเทียม (ผท๙)  ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมบันทึกข้อมูล (ผท ๙)  ลงในระบบบันทึก

ข้อมูลผสมเทียมตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน แล้วรายงานให้จังหวัดทาบทุกสัปดาห์ 
 
 



4.โรคพิษสุนัขบ้า  
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  

            วันที่ 1มกราคม – 20 กรกฏาคม  2562  พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 4 ครั ง 4 จุด        
4 ต าบล ในพื นที่ 2 อ าเภอ ดังนี  อ าเภอกุดชุม 1 ครั ง 1 จุด 1  (ต าบลโนนเปือย ) อ าเภอไทยเจริญ 3 ครั ง 3 
จุด  3 ต าบล  (ต าบลไทยเจริญ ต าบลน  าค า ต าบลค าเตย)   
   ข้อมูลสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  
                  - จ านวนสุนัข 4 ตัว  เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1  ตัว ไม่เคยฉีดวัคซีน 4 ตัว เป็นสุนัขมีเจ้าของ 1 ตัว           
ไม่มีเจ้าของ 3 ตัว 
                  - รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  สงขลา 28 ตัวอย่าง สุรินทร์ 25 
ตัวอย่าง  นครศรีธรรมราช 19 ตัวอย่าง  สุราษฏร์ธานี 13  ตัวอย่าง ชลบุรี 10 ตัวอย่าง  ร้อยเอ็ด 9  ตัวอย่าง     
กาฬสินธุ์ 9  ตัวอย่าง กระบี่ 9   ตัวอย่าง  เพชรบุรี 7  ตัวอย่าง ระยอง 7 ตัวอย่าง 

4.1 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๖๒ (ส่งหัวสุนัข-แมว) 
-  ให้ส่งเป็นโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯเฉพาะพ้ืนที่ระดับ A  

อ าเภอ 
จ านวน 
อปท. รายชื่อ อปท. 

เมือง
ยโสธร 3 

อบต.
หนองเป็ด 

อบต.ทุ่ง
แต ้

อบต.
หนอง

คู 
        

มหาชนะ
ชัย 8 

ทต.ฟ้า
หยาด 

อบต.ฟ้า
หยาด 

อบต.
ม่วง 

อบต.
โนน
ทราย 

อบต.
บาก
เรือ 

อบต.
บึง
แก 

อบต.
คู

เมือง 
อบต.
ผือฮี 

  
  

ค าเข่ือน
แก้ว 11 

ทต.ค า
เขื่อนแก้ว 

อบต.ลุ
มพุก 

 
อบต.
นาค า  

 อบต.
ทุ่งมน  

 
อบต.
โพน
ทัน  

 
อบต.
ย่อ  

อบต.
กู่

จาน 

อบต.
กุด
กุง 

อบต.
แคน
น้อย 

อบต.
สง

เปือย 

อบต.
เหล่า
ใฮ 

กุดชุม 1 
อบต.กุด
ชุม                     

เลิงนกทา 9 
ทต.เลิงนก
ทา 

ทต.ห้อง
แซง 

 ทต.
สาม
แยก  

 ทต.
สามัคคี  

 ทต.
กุด
เชียง
หมี  

 ทต.
กุด
แห่  

ทต.
สวาท 

อบต.
สาม
แยก 

อบต.
สร้าง
มิ่ง     



ทรายมูล 2 

อบต.
ทราย
มูล 

อบต.ดู่
ลาด                   

ป่าติ ว 2 

ทต.
ป่า
ติ ว 

อบต.
ศรีฐาน                   

ค้อวัง 5 
ทต.
ค้อวัง 

อบต.
ค้อวัง 

 
อบต.
น  า

อ้อม  
 อบต.
ฟ้าห่วน  

 อบต.กุด
น  าใส              

ไทย
เจริญ 2 

อบต.
ส้ม
ผ่อ 

อบต.
ค าไผ่                   

รวม 43                       

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) ส่งแล้ว ๔๒ อปท.คิดเป็น  ๙๗.๖๗ % 
4.2 เป้าการท าหมันสุนัข-แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓,๕๖๐ ตัว) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 1,100 251 628 160 417 1,456  132.36  

ค าเขื่อนแก้ว 450 67 134 38 81 320    71.11  

มหาชนะชัย 500 42 109 19 46 216    43.20  

กุดชุม 600 77 225 37 110 449    74.83  

เลิงนกทา 250 60 187 30 73 350  140.00  

ทรายมูล 200 45 144 14 54 257  128.50  

ป่าติ้ว 200 34 86 21 83 224  112.00  

ไทยเจริญ 130 17 68 6 48 139  106.92  

ค้อวัง 130 52 86 14 59 211  162.31  

รวม 3,560 645 1,667 339 971 3,622 101.74 

มติที่ประชุม รับทราบ 



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


