
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 12 / 2562 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562 วันที่   20  ธันวาคม  2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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.   นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
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 /  
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. นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
25.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  
26.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

27. นายทวีป  แสนจ าลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             /  

28 นายภัทรพงศ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
29. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน /  
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
31.ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
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. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
48. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
50. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 /  
51. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4 /  
52. นายสมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 /  
53. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2  /  
54. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร /  

55. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

56. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

 

 



ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  11 / 2562 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562   วันที่  25  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี  

มติที่ประชุม ......................................................   
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 11/2562 ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 
                         วันที่  25 พฤศจิกายน 2562  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

1. การจัดสรรโควต้าหญ้าแห้งปีงบประมาณ 2563 
   เนื่องจากปี 2562 เกิดอุทกภัย ขึ นหลายจังหวัดท าให้การแจกจ่ายเสบียงสัตว์เพ่ือ 
   ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นจ านวนมาก จึงมียอดคงเหลือยกมาจากปีที่แล้วเพียง 1,000 กก. 
   เป้าหมายการผลิตเสบียงสัตว์แห้ง ในปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร     
   สัตว์ยโสธร คือ 106,500 กก. รวมมีเสบียงสัตว์ทั งหมด  107,500 กก. 

- การจัดสรรโควต้า เป็นดังนี    
   1.1. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สั่งจ่าย 40,000 กก.(จ่ายไปแล้ว 2,400 กก.)คงเหลือ  

      37,600 กก. ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สั่งจ่าย 15,000 กก. 
1.2. ปศุสัตว์เขต 3 สั่งจ่าย 5,000 กก. 

    1.3. ผอ.ส านัก สั่งจ่าย 27,500 กก. 
1.4. ผอ.ศูนย์ฯ สั่งจ่าย 20,000กก.(2,000กก.วันนี ในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ) 

2. กิจกรรมพัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 
   ผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์(ศพก.)ปีงบประมาณ 2563จ านวน 1 ศูนย์ (การคัดเลือกศูนย์  
   /เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    



4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
       - 
มติที่ประชุม ................................................ 
 
  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
        ได้รับเงินทั งสิ น     5,649,800.00 บาท 

                 เบิกจ่ายสะสม    1,874,850.37 บาท  คิดเป็น 33.18% 
              จัดท าใบสั่งซื อสั่งจ้างในระบบ (PO)      12,000.00 บาท  คิดเป็น   0.21% 
        รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ   1,994,850.37 บาท  คิดเป็น 33.39%       
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
     1.  โรคพิษสุนัขบ้า 

 

 



  2.โรคปากเท้าเปื่อย 

 

 
  3. AFS. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
  
 
 
 



 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
1. การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
    ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2. การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2562 

 
3. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  

มติที่ประชุม รับทราบ            
                

4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 



           4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
             1. การรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์และพิสูจน์โรคสัตว์ 

  
 2. การเตรียมความพร้อมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ตั งโรงฆ่าสัตว์  
     โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์) 

  
 3. การเก็บตัวอย่างเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 

 
 



 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบการขออนุญาตน าสัตว์ปีเข้า 
    มาเลี ยงใหม่  

  
5. เร่งรัดให้ผู้ขายอาหารสัตว์ต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 
 6. แผนการเก็บ-ส่ง ตัวอย่างเดือน มกราคม 2563 

   
  
 
 
 



7. โครงการส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อ ปีงบประมาณ 2535,2536และ2538 (งบประมาณส่วน 
    ภูมิภาคและท้องถิ่น โครงการประเภทพัฒนาอาชีพเพ่ือกระจายรายได้)  

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                  
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

 


