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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  9 / 2564   ประจ าเดือน  กันยายน 2564   วันที่   30  กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
5. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสถาพร  จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
15. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
16. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
17. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

21. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   
วาระก่อนประชุม       
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 1. ข้าราชการย้าย    
  1. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนางนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
  2. นายชินกฤต บุญมาก ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทร์ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) จังหวัดศรีสะเกษ 
มาด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 2. ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
  1. นางจุฑามาศ สมไชย ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
  2. นายสถาพร จุลสัตย์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
 3. ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ 
  1. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 
 4. ข้าราชการลาออกจากราชการ 
  1. นายวิฑูรย์ ละคร ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
  2. นายนณฑภัช อาจนาฝาย ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากการประชุมกรมการจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดยโสธร : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ยังคงเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในจังหวัด เนื่องจากจังหวัดยโสธรยังคงมี        
ผู้ติดเชื้ออยู่ในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นขอให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
คือ Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing 
(ตรวจให้ไว,วัดอุณหภูมิ) Thai Cha-na (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ) 

 2. สถานการณ์น้ าท่วม : ณ เวลานี้ กรมชลประทานก าลังจะท าการปล่อยมวลน้ ามาในพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนติดตามและเฝ้าระวัง เตรียมการอพยพ เตรียมความพร้อมดูและประชาชน 
จัดเตรียมเสบียงส าหรับผู้คนและเสบียงสัตว์ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ และกรมชลประทานได้แจ้งว่ามวลน้ าจะมาถึง
จังหวัดยโสธรในเร็วๆนี้ 

 3. การเบิก-จ่ายงบประมาณ ตั้งเป้าหมายไว้ 100% จังหวัดยโสธรท าได้ 87% อยู่ล าดับที่  73           
ของประเทศ 

 4. การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ : จังหวัดยโสธรได้รางวัลชนะเลิศในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบกรมยโสธร ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร ยังคงยึด “ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” เหมือนเดิม    
“ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์” เป็นการส่งเสริมจังหวัดยโสธรให้ครบวงจร ทั้งเชิงพาณิชย์ การค้าอุตสาหกรรม         
และ “เมืองแห่งวิถีอีสาน” เป็นการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานในจังหวัดยโสธร 

 6. “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ในปีนี้ ยังคงเป็นวาระของจังหวัดอยู่ และในปี 2565 จะครบรอบ 50 ปี
จังหวัดยโสธร และเป็นวาระสถาปนาจังหวัดยโสธร 
  7. การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดยโสธร ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังในการขับรถ       
ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์บนท้องถนน ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ก่อนขับรถหรือขณะขับรถห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ ไม่คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ และเคารพกฎจราจรเพ่ือเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนจนถึงแก่ชีวิตได้ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                               .   
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564   

       30  สิงหาคม  2564   
 มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                                 .   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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4.1.2. กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 2564 
ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยตามก าลังศรัทธาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริหารจะท าโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี  

กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ เพ่ือที่กรมปศุสัตว์จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา             
ณ วัดมะนาวหวาน ต าบลช้างกลาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

4.1.3. กฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง 2564 
ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยตามก าลังศรัทธาได้ที่ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร หรือโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี  

กฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจ าปี พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เพ่ือจะได้รวบรวมปัจจัยน าไป
ถวายวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต าบลกระมัง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.1.4 กฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร 2564 
ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยตามก าลังศรัทธาได้ที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และเชิญเข้าร่วมพิธี

ถวายกฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.             
ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ้านฟ้าห่วน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                        .   

4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.2.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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  4.2.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
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  4.2.3. สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน 
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ขยายระยะเวลางดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน 

  กรมปศุสัตว์ได้แจ้งขอขยายระยะเวลาตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน  การด าเนินงานค้าสัตว์        
กรณีจังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ให้ปศุสัตว์อ าเภองดการเคลื่อนย้ายสัตว์    
จากตลาดนัดค้าสัตว์ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2564 
  4.2.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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  1. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 64 (ส่งหัวสุนัข-แมว-หนู) ส่งเฉพาะ
พ้ืนที่ ระดับ A จ านวน  43  แห่ง จ านวน 51 หัว อปท. เป้าหมาย 
  2. ติดตามการด าเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2564 
      อปท. 87 แห่ง 
           - จัดซื้อแล้ว 84 แห่ง 
            - ยังไม่จัดซื้อ 3 แห่ง ได้แก่ อบต.ทรายมูล ทต.ค าเตย และอบต.ค าไผ่ 
           - ยังไม่ส่งรายงานการฉีดวัคซีน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.ย่อ 
  3. ให้อ าเภอจัดท าแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัข – แมว  ในพ้ืนที่เสี่ยง
และแหล่งท่องเที่ยว ในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
  4.2.5 กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิส 

 



10 
 

  4.2.6 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

 
  4.2.7 ผสมเทียม 
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แผนการรับไนโตรเจนเหลว ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันที่ เดือน ปี จ านวนรับไนโตรเจน หมายเหตุ 
11 ตุลาคม 2564 1 ถัง   
26 ตุลาคม 2564 2 ถัง   
8 พฤศจิกายน 2564 1 ถัง   
22 พฤศจิกายน 2564 2 ถัง   
7 ธันวาคม 2564 1 ถัง   
20 ธันวาคม 2564 2 ถัง   
4 มกราคม 2565 1 ถัง   
17 มกราคม 2565 2 ถัง   
31 มกราคม 2565 1 ถัง   
14 กุมภาพันธ์ 2565 2 ถัง   
28 กุมภาพันธ์ 2565 1 ถัง   
14 มีนาคม 2565 2 ถัง   
28 มีนาคม 2565 1 ถัง   
11 เมษายน 2565 2 ถัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
25 เมษายน 2565 1 ถัง   
9 พฤษภาคม 2565 2 ถัง   
23 พฤษภาคม 2565 1 ถัง   
6 มิถุนายน 2565 2 ถัง   
20 มิถุนายน 2565 1 ถัง   
4 กรกฎาคม 2565 2 ถัง   
18 กรกฎาคม 2565 1 ถัง   
1 สิงหาคม 2565 2 ถัง   
15 สิงหาคม 2565 1 ถัง   
29 สิงหาคม 2565 2 ถัง   
12 กันยายน 2565 1 ถัง   
26 กันยายน 2565 2 ถัง   

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                        .   

 

4.3 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
มติที่ประชุม      ..................................ไม่มี........................................................................................................................  

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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4.4.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  

 
4.4.2 กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 

 

อ ำเภอ เป้ำหมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 25 50.0

กุดชุม 50 55 110.0

มหำชนะชัย 50 26 52.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 34 113.3

ป่ำต้ิว 30 20 66.7

ค้อวัง 30 20 66.7

เลงินกทำ 30 20 66.7

ไทยเจริญ 30 28 93.3

ทรำยมูล 15 10 66.7

รวม 315 238 75.6
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 ขอให้ทุกอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น อ าเภอละ 1 ราย และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น อ าเภอละ 1 กลุ่ม             
ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                               .   

4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  4.5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการขยายเวลาด าเนิน
โครงการถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 แต่การจ้างแรงงานสิ้นสุดการจ้างงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ด้วย
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยังไม่ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้วเสร็จ จึงขอความร่วมมือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ที่เกี่ยวข้องช่วยประสานเกษตรกรรับปัจจัยการผลิต ส่วนการก าหนดวันส่งมอบและรายชื่อเกษตรกร ทางกลุ่มจะส่งให้
อ าเภอในโอกาสต่อไป 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                               .   

4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
4.6.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ พ.ศ. 2564 
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4.6.2 คู่มือการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน) 
 - ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สั่งจ่าย (โควต้า สนง.ปศจ.)  จ านวน 49,600 กก. เบิก จ่าย ไปแล้ว 12,000 กก. 

คงเหลือ 37,600 กก. 
 - ผอ.ศูนย์ฯ สั่งจ่าย (โควตา ศูนย์ฯ) จ านวน 24,800 กก.  เบิก จ่าย ไปแล้ว 19,000 กก. คงเหลือ 5,800 กก. 

4.6.3 การจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล ปี 65  
-  เป้าหมาย 2 ต าบล (10,000 กก. โควต้าส านักฯ) 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                               .   

4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.7.1 การต่ออายุร้านขายอาหารสัตว์ 
  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ด าเนินการยื่น          
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยหากยื่น   
หลังวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จะมีโทษปรับไม่เกินวันละ 200 บาท 
  - เอกสารที่ต้องยื่นประกอบให้น าใบอนุญาตฉบับจริงมายื่น ห้ามเป็นฉบับส าเนาโดยเด็ดขาด 
  - หากใบขออนุญ าตฯ ฉบับจริงช ารุดหรือสูญ หาย (กรณี สูญ หายจ าเป็ นต้องแจ้ งความ )                   
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการขอใบแทนและเสียค่าธรรมเทียมก่อนขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                               .   

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

เลิกประชุมเวลา 12.30 น .   
 
                                                            ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทั่วไป 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 


