
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  11 / 2564   ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2564   วันที่   24  พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา,รักษาการปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายสมประสงค์ เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
15. นางสาวศศิกานต์ มนตรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

20. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

21. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 



  ย้ายข้าราชการ นายชาติชาย ยิ้มเครือ ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(นายสัตวแพทย์)) ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์
จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์)) ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ขอชื่นชมการท างานของทุกๆอ าเภอ ในรอบปีที่ผ่านมาหลายอ าเภอท างานได้ดี มีการ
ประชาสัมพันธ์ การท างานที่ต่อเนื่อง มีข่าวสารแจ้งเกษตรกรในพ้ืนที่และขอให้ถือปฏิบัติต่อไป 
  2. การท าข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เอง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์เพ่ือรับทราบและรับรู้
ปัญหาของเกษตรกร เป็นการท างานเชิงลุกและถือปฏิบัติต่อไป 
  3. ปีนี้  เป็นปีที่จังหวัดยโสธรครบ 50 ปี จังหวัดก าหนดให้หน่วยงานจัดกิจกรรมและ   
โครงการต่างๆที่มีตัวเลข 50 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีโครงการ 50 บวร        
ยโสธรปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
  4. “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ : จังหวัดยโสธรได้รางวัลชนะเลิศในกลุ่มจังหวัด                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้าง           
ความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบกรมยโสธร ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์ยโสธรที่อ านวยความสะดวกและจัดสถานที่การประชุม        
ในรูปแบบการประชุมสัญจรของการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2654 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธรในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 ประจ าเดือน ตุลาคม  2564   

       28  ตุลาคม  2564   
มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                     .   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณท่ีใช้ 

คงเหลือ จ่ายไปแล้ว % 
เดือนนี้ สะสม 

รวมทั้งสิ้น 4,416,300.00 809,191.31 1,308,137.81 3,108,162.19 29.62 
 4.1.2 กิจกรรม 5 ส ประจ าเดือน ธันวาคม  



 - 5ส วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.2.1 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ 2559 
  แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด้วยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม             
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 
   1. กฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 70 ก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
   2. กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 70 ก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานตรวจโรคสัตว์ ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รวมทั้งผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวต่อไป 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  4.3.1 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) ท า
ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการป้องกันและการระมัดระวังเรื่องการเดินทางไป
สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว    
ท าให้มีการปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มาเป็นการประชุมโดยผ่านระบบ Video Conference 
โดยในปัจจุบันได้มีการบริการ Video Conference หลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม ZOOM เป็นโปรแกรม    
การประชุมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานหลายระบบปฏิบัติการ สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์         
และมือถือได้ และมีความง่ายในการใช้งานของโปรแกรม 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงจัดให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
หลักสูตร “การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) โปรแกรม Zoom” เพ่ือพัฒนาข้าราช
และพนักงานราชการให้มีทักษะและศักยภาพในการใช้งานโปรแกรม การประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) 
ให้ดียิ่งขึ้น สามารถน าความรู้ไประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ปฏิบัติราชการในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) 
เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 

หัวข้อที่ “ 1โปรแกรมประชุมออนไลน์ (VDO CONFERENCE) ยอดนิยม ”(  1ชั่วโมง( 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การประชุมทางไกล  



                   (VDO CONFERENCE) และเลือกใช้โปรแกรมได้เหมาะสม 
เนื้อหาสาระ โปรแกรมประชุมออนไลน์(VDO CONFERENCE) ยอดนิยม และการเลือกใช้โปรแกรม 
วิธีการ  1.) ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม  
  2.) บรรยาย แบ่งกลุ่ม 
  3.) แสดงความคิดเห็น และการถาม -ตอบ  
วิทยากร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อที่ “ 2การใช้โปรแกรม APP ส าหรับประชุมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) ”( 1 ชั่วโมง( 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมส าหรับประชุมทางไกล (VDO 

CONFERENCE) ได ้
เนื้อหาสาระ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) โปรแกรม Zoom 
วิธีการ  บรรยาย ปฏิบัติ และการถาม-ตอบ 
วิทยากร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

กลุ่มเป้าหมายจ านวนเป้าหมาย/ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จ านวน 21 คน 
- ข้าราชการ จ านวน 12 คน 
- พนักงานราชการ จ านวน 9 คน 
โครงการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1/2565 หลักสูตร  : การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกล 

(VIDEO CONFERENCE) โ ป ร แ ก ร ม  Zoom วั น อั ง ค า ร ที่  21 เ ดื อ น  ธั น ว า ค ม  พ .ศ .  2564                            
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

รายชื่อเป้าหมายข้าราชการ และพนักงานราชการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1/2565 

หลักสูตร  : การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) โปรแกรม Zoom  
วันอังคาร ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ ระดับ 
1 นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
2 นายชัชวาล หินซุย สัตวแพทย์อาวุโส 
3 นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4 นายสุพศิน ยงย้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
5 นายสุรชัย สีน้ าค า นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
6 นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
7 นายชินกฤต บุญมาก สัตวแพทย์อาวุโส 
8 นายเด่นพงษ์ ไทยลา สัตวแพทย์อาวุโส 
9 นายบรรลือ กล่ าพูล สัตวแพทย์อาวุโส 
10 นายสมควร พฤกษชาติ สัตวแพทย์อาวุโส 



11 นายปรีชา ช ากรม สัตวแพทย์อาวุโส 
12 นายอพิมล ตานุชนม์ สัตวแพทย์อาวุโส 
13 นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14 นายอดุลย์ พันศร ี เจ้าพนักงานสัตวบาล 

15 นางสาวณัฐฐิกาณต์ อาทิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16 นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล 

17 นายอุทัย คุณารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

18 นายอัมพร เกษตรสิงห์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19 ว่าที่ ร.ต.อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

20 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

21 นายวัชรินทร์ สิทธิแสง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
 

  4.3.2 การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  - จ านวนที่ได้รับจัดสรร 47,600 ราย 
  - การข้ึนทะเบียนเกษตรกร รายละ 3 บาท เป็นเงิน 142,800 บาท 

อ าเภอ เป้าหมาย เป้าหมายงบปี 64 

เมืองยโสธร 7,200 6,300 
ทรายมูล 3,015 2,115 
กุดชุม 8,835 7,935 

ค าเข่ือนแก้ว 6,300 5,600 
ป่าติ้ว 3,635 2,735 

มหาชนะชัย 5,135 4,235 
ค้อวัง 2,800 2,800 

เลิงนกทา 7,180 6,380 
ไทยเจริญ 3,500 2,800 

รวม 47,600 40,900 

  4.3.3 การลงข้อมูลในระบบ e-Operation 
  ระบบเดิม 

- สามารถลงได้เมื่อกองแผนงานเปิดระบบและปิดระบบสิ้นเดือนของเดินนั้นๆ 



- สารามารถแก้ไขได้ 6 ครั้ง ต่อ 1 รอบการประเมิน 
- ระบบสามารถรายงานผลได้ทันที ที่ลงข้อมูลเสร็จ 
- สามารถท าเรื่องขอแก้ไขได้ตลอดทั้งเดือน 

  ระบบใหม่ 
- สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ถึงสิ้นเดือนของเดินนั้นๆ  
- สามารถแก้ไขได้ 6 ครั้ง ต่อ 1 รอบการประเมิน 
- ระบบจะประมวลผลและแสดงผลของวันถัดไป 
- สามารถท าเรื่องแก้ไขได้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

 

 

4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.4.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
  4.4.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 



           โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดยโสธร 

- รุ่นที่ 1  อ าเภอเลิงนกทา จ านวน 25 คน วันที่ 7 เดือน ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ
เลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

- รุ่นที่ 2  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ านวน 30 คน วันที่ 8 เดือน ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร                

-  รุ่นที่ 3  อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 40 คน วันที่ 9 เดือน ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองยโสธร  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร   

- รุ่นที่ 4  อ าเภอป่าติ้ว จ านวน 12 คน  วันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ
ป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

- รุ่นที่ 5 อ าเภอทรายมูล จ านวน 12 คน วันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร                                 

-  รุ่นที่ 6 อ าเภอมหาชนะชัย จ านวน 24 คน วันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

- รุ่นที่ 7  อ าเภอค้อวัง จ านวน 11 คน วันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอค้อ
วัง  จังหวัดยโสธร 

-  รุ่นที่ 8 อ าเภอกุดชุม จ านวน 20 คน วันที่ 16 เดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

-  รุ่นที่ 9 อ าเภอไทยเจริญ จ านวน 12 คน วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่า การ
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

  4.4.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 



 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
4.5.1 การระบาดของโรคไข้หวัดนก : มีค าสั่งจากกรมปศุสัตว์ให้ทุกจังหวัดท าความสะอาด 

เบิกยาฆ่าเชื้อ และด่านกักกันสัตว์ยโสธรจะมอบยาฆ่าเชื้อให้อ าเภอละ 2 ถัง เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการท าลาย
เชื้อโรคไข้หวัดนกต่อไป 

 4.5.2 การเปิดตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร : กรมปศุสัตว์มีการสั่งการให้ชะลอ
การเปิดตลาด เนื่องจากยังอยู่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีผลถึงวันที่                
30 พฤศจิกายน 2564 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.6.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

1. คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) จากศูนย์เดิม          
เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) และรับเงินอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิต จ านวนอ าเภอละ 



1 ศูนย์  ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ที่ ยส 0008/ว1912 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

2. ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์
เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และส่งเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร ที่ ยส 0008/ว1912 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
  4.6.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระบบการผลิตแบบปศุสัตว์อินทรีย์  
  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จังหวัดยโสธร ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร 40 คน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 20 คน อ าเภอเมืองยโสธร 20 คน 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

1. ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว เขียนขอไปราชการเดือนธันวาคม 2564          
จ านวน 1 คน 12 วัน เพ่ือติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ในระบบการผลิตแบบปศุสัตว์
อินทรีย์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร เกษตรกรจ านวน 20 คน                
   2. ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  เขียนขอไปราชการ เดือนธันวาคม 2564         
จ านวน 1 คน  12 วัน เพ่ือติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในระบบการผลิตแบบปศุสัตว์
อินทรีย์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 3 
ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เกษตรกรจ านวน 20 คน                     
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

4.7.1 ประชาสัมพันธ์ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้มีการจัดตั้งเสบียงสัตว์ประจ าต าบล 
- งดแจกจ่ายท่อนพันธุ์แพงโกล่าเนื่องจากต้องตัดท าเสบียงสัตว์ส ารองไว้ช่วยภัยพิบัติ 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

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

เลิกประชุมเวลา 12.00 น .   
 
                                                            ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทั่วไป 



        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 

 


