
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  12 / 2564   ประจ าเดือน  ธันวาคม 2564   วันที่   29  ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นายสุรชัย สีน  าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว  
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 นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะ
ด้าน (นายสัตวแพทย์)) ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
  นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ : สวัสดีพ่ีน้องชาวส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทุกท่าน กระผม 
นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรฯ ตั งแต่วันที่        
13 ธันวาคม 2564 กระผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านและเป็นครั งแรกท่ีได้มาท างานภาคอีสานครับ 
มติที่ประชุม           ยินดีต้อนรับ                                                                                    .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. จากการประชุมกรมการจังหวัด ข้อสั่งการที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 
1. LSD ลัมปี สกิล : ตอนนี โรคเบาบางลงเพราะได้รับวัคซีน กอปรกับปัจจุบันวัคซีนมีจ านวนมากขึ นแล้ว 

ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดในการฉีดวัคซีนต่อไป 
2. ตลาดนัดโค กระบือ : จังหวัดยโสธร เปิดตลาดแล้วหรือไม่อย่างไร และหากเปิด เรามีมาตรการในการ

ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคจากโคกระบือหรือไม่ ฝากหัวกลุ่มสุขภาสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
ด าเนินการเรื่องตลาดนัดโคกระบือนี ด้วย 

3. สถานการณ์โรคโควิด-19 : สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากช่วงนี เป็นช่วงปีใหม่ อาจมีข้าราชการ
หรือพนักงานได้กลับบ้านเกิดหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดและกลับเข้ามาในพื นที่จังหวัดยโสธร  เพ่ือเป็นการ 
เฝ้าระวังและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้บุคคลที่มีความเสี่ยงที่กล่าวมานี ท าการตรวจ ATK ก่อนจะ
มาท างาน หรือหากไปในสถานที่เสี่ยงขอให้ด าเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และรายงานต่อสาธารณสุขด้วย 

4. ความปลอดภัยบนท้องถนน : ช่วงนี เป็นช่วงปีใหม่ รถจะเยอะเป็นพิเศษ ขอให้ระวังในการขับรถ เคารพกฎ
จราจร อย่าประมาทโดยเด็ดขาด 

  2. ข้อสั่งการปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
1. ปศจ.ยส. : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรมีงบยุทธศาสตร์หรือไม่ 

หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : มีงบส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง เพ่ือซื อปัจจัยการผลิต ซึ่งเป้าหมายมี 2 อ าเภอ 
คือ อ าเมืองยโสธร และอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

2. ปศจ.ยส. : ตัวชี วัดปศุสัตว์จังหวัดเป็นอย่างไร 
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : ในทุกๆปีแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย จะเป็นผู้แจ้งให้อ าเภอทราบ แต่ปีนี ทางจังหวัด          
ยังไม่ได้ระบุให้อ าเภอทราบว่าปีนี แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจะมีการก าหนดตัวชี วัดร้อยละเท่าใด 

3. เนื่องจากกระผมเพ่ิงได้มาปฏิบัติงานในพื นที่จังหวัดยโสธร จึงขออนุญาตลงพื นที่แต่ละอ าเภอ และขอให้
อ าเภอได้ท าการคัดเลือกพื นที่ที่น่าสนใจน าเสนอด้วย 

4. ขอให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ท าการสรุปข้อมูลพื นฐานให้กระผมทราบด้วย  
5. หากปศุสัตว์อ าเภอท่านใดมีหัวข้อเรื่องที่จะประชุม ขอให้ท่านแจ้งฝ่ายบริหารฯ เพ่ือที่จะได้ก าหนด        

ลงในวาระ เรื่องพิจารณา 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 11/2564 ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564   

       24  พฤศจิกายน  2564   
         สามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อประชุมประจ าเดือน 



มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                       .   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 
 4.1.2 การต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์ 
ท่าท่ี 1 มือขวาแบ หมายถึง สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน มือซ้ายก าไว้หมายถึง การแสดง

ความมุ่งม่ัน ตั งใจ และสัญญาว่าจะท าความดี ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผืนแผ่นดินไทย 



 
ท่าท่ี 2 มือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริต 

 
 
ท่าท่ี 3 ใช้มือขวาชูนิ วชี และนิ วโป้ง หมายถึง เราจะท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 



 
 4.1.3 กิจกรรม 5 ส ประจ าเดือน มกราคม คือ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  4.2.1 ก าหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” 
วันที่ 20 มกราคม 2565  

1. ณ ที่ท าการกลุ่มวิสาหกิจเลี ยงสัตว์เขื่องค า ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
2. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี ต าบลคูเมือง อ าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร  
3. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
4. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
5. ณ ที่ท าการกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 อ าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร  
6. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
7. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
8. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นางสาวทัศวรรณ์ ศรสีมพันธ์ ต าบลน  าค า อ าเภอไทยเจริญ จังหวัด

ยโสธร 
9. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นายธีรภัทร์ เพชรไพร ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร 
 
วันที่ 21 มกราคม 2565  

1. ณ ที่ท าการกลุ่มวิสาหกิจไก่พื นเมือง(ไก่พญาแถน) ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
2. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 



3. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
4. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร 
5. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์นายสมร ไวว่อง ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร  
6. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
7. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
8. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นางอมรรัตน์ บุตรคุณ ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัด

ยโสธร 
           9. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นายธีรภัทร์ เพชรไพร ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์   
  4.3.1 อบรมผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมหลักสูตรโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร
ชี แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรองเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ตั งโรงฆ่าสัตว์)  ในวันที่ 5 มกราคม 2565   
เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ขอให้ทุกอ าเภอแจ้ง / ก ากับ
ผู้ประกอบการให้เข้ามารับการอบรม 
  4.3.2 ตรวจประเมินออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อ.มหาชนะชัย 
  การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์             
ของนางสาวอุบล แสงภักดี อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.     
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
           คณะกรรมการฯ 
 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี ประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2. คณะกรรมการประจ าจังหวัดฯ 
                     ข้อให้ปศุสัตว์อ าเภอ ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด เตรียมความพร้อมเรื่องห้อง
ประชุม เครื่องดื่ม อาหารว่าง (ผู้ประกอบการ) 



  4.3.3 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 



 

 



 

 



 

 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   



4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.4.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
  4.4.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก  



 
  4.4.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดยโสธรปีงบประมาณ 
2565 
       - ได้ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศสุัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ครบทกุอ าเภอแล้ว 
      - อ าเภอที่ส่งเอกสารการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี  
          - อ าเภอมหาชนะชัย 
          - อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
          - อ าเภอป่าติ ว 
         - อ าเภอกุดชุม 
          - อ าเภอค้อวัง 
          - อ าเภอทรายมูล 
     - อ าเภอที่ยังไม่ส่งเอกสารการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
ดังนี  
         - อ าเภอเมืองยโสธร 



         - อ าเภอเลิงนกทา 
         - อ าเภอไทยเจริญ 
  4.4.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิล 
 - ยอดฉีดวัคซีน LSD รอบท่ี 6 + 7 + 8 จ านวน 1,206 ขวดๆ ละ 50 มล ทั งหมด 60,300 โด๊ส  
 1. อ าเภอเมืองยโสธร 12,000 โด๊ส /1,600 ตัว 
 2. อ าเภอเลิงนกทา 10,000 โด๊ส /300 ตัว 
 3. อ าเภอกุดชุม 9,000 โด๊ส 
 4. อ าเภอมหาชนะชัย 8,300 โด๊ส /2,100 ตัว 
 5. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 7,000 โด๊ส /1,400 ตัว 
 6. อ าเภอป่าติ ว 4,000 โด๊ส /1,350 ตัว 
 7. อ าเภอทรายมูล 4,000 โด๊ส /1,450 ตัว 
 8. อ าเภอไทยเจริญ 4,000 โด๊ส /1,000 ตัว 
 9. อ าเภอค้อวัง 2,000 โด๊ส /200 ตัว 
รวม 9,400 ตัว คิดเป็นร้อยละ 15.58 ของวัคซีนที่ได้รับ 

 
  4.4.5 ผสมเทียม 



 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 

เรียนท่านปศุสัตว์จังหวัดครับ กระผม ชื่อ นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ต าแหน่ง หัวหน้าด่าน
กักกันสัตว์ยโสธร ภารกิจของด่านกักกันสัตว์ยโสธร : ด่านฯ จะท าการดูแลควบคุมอยู่ 2 จังหวัด คือ 1. จังหวัด
ยโสธร และ 2. จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งพื นที่ตั งอาคารส านักงานอยู่ที่จังหวัดยโสธร  ภารกิจหลักของด่านฯ 
ประกอบด้วย     1. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ผ่านจุดตรวจสัตว์ 

2. ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื นที่รับผิดชอบ 
3. งานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ 
     - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
     - พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559 
     - พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
     - พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 
4. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นที่เสี่ยง งานควบคุม 

ป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่เสี่ยงและเกิดโรคซ  าซาก ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์/ฟาร์มเลี ยงสัตว์/
สถานที่พักซากสัตว์ 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4.6.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดยโสธรด้านผลิตและส่งเสริมปศุสัตว์ 



ตัวชี วัดที่  1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบ       
แปลงใหญ่ น  าหนักตัวชี วัด : รอยละ 4 

  - วิธีด าเนินการ ให้บริการแก่เกษตรกรโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เป้าหมาย 3 แปลง เกษตรกรจ านวน 60 ราย และรายงานข้อมูลในระบบ               
e-Operation 

ตัวชี วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว์ โครงการศูนย
เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) คาน  าหนักตัวชี วัด : รอยละ 3   

  - วิธีด าเนินการ อบรมเกษตรกร ผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย เกษตรกร 90 ราย และรายงานข้อมูลในระบบ e-Operation  ผลการด าเนินงาน 100 % 

ตัวชี วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) น  าหนักตัวชี วัด : รอยละ 3 

  - วิธีด าเนินการ อบรมเกษตรกร 3 กิจกรรม เกษตรกรจ านวน 50 คน และ รายงาน
ข้อมูลในระบบ e-Operation ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 

ตัวชี วัดที่ 4 : รอยละเฉลี่ยถวงน  าหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม น  าหนัก
ตัวชี วัด : รอยละ 5 

         - จ านวนปศุสัตวที่ไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 
50 เป้าหมาย 6,300 ตัว 

  - จ านวนปศุสัตวที่ตั งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวา    
รอยละ 50 เป้าหมาย 3,969 ตัว 

  - จ านวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย         
ไมนอยกวารอยละ 50 เป้าหมาย 3,780 ตัว และรายงานข้อมูลในระบบ e-Operation 

ตัวชี วัดที่ 5 : รอยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว น  าหนัก
ตัวชี วัด : รอยละ 5 

  - วิธีด าเนินการ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จ านวน 14 ครั ง 
รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2565และรายงานข้อมูลในระบบ       
e-Operation  

 
 
4.6.2 ผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต และแนวทางการ

สนับสนุนเกษตรกร 



 

 



 
  4.6.3 รายงานประจ าเดือนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (อ าเภอทรายมูล) 
  2. โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพระยะที่  2 (อ าเภอทรายมูล อ าเภอค าเขื่อนแก้ว           
อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ)  
  3. กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ทั ง 9 อ าเภอ 
  4. ติดตามลูกเกิดตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ ทั ง 9 อ าเภอ 
                             ทั งนี ให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

4.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
เรียนท่านปศุสัตว์จังหวัดครับ  กระผม ด ารงศักดิ์   หงษ์ทะนี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ      

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ณ ตอนนี ทางศูนย์วิจัยฯ ได้มีการจัดตั งคลังเสบียงสัตว์ประต าบล อ าเภอ
เมืองยโสธร 1 ต าบล และอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 1 ต าบล จ.ยโสธร 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                     .   

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น .   
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทั่วไป 

เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด โค กระบอื รวม

1 นายลา โสมาบุตร 3350100151169 089-6175224 10/8/2497 66 194 10 ดู่ทุง่ เมอืงยโสธร ยโสธร 5 5

2 นายอทุัย ทองชัย 3350200113609 091-3405608 20/2/2501 62 120 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 5 5

3 นายเนาว์ พนัเดช 3350400149542 097-1042287 14/4/2503 60 11 9 กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 5 5

4 นายเมอืงชัย ทองลา 1350500058208 083-3654535 6/4/2533 30 10 12 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 5 5

5 นายสุวรรณ สิมมา 3310800430354 081-5794712 26/11/2500 63 14 10 น้ าออ้ม ค้อวัง ยโสธร 2 2

6 นายประยูร ปัน้ทอง 3350800398761 063-6042607 7/2/2517 46 85 5 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 5 5

รวม 27 27

อำยุ
ทีอ่ยู่

เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนง

แบบส ำรวจศูนยเ์รียนรูก้ำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร (ศพก.) ทีป่ระสงค์เข้ำร่วมโครงกำรสง่เสริมอำชีพอำสำปศุสตัว์  จงัหวัดยโสธร

ภำยใต้โครงกำรธนำคำรโค-กระบอืเพ่ือเกษตรกร  ตำมพระรำชด ำริ

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดยโสธร

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบตัรประจ ำตัวประชำชน วัน/เดือน/ปเีกิด


