
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  2 / 2565 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2565   วันที่  25 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ,รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นายสุรชัย สีน  าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินช านาญงาน  
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. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว  

14. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
15. นายสมประสงค์ เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
16. นายนิวัฒน์ ทานะเวช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
17. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
18. นายสุรพงษ์  ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
20. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

21. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

22. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ติดราชการ 

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ติดราชการ 

 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 



ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่ง ที่ 100/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ย้าย
ข้าราชการ นายอภิชาติ ภะวัง ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์)) ประเภท
อ านวยการ ระดับสูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะ
ด้าน (นายสัตวแพทย์)) ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ 
  2. กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 120/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ย้ายข้าราชการ นายสุรพงษ์ 
ธุระพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม) มาปฏิบัติงานตามค าสั่งที่
ได้รับแต่งตั งทีฝ่่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
  3. หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ อื่น/ที่ ได้รับการแต่งตั ง ให้มาด า รง
ต าแหน่งที่จั งหวัดยโสธร  
   3.1 นายอ าเภอเมืองยโสธร 
    - นายอภิรัตน์ ป้องกัน (ไป) 
    ต าแหน่งใหม ่นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
    - นายสมชัย บูรณะ (มา) 
    ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
   3.2 นายอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
    - นายศรี ศรีพุทธรินทร์ (ไป) 
    ต าแหน่งใหม ่นายอ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
   3.3 นายอ าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร 
    - นายเจริญโชค พรหมชุติมา (ไป) 
    ต าแหน่งใหม ่นายอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
   3.4 นายอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
    - นายชัยวุฒิ บุตรศรี (ไป) 
    ต าแหน่งใหม ่นายอ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
   3.5 คลังจังหวัดยโสธร 
    - นายสมบัติ สาสีเสาร์ (มา) 
    ต าแหน่งเดิม นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. การจัดงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจ าปี 2565  
ก าหนดการพิธีเปิดงาน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 - เวลา 06.30 น. : พิธีท าบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 50 ปี บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดยโสธร (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า/ชมพู) 
 - เวลา 18.00 น. : พิธีเปิดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจ าปี 2565 (เวทีกลาง) บริเวณสวนสาธารณะ 
บุ่งน้อย-บุ่งใหญ ่โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี 
  5. การสั่งจองเสื อที่ระลึก “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ซึ่งประเภทของเสื อมี 2 แบบ ได้แก่     
แบบที่ 1. แบบอัดกาว ราคาตัวละ 450 บาท และแบบที่ 2. แบบไม่อัดกาว ราคาตัวละ 250 บาท หากเจ้าหน้าที่  
มีความประสงค์จะจองเสื อท่ีระลึก สามารถสั่งจองได้ที่ฝ่ายบริหาร โดยมี นางสุวมิล ทองน้อย เป็นผู้ประสานงาน 



  6 . การ เร่ ง เบิ ก จ่ าย งบ ป ระมาณ  ส านั ก งาน ป ศุ สั ต ว์ จั งห วั ด ย โส ธรยั งอยู่ ใน เกณ ฑ์               
รายจ่ายประจ าสะสม ได้ 74.82 % (ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย) /รายจ่ายลงทุนสะสม 100 % (ใช้จ่ายได้ตาม
เป้าหมาย) /รายจ่ายภาพรวมสะสม 76.17 % (ใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย) 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 1/2565 ประจ าเดือน มกราคม  2565   

       27  มกราคม 2565 
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน” 
 มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                       . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา (ข้อสั่งการจาก นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์) 
  3.1 เร่งรัดการส่งเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง 
   3.1.1 การจ่ายเงินเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (โรคลัมปี สกิน)       
/ การจ่ายเงินเยียวยา ค่าชดใช้ ท าลายสุกรที่เป็นโรคระบาด 
   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : ได้ด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาไปรอบหนึ่งแล้ว เสร็จสิ น
เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกอ าเภอที่ ให้ความร่วมมืออย่างดี ส่วนรอบที่2 ขอไป 2.18 ล้านบาท เงินอยู่ที่
กระทรวงการคลัง ก าลังรออนุมัติอยู่ รอบที่3 ขอไปที่ ก.ช.ภ.จ. ท่านจะขอวันประชุมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไป กระทรวงแจ้งมาว่าต้องเป็น ธ.ก.ส. เท่านั น ส่วนการเยียวการชดใช้ท าลายสุกรที่เป็นโรคระบาดนั น         
ท่านปศุสัตว์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ได้ให้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
คุณภาพฯ ประธาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรรมการ และนายสมประสงค์ 
เกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 
   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ทราบว่ารอบที่ 1 ทางเขตได้จ่ายเช็คให้เกษตรกรที่ถูกล าลายสุกร
ไปครบเรียบร้อยแล้ว เหลืออยู่  1ราย ที่ เงินยังไม่พอ 7 ,650 บาท ฝากผู้รับผิดชอบและนายสัตวแพทย์        
ประเสริฐ วงค์นาค ติดตามด้วยว่ายอดนี จะได้รับเมื่อไร ในส่วนของรอบที่ 2 ที่ยังรวบรวมเอกสารและมีการ      
แก้ไขอยู่นั น ขอเชิญนายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงค์นาค ให้รายละเอียดในที่ประชุม 
   นายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงค์นาค : ในส่วนรอบที่  2 มี 6 อ าเภอที่ให้ เอาไปแก้ไข 
ขั นตอนต่อจากนี  ถ้าแก้ไขเสร็จแล้ว กลุ่มฝ่ายจะด าเนินการตรวจสอบต่อไป เมื่อเสร็จแล้วจะน าไปให้               
นายชาติชาย ยิ มเครือ ลงนาม และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของหมอตุ๋ย มีไม่กี่ราย ในห้วงช่วงเวลาปลายเดือน
พฤศจิกายนไปเดือนธันวาคม ซึ่งรวมแล้ว 53 ราย 6 อ าเภอ จ านวนเงิน 3.4 ล้านบาท 
  3.2 มอบหมายให้ นายไพรรี ไกยะรัตน์ ลงไปตรวจสอบพร้อมรายงาน โครงการธนาคารโค – 
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  
  ผลการลงพื นที่ หมู่ที่ 1 ต.นาโส่ อ.กุดชุม ขยายลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน เพศเมีย 
ให้เกษตรกรรายใหม่ 18 ราย และแจ้งแผนลงพื นที่อีกครั งในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
  3.3 จ าลองสถานการณ์หากเกิดโรค ASF ที่อ าเภอทรายมูล 
  นายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงค์นาค : เมื่อเราได้รับแจ้งจากเกษตรกร เราต้องลงไปตรวจสอบสั่งกัก
สุกรและจะรายงานกรมในระบบต่อไป เมื่อสั่งการไปแล้วก็สั่งท าลายสัตว์ที่มีอาการเข้าข่ายตามนิยาม ถ้ามีสัตว์ป่วย
ตายต้องส่งเข้า Lab เท่านั น ให้มีผล Lab ออกมาก่อน ถ้าเราส่งเป็นซีรั่มผลจะออกเร็ว ไม่เกิน1วันหรือ2วัน แต่ถ้า
ส่งเป็นซากประมาน 3-5วัน ผลถึงจะออก เพราะฉะนั นให้ส่งเป็นซีรั่มเป็นอันดับแรก ถ้าจะเก็บซากด้วยให้เก็บม้าม 
เมื่อได้รับผลแล้วว่าเป็นโรค ให้ปศุสัตว์อ าเภอท าการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ถ้ามีการท าลายสัตว์ ให้ท า
เอกสารด้วยเพ่ือที่จะขอเงินชดเชยจากกรมฯ ต่อไป (ซึ่งการท าเอกสารขอให้ไม่เกิน1สัปดาห์) ถ้ามีโรคเกิดขึ นหลาย
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อ าเภอ ต้องเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศทั งจังหวัดและยกเลิกค าสั่งเขตเฝ้าระวัง เมื่อปี 
2562 เพ่ือยกระดับเป็นเขตประสบภัยพิบัติโรคระบาดต่อไป และการรายงานสถานการณ์ของโรคจะรายงานทุก
สัปดาห์  
  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร :  เรื่องนี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านได้สอบถาม เนื่องจากผมรายงาน
ท่านไปว่าเรื่องของโรค ASF  ไม่ได้เกิดในจังหวัดยโสธรเป็นเวลา 77 วันแล้ว ท่านได้ถามว่ามีความพร้อมหรือไม่ 
ต้องการให้หน่วยงานใดเข้าร่วมหรือไม่ และท่านได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใย ซึ่งในส่วนเรื่องของการประกาศเขต
โรคระบาดชั่วคราวนั น เราต้องดูหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 06105/ว 3611 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ใน
หนังสือข้อสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินการประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ให้ส านักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับแจ้งการตรวจยืนยันจากทางห้องปฏิบัติการว่าพบเชื อ ASF ในสุกรที่มีชีวิต ในกรณีที่มี
ประกาศเขตเฝ้าระวังทั งจังหวัด ขอให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกประกาศเขตเฝ้าระวังฉบับเดิมและเสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังในอ าเภออ่ืนที่ ไม่ได้เป็นโรค และประกาศเขตโรคระบาด ASF เฉพาะ
อ าเภอที่เป็นโรคที่มีการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าพบเชื อ ดังนั นขั นตอนนี  จึงขอให้นายสัตวแพทย์ประเสริฐ 
วงค์นาค สอบถามรายละเอียดให้ดี  และผมเองได้คุยกับนายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงค์นาค ว่าทางจังหวัด
อุบลราชธานีหลังจากที่เปิดโรคแล้ว พบว่ามีสุกรป่วยตายเป็นประจ า อยากจะให้จังหวัดเราได้ไปสอบถามเรียนรู้
ขั นตอนวิธีการ และเชิญบุคลากรที่จังหวัดอุบลฯ มาเป็นวิทยากรให้บุคลากรส านักงานฯ ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 
2565 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



 
4.1.2 ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร      

14.00 น. วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ท าความสะอาดลานหน้าส านักงานฯ/สวนหย่อม/ศาลพระภูมิ 

มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .
   

 

 

 

  4.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  4.2.1 แผนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 



 
  4.2.2 การพิจารณาให้น าสัตว์ปีกเข้ามาลี้ยงใหม่ 
  เนื่องจากสถานการการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศ จึงขอให้ทุกอ าเภอที่มีฟาร์ม 
GAP ไก่เนื อ เข้มงวดในการตรวจสอบฟาร์ม GAP ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ก่อนส่งเรื่องให้ปศุสัตว์
จังหวัดพิจารณา ทั งนี ให้เพ่ิมเติมรูปภาพขณะเจ้าหน้าที่อ าเภอตรวจสอบฟาร์ม ประกอบด้วย 
   : ภาพขณะพ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
   : ภาพหน้าฟาร์มกับเจ้าของฟาร์ม 
   : ภาพองค์ประกอบของฟาร์ม 
   : ภาพขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4.2.3 ข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์ 
จ านวนร้านขายอาหารสัตว์รายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

1 65304000300009 ร้านยิ่งเจริญพาณิชย ์ น.ส. นันทภัทร นารีนุช 371 2  กุดแห ่ เลิงนกทา ยโสธร ปลีก 4-ก.พ.-65 

2 65304000300010 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เว็ทสไตล์ 
(บ้านหมอเปิ้ลรักษาสัตว์) 

นางสาวเกศชนก แสนปลื ม 83-84 12 ยาปัสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ปลีก 4-ก.พ.-65 

3 65304000300011 พรนภัส นางวิจิตรา คุณพิมพ ์ 12 3 
 

โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ปลีก 8-ก.พ.-65 
4 65304000300012 ร้านค้าชุมชนบ้านสีสุก นายวีระ ชายทวีป 144 5 

 
ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร ปลีก 10-ก.พ.-65 

5 65304000300013 ธนพัฒน์การเกษตร นางวิภารัตน์ วงษ์ศรีแก้ว 111 10 
 

ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร ปลีก 11-ก.พ.-65 
6 65304000300014 พ.เจริญทรัพย์พาณิชย ์ นายณัฐวัฒน์ นิ่มพิลา 248 2 

 
กระจาย ป่าติ ว ยโสธร ปลีก 11-ก.พ.-65 

7 65304000300015 เจ.เอ็น.อาหารสัตว ์ นางสาวจุรารัตน์ พลมาศ 208 4 วารีราเดช ไทยเจริญ ทรายมูล ยโสธร ปลีก 11-ก.พ.-65 

8 65304000300016 
สหกรณ์การเกษตรทรายมูล

จ ากัด 
นางชฎาภรณ์ เสริฐวาสนา 179 3 

วารีราช
เดช 

ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ปลีก 11-ก.พ.-65 

9 65304000300017 เอ๋มินิมาร์ท นางสาวเพ็ญศรี ศรีวะรมย ์ 93 5 
 

ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 
 

12-ก.พ.-65 
10 65304000300018 ร้านสงกรานต์พาณิชย ์ นายสงกรานต์ โพนทัน 70 12 

 
หนองหมี กุดชุม ยโสธร ปลีก 17-ก.พ.-65 

11 65304000300019 เจริญสิน จึงเอี ยวเฮง นางชกมล วรดลทรัพย ์ 316 13 
 

สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ปลีก 17-ก.พ.-65 
12 65304000300020 สหรุ่ง นายพีรพงษ์ อรุณศิลป์ 60 1 ปทุมเทวา สวาท เลิงนกทา ยโสธร ปลีก 17-ก.พ.-65 
13 65304000300021 ท๊อปฟีดการเกษตร นายจิตรเสถียร ชาภิรมย ์ 334 14 

 
กุดชุม กุดชุม ยโสธร ปลีก 18-ก.พ.-65 

14 65304000300022 ไทยเจริญพาณิชย ์ นางอัจฉรา นากลาง 1143 2 
 

ลุมพุก ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร ปลีก 18-ก.พ.-65 

15 65304000300023 ส.สมานการเกษตร 
นางสาวอฎัจิมาพร เพชร

แสง 
3 1 

 
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 

ส่ง-
ปลีก 

24-ก.พ.-65 

16 65304000300024 จิรสินการค้า นายจินดา กุบแกว้ 191 2 
 

บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร ปลีก 24-ก.พ.-65 

- ติดตามรายงานการตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์รอบท่ี 1 / 2565 
       ให้อ าเภอด าเนินการตรวจติดตามฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และส่งบันทึก
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
อ าเภอที่ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว 
  1. อ าเภอไทยเจริญ 
  2. อ าเภอป่าติ ว 
  3. อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
  4.อ าเภอกุดชุม 

มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .
  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.3.1 โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่ง ที่ 100/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ย้าย
ข้าราชการ นายอภิชาต ภะวัง ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มาด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นั น 
เพ่ือให้การมอบหมายงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้
อ าเภอด าเนินการตรวจสอบจ านวนสัตว์ตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จและรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ทราบ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 
   
 
 
 
 



4.3.2 โครงการสานฝันสร้างอาชีพ 

หัวข้อ โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ 

คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลท่ัวไป ท่ีขึ นทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45 เดิม หรือเป็นเกษตรกร หรือ
ทายาท เกษตรกร หรือบุคคลท่ัวไป ท่ียังไม่เคยขึ นทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45 
2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก. กลุ่ม 1)  กลุ่มท่ีได้รับการ 
ปปน. (Market Code 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529) ตามมติครม.เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2553  
3. ต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามแนวพระราชด าริหรือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพท่ีมีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี ยงชีพในครัวเรือน
ซ่ึงใช้ เงินลงทุนไม่มากนัก 

วัตถุประสงค์
การกู้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพท่ีมีลักษณะเป็นการลงทุน
ค้าขายเพื่อเลี ยงชีพในครัวเรือน 

เป้าหมายจ่าย
สินเชื่อ 30,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคาร 

การยื่นความ
ประสงค์ขอกู้ 

ผู้ขอกู้สามารถยื่นขอกู้เงินตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ยื่นขอกู้เงินท่ีสาขาท่ีตนเองมีภูมิล าเนาหรือที่ตั งของโครงการ (Walk In) 
2. ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัด
หมาย 

วงเงินกู้ขั้นสูง  ให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน จ านวน 100 ,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย 
ทั งนี  เมื่อรวมวงเงินกู้ที่เป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนแล้วต้องไม่เกินจ านวน 100,000 บาทต่อราย 

หลักประกัน
เงินกู้  

1. ให้ใช้หลักประกันหนี เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นล าดับแรก 
2. กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้มีอ านาจอนุมัติสามารถลดหย่อนหลักประกันได้ ดังนี  
   2.1 ใช้ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยจ านองเป็นประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจด
ทะเบียนจ านอง  
   2.2 ใช้บุคคลตั งแต่ 2 คนขึ นไปค  าประกันหนี  ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
   2.3 ใช้บุคคลตั งแต่ 5 คนขึ นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
2. เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีท่ี 1 - 3 คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั งแต่ปีท่ี 4 - 5 คิดดอกเบี ยในอัตรา MRR 

ระยะเวลา
ช าระหนี้เงินกู้ 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน 

2. เพื่อเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ ปลอดต้นเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 ปีแรก แต่ไม่ปลอดดอกเบี ยเงิน  

ระยะเวลา
โครงการ ตั งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 และสิ นสุดการจ่ายเงินกู้วันท่ี 31 มีนาคม 2567 

 
ขั นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 1. ประชาสัมพันธ์/ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ชี แจงโครงการฯ /แหล่งทุน ส ารวจความต้องการของเกษตรกร 
กรมปศุสัตว์ / ธ.ก.ส. 
 2. สมัครเข้าร่วมโครงการ/ ตรวจสอบ/ รับรองคุณสมบัติ  สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ธ.ก.ส. สาขา 
 ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเบื องต้น ธ.ก.ส.สาขา/ปศุสัตว์อ าเภอ 



 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ /จัดท าแผนธุรกิจ  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าและให้บริการด้านการ
เลี ยงสัตว์ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แก่เกษตรกรรายใหม่ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจัดท าแผนธุรกิจ
การเลี ยงสัตว์ โดยให้เป็นไปตามโครงการก าหนด ปศุสัตว์จังหวัด/ธ.ก.ส. สาขา 
 4. ติดต่อขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขา ติดต่อขอสินเชื่อ ณ ธ.ก.ส. สาขา  จัดท าและยื่นค าขอสินเชื่อพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ธ.ก.ส. สาขา - ธ.ก.ส. พิจารณาสินเชื่อและแจ้งผลการพิจารณา  (1 คนกู้ 2 คนค  า : 3 คนร่วมมือ) 
 5. ด าเนินการ  ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ  ติดตาม ชี แนะ แก้ปัญหา ประเมินผล  รายงานผล เกษตรกร    
ผู้ได้รับสินเชื่อ /คณะกรรมการฯระดับจังหวัด 
  4.3.3 รายงานประจ าเดือนกลุ่มส่งเสริมฯ 
  1. โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (อ าเภอทรายมูล) 
  2. โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพระยะท่ี 2 (อ าเภอทรายมูล อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหา
ชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ)  
  3. กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ทั ง 9 อ าเภอ 
  4. ติดตามลูกเกิดตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ ทั ง 9 อ าเภอ 
  5. โครงการสานฝันสร้างอาชีพ  
  ทั งนี ให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  - 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 

  4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
    - 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 

  4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  1. สถานการณ์สุกรป่วยตายผิดปกติในจังหวัดยโสธร ในพื นที่จังหวัดยโสธร พบสุกรป่วยตาย
ผิดปกติทั งหมด 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองยโสธร, อ าเภอมหาชนะชัย, อ าเภอค้อวัง, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว, อ าเภอ
ไทยเจริญ, อ าเภอกุดชุม และอ าเภอป่าติ ว 
  2. การท าลายสุกร และการชดเชยผู้เลี ยงสุกรที่ถูกท าลาย รอบที่สอง วันที่ 16 เดือนตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวม 6 อ าเภอ เกษตรกร 53 ราย สุกร 1,000 ตัว เป็นเงินมูลค่า         
รวม 3,474,285 บาท 
  - มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ดังนี  
  1. มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
       1.1 เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรหรือหมูป่า เดือนละ 1 ครั ง 
        1.2 เก็บตัวอย่างซากสุกร หรือหมูป่า โรงฆ่าละ 5 รายๆ ละ 5 ตัวอย่างๆ ละ 50 กรัม
ทุกๆ 2 เดือน  
       1.3 เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่
ส าคัญในสุกร และหมูป่า ในสถานที่จ าหน่ายเนื อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ต าบลละ 1 แห่ง ปีละ 2 ครั ง        



        1.4 เก็บตัวอย่างเลือดหรือน  าลายสุกรทุกโรงเรือนๆ ละ 15 ตัวอย่าง ในฟาร์มที่สงสัยว่า
มีความเสี่ยงสูงมากหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก  
  2. มาตรการด าเนินการเมื่อพบการแพร่ระบาด 
            2.1 แผนระยะเร่งด่วน กรณีพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ด าเนินการควบคุม
โรค ดังนี   
   2.1.1 สั่งกักสุกรและหมูป่าภายในสถานที่เกิดโรค 
   2.1.2 ท าลายสัตว์ที่แสดงอาการตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือมีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร    
   2.1.3 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวเพ่ือควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า                 
   2.1.4 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี   
         - ให้สังเกตสุกรที่เลี ยงไว้เป็นประจ า หากพบแสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที 
         - ใช้น  ายาฆ่าเชื อท าความสะอาดบุคคลและสิ่งของที่เข้า – ออก ฟาร์มอย่างเข้มงวด 
         - ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออกฟาร์มโดยเด็ดขาด 
         - ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ไม่ควรใช้เศษอาหารเหลือมาเลี ยงสุกร               
   - ห้ามช าแหละหมูที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุภายในบริเวณฟาร์ม และให้แจ้งเจ้าหน้าที่   
ปศุสัตว์ หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านทันที  
     2.2 แผนระยะยาว 
   2.2.1 น าเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้า
คณะกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War Room) 
   2.2.2 ประกาศภัยพิบัติและใช้มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
   2.2.3 จัดหากองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากแหล่งต่างๆ  
   2.2.4 ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกร 
   
  4.6.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก  
เน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 1/2565 



 
        2.4 เข้มงวดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
        2.5 ระงับการน าเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้ส าหรับท าพันธุ์และซากสัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีรายงาน
การเกิดโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ  
        2.6 สร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือในการควบคุมโรค โดยเฉพาะส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม หน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
3. การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ปีก  
        3.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการควบคุมโรค โดยเฉพาะส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
        3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ปีก และ
ขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบน าเข้าสัตว์ปีก และซากสัตว์ปีกให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดทราบ ตลอดจนห้ามน าสัตว์ปีก ที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจ าหน่ายโดยเด็ดขาด หากพบสัตว์ปีกป่วยตาย
ผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
อย่างเร่งด่วนหรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. ๐6 3225 6888  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.6.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 65 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 

 
  4.6.4 ผสมเทียม 

การก าหนดแผนปฏิบัติงานบริการผสมเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                        . 

   

 

 

เป้า 4 เป้า 3 เป้า 3 เป้า 3 เป้า 3 เป้า 2 

เมืองยโสธร 
ส่ง
แล้ว 

เลิงนกทา 
ส่ง
แล้ว 

มหาชนะชัย 
ส่ง
แล้ว 

กุดชุม 
ส่ง
แล้ว 

ทรายมูล 
ส่ง
แล้ว 

ไทยเจริญ 
ส่ง
แล้ว 

ทม.ยโสธร  ทต.กุดเชียง
หม ี

 ทต.ฟ้าหยาด  ทต.กุดชุม
พัฒนา 

 ทต.ทราย
มูล 

 ทต.ค าเตย  

ทต.ตาดทอง  ทต.กุดแห ่ ∕ อบต.คูเมือง  อบต.ก าแมด  ทต.นาเวียง  อบต.ค าไผ ่  
ทต.ทุ่งแต้  ทต.เลิงนกทา  อบต.โนน

ทราย 
 อบต.ค าน  า

สร้าง 
∕ อบต.ดู่ลาด  อบต.ส้มผ่อ  

ทต.น  าค าใหญ ่  ทต.ศรีแก้ว  อบต.บาก
เรือ 

 อบต.นาโส ่  อบต.ดง
มะไฟ 

∕ อบต.น  าค า  

อบต.ขั นไดใหญ ่  ทต.สวาท ∕ อบต.บึงแก  อบต.โพนงาม  อบต.ไผ ่ ∕ อบต.ไทย
เจริญ 

 

อบต.ขุมเงิน  ทต.สามแยก  อบต.พระ
เสาร ์

 อบต.หนอง
หม ี

 อบต.ทราย
มูล 

   

อบต.เขื่องค า  ทต.สามัคค ี  อบต.ฟ้า
หยาด 

 อบต.หนอง
แหน 

  2   

อบต.ค้อเหนือ  ทต.ห้องแซง  อบต.ม่วง  อบต.ห้วยแก้ง      
อบต.ดู่ทุ่ง  อบต.โคก

ส าราญ 
 อบต.สงยาง   1     

อบต.ทุ่งนาง
โอก 

 อบต.สร้างมิ่ง          

อบต.นาสะไมย ์  อบต.สามแยก          
อบต.สิงห ์   2         

อบต.หนองคู            

อบต.หนองเป็ด ∕           

อบต.หนองเรือ            
อบต.หนองหิน            
 1           



  4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           4.7.1 การส ารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
  4.7.2 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน 
  1. สถานการณ์โรคระบาดลัมปี สกิน  
   ปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ 2565) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรไม่ได้รับรายงานสัตว์ป่วยเพ่ิมเติม  
  2. การควบคุม ป้องกันโรค  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากกรม    
ปศุสัตว์ จ านวน  94,300 โด๊ส  ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่โค กระบือ ครบถ้วนแล้ว ตั งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 
3. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณีสัตว์ตาย 
 รอบที่ 1/2565 เกษตรกร 2,334 ราย วงเงิน 52,383,000 บาท  

 
สรุป :  - การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทั งสิ น 2,334 ราย  
         - เงินช่วยเหลือ 52,023,000 บาท (ห้าสิบสองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
         - เบิกเกินส่งคืน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลซ  าซ้อน 10 ราย และบันทึกข้อมูล
จ านวนเงินผิด เป็นเหตุให้มีเงินเหลือจ่าย 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 รอบที่ 2/2565 



 จังหวัดยโสธรขอรับเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบั ติ โรคระบาดสัตว์ (ลัมปี 
สกิน) รอบที่ 2 จ านวน 127 ราย วงเงิน 2,810,000 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอ
อนุมัติเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง  
รอบที่ 3/2565 
 เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือ 6 อ าเภอ  จ านวนเกษตรกร 92 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 
1,477,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.ยโสธรเพ่ือขอความ
เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฯ 
  4.7.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  
  กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการที่จังหวัดในพ้ืนที่เสนอของบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงออกค าสั่งไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค ได้แก่ 
   1. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร                   ประธานกรรมการ 
   2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร                  กรรมการ 
   3. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร                            กรรมการ 
   4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                    กรรมการ 
   5. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                            กรรมการ 
   6. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                          กรรมการ 
   7. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์         กรรมการและเลขานุการ 
   8. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี   
 (1) พิจารณาแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผน
ภาค ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื นที่ปศุสัตว์เขต ๓ และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
กรมปศุสัตว์ 
 (2) ก ากับ ดูแล ติดตามโครงการที่เสนอของบประมาณแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค 
 (3) ก ากับ ดูแล ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื นที่จังหวัดยโสธร ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
กรมปศุสัตว์ 
 (4) ก ากับ ดูแล การน ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และผู้บริโภคทั งในประเทศและต่างประเทศ 
 (5) ก ากับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ทั งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกพื นที่จังหวัด
ยโสธรและพื นที่ปศุสัตว์เขต ๓ มีการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนดในยุทธศาสตร์ 
 (6) วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่จะเกิดขึ น เพ่ือก าหนดแนวทางป้องกันทั งด้านการผลิต 
ด้านสุขอนามัย ด้านราคา ด้านการตลาด ทั งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
 (7) แต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในพื นที่จังหวัดยโสธร 
  ข้อ 2 แต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค ได้แก่  
  2.1 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื อ ประกอบด้วย  



   2.1.1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    ประธานคณะท างาน 
   2.1.2 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ                คณะท างาน 
   2.1.3 ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                 คณะท างาน 
   2.1.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร              คณะท างาน 
   2.1.5 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร                คณะท างาน 
   2.1.6 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      คณะท างานและเลขานุการ 
   2.1.7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนากระบือ ประกอบด้วย 
   2.2.1 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                   ประธานคณะท างาน 
   2.2.2 ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                      คณะท างาน 
   2.2.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร                 คณะท างาน 
   2.2.4 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร                       คณะท างาน 
   2.2.5 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ              คณะท างานและเลขานุการ 
   2.2.6 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.2.7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.3 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสุกร ประกอบด้วย 
   2.3.1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์        ประธานคณะท างาน 
   2.3.2 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์       คณะท างาน 
   2.3.3 ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ             คณะท างาน 
   2.3.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร              คณะท างาน 
   2.3.5 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร                    คณะท างาน 
   2.3.6 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ     คณะท างานและเลขานุการ 
   2.3.7  นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.3.8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.4 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสัตว์ปีก  ประกอบด้วย 
   2.2.4 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                       ประธานคณะท างาน  
   2.4.2 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์          คณะท างาน 
   2.4.3 นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                                คณะท างาน 
   2.4.4 ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                                       คณะท างาน 
   2.4.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร         คณะท างาน 
   2.4.6 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร           คณะท างาน 
   2.4.7 ผู้ช่วยสัตวบาล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          คณะท างาน 
   2.4.8 นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์              คณะท างานและเลขานุการ 
   2.4.9 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.4.10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.5 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ-แกะ  ประกอบด้วย 
   2.5.1 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์        ประธานคณะท างาน 



   2.5.2 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                                         คณะท างาน 
   2.5.3 ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                            คณะท างาน 
   2.5.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร         คณะท างาน 
   2.5.5 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร           คณะท างาน 
   2.5.6 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ                    คณะท างานและเลขานุการ 
   2.5.7 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.5.8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะท างานตามข้อ 2.1 ถึง 2.5 มีหน้าที่ ดังนี  
 (1) พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื นที่จังหวัดยโสธร และ
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์กรมปศุสัตว์ 
 (2) ศึกษา ปรับปรุง ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ตามที่ได้รับมอบหมายในพื นที่ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์กรมปศุสัตว์ 
 (3) ศึกษา ปรับปรุง ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมายให้สมารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ทั งในประเทศและต่างประเทศ 
 (4) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื นที่ปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร ด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ 
 (5) วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่จะเกิดขึ น เพ่ือก าหนดแนวทางป้องกันทั งด้านการผลิต  
ด้านราคา ด้านการตลาด ทั งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
 (6) จัดท าแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ 
 (7) ติดตามประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ เพ่ือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการต่อไป  
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                                       -    
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ  
  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เน้นย  า กลุ่มสุขภาพฯ เรื่อง Zero report และการรายงานผู้เลี ยงสุกร/ที่
พักซาก เพราะกรมปศุสัตว์ให้ความส าคัญมาก 
  นายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงค์นาค : ขอประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ส านักงานฯ ได้มีการเชิญ
วิทยากรจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีมาบรรยายเกี่ยวกับ ASF ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในวัน
ดังกล่าว 
 มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น .   
 
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทั่วไป 

 


