
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  4 / 2565 ประจ าเดือน  เมษายน 2565   วันที่  29 เมษายน  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  

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
 
วาระก่อนการประชุม  พิธีมอบเกียรติบัตรเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรมอบเกียรติบัตรเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ให้กับนางสาวปัทมา 
สายตา (ปัทมาฟาร์มแพะ) ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกษตรกรดีเด่น     



(อาชีพเลี ยงสัตว์) ระดับเขต และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงกระบือบ้านนาหลู่ 
ต าบลนาแก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 375/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
จ านวน 49 ราย ข้าราชการของจังหวัดยโสธรได้แก่ นายประเสริฐ วงศ์นาค ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญ
การพิเศษ เลขที่ต าแหน่ง 3315 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้ไปด ารงต าแหน่ง 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ เลขที่ต าแหน่ง 3214 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

2. กรมปศุสัตว์ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 
5 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ และเนื่องจากช่วงนี ยังคงอยู่ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด (Covid-19) 
ส านักงานฯ จึงได้ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมงานสถาปนากรมฯ คือ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

3. กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนบุคลากร เกษตรกรและประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุน 
โครงการธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกร โดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน เลขที่ 
0306012391 หรือสามารถร่วมสมทุนเป็นเงินสด โดยมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในครั งนี  

4. ขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกท่านในสังกัด ร่วมเขียนข้อความอวยพรหรือแสดงความยินดีใน
วาระกรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี ผ่านเว็บไซต์หรือ QR-code ซึ่งได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งเวียน
ให้กับบุคลากรเข้าไปแสดงความยินดีเรียบร้อยแล้ว 

5. เรื่องข้อสั่งการจากรมการจังหวัด การประชุมในครั งนี ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ เผ่าผา 
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าฯ เป็นตัวแทนไปประชุม ขอเรียนเชิญท่านเสนอข้อสั่งการจากที่ประชุม 
                        หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าฯ : จากการประชุมกรมการจังหวัด มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของเรา ดังต่อไปนี  

          5.1 ผู้ว่าราชการฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานกาชาด 
5.2 ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 
5.3 ประเพณีบุญบั งไฟ จะจัดในวันที่ 13-15 พ.ค. 65 
5.4 การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวยโสธร ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน 

สนับสนุนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
5.5 การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 
5.6 ขอรับบริจาคการด าเนินการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
5.7 หากมีกิจกรรมจิตอาสา ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 

                     ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ขอขอบคุณท่านหัวหน้ากลุ่มฯ กระผมขออนุญาตแจ้งวาระประธาน
แจ้งที่ประชุมทราบต่อ 

6. เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าปศุสัตว์เขต 3 โดยท่านเขตฯ ให้
ส ารวจพื นที่ที่เคยน  าท่วมเป็นประจ า มีการเลี ยงสัตว์ชนิดใดบ้าง จ านวนเท่าใดบ้าง และให้เตรียมพร้อมหากเกิด
น  าท่วม วางแผนพื นที่จุดอพยพสัตว์ ต้องใช้อาหารสัตว์อะไรบ้าง มีจ านวนสัตว์และถุงยังชีพจ านวนเท่าใดบ้าง 
ซึ่งเป็นข้อสั่งการของปศุสัตว์เขต ทั งนี ขอให้เป็นข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดในที่ประชุม ครั งนี ด้วย โดย
มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ท าหนังสือแจ้งต่ออ าเภอและขอให้อ าเภอรายงานการส ารวจเข้ามายังจังหวัด 

7. เรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ปีนี ทางเขตฯ ได้จัดซื อยาและแจกจ่ายให้ทางส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเป็นจ านวนมาก ขอให้ท าการบริหารและจัดการยาต่างๆ เมื่อได้รับ
ยาแล้วรีบกระจายให้ทางอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือไปท าการรักษาให้แก่สัตว์ของเกษ ตรกร 



ตรวจสอบอายุการใช้งานของยาที่ได้รับ อย่าปล่อยให้หมดอายุโดยเด็ดขาด ส่วนครุภัณฑ์ใดที่ไม่ได้ใช้แล้ว ขอให้
อ าเภอด าเนินการตรวจสอบและแจ้งมายังจังหวัด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ ในการ
ตรวจสอบและท าการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/2565 ประจ าเดือน มีนาคม  2565   

       31 มีนาคม 2565 
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน” 
มติที่ประชุม            รับรอง                                                                                       . 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  -ไม่มี- 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 
4.1.2 ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส  

http://www.pvlo-yst.dld.go.th/


14.00 น. วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท าความสะอาดห้องท างานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4.2.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4.2.1.1 ติดตามแบบรายงาน 
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ท าการขอข้อมูลจากอ าเภอ อ าเภอที่ส่งข้อมูลมาแล้ว ได้แก่ 

อ าเภอป่าติ ว ทรายมูล และกุดชุม ส่วนอ าเภอที่เหลือ ขอความกรุณาให้ท่านเร่งรัดการส่งข้อมูลในครั งนี ด้วย   
จะได้ด าเนินการขึ นทะเบียนเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป จะมีการวางแผนว่าจะส่งเสริมอย่างไรต่อไป ตอนนี กลุ่มฯ 
ได้ประสานไปยังศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอรับการสนับสนุนไก่ไข่พันธุ์แท้ 
สาเหตุคือกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ส่งเสริมไก่ไข่อินทรีย์ไปจ านวนมาก และขณะนี เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ ไปตรวจสอบ จ านวน 10 ฟาร์ม ปัญหาคือเดือนที่แล้วมี 76 
ฟาร์ม ไก่ไข่ได้ปลดระวางแล้วไม่มีไก่ไข่มาทดแทน ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ประสานงานไปยังศูนย์พัฒนา 
ปศุสัตว์ตามพระราชด าริ และได้รับความกรุณาจากทางศูนย์ฯ ตอนนี รอเวลาเพ่ือที่จะผลิตให้แก่เรา 

4.2.1.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้น า VRIO 
ขอให้อ าเภอแจ้งความต้องการของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 9 กลุ่ม ซึ่งแต่ละ

กลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มละ 2 ผลิตภัณฑ์ โดยกรมปศุสัตว์ให้งบประมาณมาส่วนหนึ่ง จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือที่จะให้กลุ่มน าไปใช้เป็นต้นทุนในการท าผลิตภัณฑ์ ขอให้อ าเภอแจ้งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
                        รายชื่อกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 9 กลุ่ม 

1. นายค าพอง  ศรีเนตร  81 ม.6 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร    
 2. นายบุญส่ง  เศรษฐี  37 ม.1 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  -  
 3. นายสมบัติ  ระเริง  13 ม.4 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร   
 4. นายเข็มพร  เล็บขาว  31 ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร    
 5. นายวิรุณศักดิ์  สิทธิเศษ  267 ม.10 ต.เขื่องค า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร    
6. นายอาทิตย์  อยู่คง  95 ม.3 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร    
 7. นายสมทวี วิเศษจุมพล  54 ม.11 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร     
 8. นายมานิตย์ มูลสาร  51 ม.9 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร       
 9. นางบุณรดา  เย็นไธสง  51 หมู่ 5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   

4.2.2 ผลการส ารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  



 
   4.2.3 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน 
  ตอนนี รอบที่ 1 และ 2 ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือ ได้ท าการ
ส่งคืนให้กับส านักปลัดกระทรวงไปแล้ว จ านวน 363,000 บาท รอบที่ 3 กลุ่มฯ ได้ท าการตรวจสอบแล้วพบ
ปัญหาในการพิมพ์ตัวเลขสลับกันเล็กน้อยแต่ไม่เป็นปัญหาอะไร ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว การขอเงินในรอบ
ที่ 3 จ านวน 1,477,000 บาท ตอนนี อยู่ในขั นตอนของการรอเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนที่รอบ 
4 มีบางอ าเภอที่ส่งข้อมูลมาแล้ว แต่ยังมีบางอ าเภอที่ยังไม่ส่งเนื่องจากนายอ าเภอยังไม่ได้ท าการเปิดประชุม 
ตอนนี อยู่ในขั นตอนการรอข้อมูลจากอ าเภอที่เหลือ และขอให้ท่านเร่งรัดในการส่งข้อมูลภายในครั งนี ด้วย   
การประชุม กชภจ. ครั งต่อไป หากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชุมวันใด เราจะท าการปิดภัยในวันนั น โดย
ปฏิบัติดังต่อไปนี  1.ขอรับความช่วยเหลือรอบที่4 2.ขอปิดภัย ณ วันนั น 3.ขอขยายระยะเวลาให้ความ
ช่วยเหลือ  
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.3.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  เกษตรกรรายย่อยที่เลี ยงสุกร และได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสุกร สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับสั่งให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร โดยให้การสนับสนุนให้เลี ยงไก่ไข่ ซึ่งจั งหวัดยโสธรได้รับ
เป้าหมาย จ านวน 10 ราย  5 อ าเภอ  ดังนี  
   1. อ าเภอค้อวัง จ านวน 2 ราย 
   2. อ าเภอมหาชนะชัย จ านวน 2 ราย 
   3. อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จ านวน 2 ราย 
   4. อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 2 ราย 
   5. อ าเภอไทยเจริญ จ านวน 2 ราย 



 

 



 
  4.3.2 สถานการณ์และการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  
  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง รอบท่ี 
2/2565 ระหว่าง เมษายน – พฤษภาคม 2565 ตามยอดจัดสรรวัคซีน 

 
   
  4.3.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 



  4.3.3.1 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 65 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 

เป้า 4 

เมืองยโสธร ส่งแล้ว 

ทม.ยโสธร  
ทต.ตาดทอง  
ทต.ทุ่งแต้  

ทต.น  าค าใหญ ่  

อบต.ขั นไดใหญ ่  
อบต.ขุมเงิน  
อบต.เขื่องค า  

อบต.ค้อเหนือ  

อบต.ดู่ทุ่ง  
อบต.ทุ่งนางโอก  
อบต.นาสะไมย ์  

อบต.สิงห ์  

อบต.หนองคู  

อบต.หนองเป็ด ∕ 

อบต.หนองเรือ 
 อบต.หนองหิน 
 

 
1 

 4.3.3.2 ผลการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 



  4.3.3.3 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นประจักษ์ ด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
   1. ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2. รวบรวมผลงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งผลงานให้ส านักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพ่ือส่งให้คณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัดพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล
งาน การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2565 พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทเทศบาล 1 แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
  4.3.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุกและเชิงรับ (เก็บซากสัตว์ปีก) งบ 65 

อ าเภอ พื้นที่ต าบลเสี่ยง ก าหนดส่งตัวอย่าง วันที่  9 พฤษภาคม 2565 
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ไม่เสี่ยง 

เมือง น  าค าใหญ่ เป็ด(เชิงรุก)   
กุดชุม โนนเปือย    

ก าแมด     
นาโส่ นก (เชิงรุก)   

ค้อวัง กุดน  าใส ไก่(เชิงรุก)   
ค าเขื่อนแก้ว กุดกง    

กู่จาน ไก่(เชิงรับ)   
มหาชนะชัย ผือฮี    

หัวเมือง ไก่(เชิงรับ)   
ป่าติ้ว ไม่ก าหนดพื นที่  ไก่(เชิงรับ)  

ไทยเจริญ ไม่ก าหนดพื นที่    
ทรายมูล ไม่ก าหนดพื นที่   ไก่(เชิงรับ) 
เลิงนกทา ไม่ก าหนดพื นที่   ไก่(เชิงรับ) 

รวมเป้า เชิงรุก ไก่3+เป็ด1 +นก1 เชิงรับ ไก่ 3 
รวม 8 ตัวอย่าง 

 
โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง ครั งที่ 3/2565 
 เป้าหมายพื นที่การด าเนินงาน : ให้ด าเนินการท าวัคซีนในไก่พื นเมือง ไก่ชน เป็ด ของเกษตรกรในพื นที่
พื นที่เสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบ พื นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและชุมชนรอบโครงการ
ตามพระราชด าริ พื นที่อ่ืนๆ ที่เป็นพื นที่เสี่ยงตามท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก าหนด 



 การจัดท ารายงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัดท าแบบรายงาน   
ฉว.1 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในรูปแบบ excel file ภายในวันที่  26 พฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

4.4 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร    –ไม่มี- 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  

  4.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์  
  4.5.1 แผนเก็บตัวอย่างเดือน พฤษภาคม 

      4.5.1.2 แผนการเก็บตัวอย่างเนื อสัตว์ประจ า เดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรมเชื อดื อยา 

 
 
 
 



 
  4.5.1.3 แผนการเก็บตัวอย่างเนื อสัตว์ กิจกรรมสารตกค้างประจ าปี ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2565 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 



  4.5.1.4 แผนการเก็บตัวอย่างล าไส้ไก่ (caecum) ประจ า เดือน พฤษภาคม 2565 ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 
  4.5.1.5 แผนการเก็บตัวอย่างล าไส้สุกร (caecum) ประจ า เดือน พฤษภาคม 2565 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 



  4.5.1.6 แผนการเก็บตัวอย่างเนื อสัตว์  กิจกรรม สารตกค้างประจ าปี  ประจ า เดือน 
พฤษภาคม 2565 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 
ในกรณีโรงฆ่าสัตว์ใดที่เก็บตัวอย่างไม่ได้ 
 - กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบน าส่งตัวอย่างเนื อสัตว์ให้ถูกต้อง 
        1.1 วันที่เก็บ 
        1.2 ชนิดเนื อสัตว์ 
         1.3 ชื่อโรงฆ่าสัตว์ที่เก็บ 
         1.4 ชื่อฟาร์มที่น าสัตว์เข้าฆ่า 
         1.5 ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการฟาร์ม 
         1.6 เลขทะเบียนฟาร์ม  (กษ 02-6403-35-200-030045 GAP) 
         1.7 ที่ตั งฟาร์ม เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
หมายเหตุ :    1. ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถลงข้อมูลในระบบได้ ห้องรับตัวอย่างจะไม่รับ 
ตัวอย่างจะถูกตีกลับ 
                   2. ในกรณีโรงฆ่าสัตว์ใดที่ เก็บตัวอย่างไม่ได้ ให้ท าหนังสือรายงานการเก็บตัวอย่าง ให้
ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อ ส่งหนังสือรายงานการเก็บตัวอย่างให้จังหวัดตามวันเวลาที่ก าหนด จังหวัดจะได้
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

   

  4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4.6.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  ผลการด าเนินงาน เดือนเมษายน 2565 



       รายงานจ าหน่ายแม่โค-กระบือตาย 

 
        รายงานการขยายลูกเกิดโค-กระบือ 

 
4.6.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
คัดเลือกและจัดท าเอกสารศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ อ าเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือรับเงิน

อุดหนุนศูนย์ละ 3,500  บาท อ าเภอที่ส่งแล้ว คือ มหาชนะชัย ค าเขื่อนแก้ว และป่าติ ว  ส่งภายในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2565 

4.6.3 การด าเนนิงานตัวชี้วัดระดบัความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ รอบที่ 2/2565 
      4.6.3.1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  - ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ

เป้าหมาย จ านวน 3 แปลง เกษตรกร 60 ราย 
  - ผลการด าเนินงาน 3 แปลง 60 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
     4.6.3.2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์โครงการศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  - ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) ไมนอยกวารอยละ 80.01 – 100 ของ

เปาหมาย กลุ่มส่งเสริมฯจะจัดท าแผนประเมิน อ าเภอละ 3 ศูนย์ ในเดือนมิถุนายน 2565 



     4.6.3.3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
   - สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตามแบบฟอรม SF3 เปนไฟล excel และ SF4 เปนไฟล
Word รายงานสง สนง.ปศุสัตวเขต 3  ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

     4.6.3.4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
  - จ านวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

100 เป้าหมาย 
  - จ านวนปศุสัตว์ที่ตั งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 เป้าหมาย  
  - จ านวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 100 เป้าหมาย 
     4.6.3.5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
  1) ผลการด าเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ขึ นไป เป้าหมาย

การติดตาม 14 ครั ง   
  2) รายงานผลการติดตามให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 
4.6.4 ปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ -กระบือ ระดับจังหวัด 

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรคัดเลือกปราชญ์เกษตรด้านโคเนื อ -กระบือ ระดับจังหวัด จ านวน 1 ราย 

4.6.5 กิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ประจ าปี 2565 
แผนงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นายทวี  มุ่งงาม 

อ าเภอค้อวัง  กิจกรรม 1. สู่ขวัญ 2. ไถนา 3. มอบชุดเวชภัณฑ์ 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

  4.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
- จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ น ท าให้เกษตรกรผู้เลี ยงปศุสัตว์ได้รับ

ผลกระทบ แต่ช่วงนี หน้าฝนจึงท าให้อาหารมีเพียงพอต่อโค กระบือ แต่อาจจะมีผลกระทบกับอาหารของสัตว์
เล็ก เช่น สัตว์ปีก สุกร ฯลฯ ในส่วนที่เป็นฟาร์มในพื นที่ ขอให้อ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์และแนะน าการปรับใช้
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเลี ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร 

- ศูนย์ฯ ได้ไปดูและให้ค าแนะน าเกษตรกรที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ณ ที่ฟาร์ม ต าบลทุ่งมน มีไก่
ไข่ 400 ตัว เกษตรกรได้ใช้ข้าวเปลือกเลี ยงไก่ไข่ ซึ่งข้าวเปลือกราคากิโลกรัมละ 5 บาท (ข้าวนาปรัง) มาบดเป็น
ส่วนผสมของอาหารไก่ไข่ ซึ่งเมื่อก่อน ไก่จ านวน 400 ตัว จะใช้อาหารข้นวันละประมาณ 2 กระสอบ แต่
ปัจจุบันนี ใช้อาหารข้น 1 กระสอบ (30กิโลกรัม) + ข้าวเปลือกบด 25 กิโลกรัม ซึ่งไข่มีผลลัพธ์ที่ปกติและดีเยี่ยม 

- การส ารวจทะเบียนเกษตรผู้เลี ยงสัตว์ ตอนนี จังหวัดยโสธรมีโคอยู่จ านวน 188,679 ตัว มี
แปลงหญ้า 41,662 ไร่ ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณอ าเภอในการขึ นทะเบียนเกษตรกร 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา   -ไม่มี- 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  



ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ      
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ท านาไม่เหมาะสม ของจังหวัด

ยโสธร มี 430 ราย เป็นตัวชี วัดปศุสัตว์จังหวัด ขอให้อ าเภอรายงานความก้าวหน้าและส่งมายังจังหวัดด้วย 
จังหวัดจะท าหนังสือติดตามความก้าวหน้าอีกที  

ปศุสัตว์จังหวัด : มีหนังสือจากจังหวัดเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เชิญกลุ่ม
ส่งเสริมฯ ชี แจงในที่ประชุม 

นายไพรรี ไกยะรัตน์ : เรียนท่านปศุสัตว์จังหวัด เป็นลักษณะการเบิกจ่ายงบจังหวัด ปี 65 
การด าเนินงานของส านักงานได้ด าเนินการไปครบแล้ว 100% เหลือการเบิกจ่ายที่เป็นเบี ยเลี ยงของอ าเภอเมือง
และอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ตอนนี เรื่องอยู่ที่ฝ่ายบริหารฯ ถ้าส่งเบิกเรื่องตรงนี เสร็จสิ นถือว่าการเบิกจ่ายครบ 100% 

ปศุสัตว์จังหวัด : ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       . 
เลิกประชุม 12.00 น. 
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

                     นักจัดการงานทั่วไป    

   
 


