
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  ๕ / ๒๕๖๕ 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ 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 โพธิ์ชัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



      ๑. มีการแอบอ้างโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ซึ่งโครงการนี้อ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้กู้เงินได้
และขายผลิตภัณฑ์ หรือเก็บค่ามัดจ ารายละ ๒,๕๐๐ บาท ในการลงทะเบียนหรือเป็นการมัดจ าที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท แต่จะเก็บ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อกู้ ธกส. ได้ ซึ่งเกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งในส่วนของจังหวัดยโสธรก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันว่าทางผู้จัดท าโครงการที่แอบอ้างนั้นจะเข้ามาในพ้ืนที่ 
เจาะกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์โดยแอบอ้างว่าผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งกระผมได้รีบแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอให้
ประสานงานกับท่านนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล หรือผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ต่างๆ ให้เฝ้าระวัง
เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์หลอกลวงชาวบ้านในพ้ืนที่ ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์พร้อมชี้แจงต่อเกษตรกร และใน
ที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านว่าโครงการสานฝันฯ ไม่ได้มีการเก็บเงินแต่อย่างใด และโครงการนี้ต้องยื่นผ่าน ธกส. 
ในพ้ืนที่เท่านั้น ซึ่งท่านเขตฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักและหาทางแก้ไข
ป้องกันไว้ด้วย 

      ๒. ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างจะชุกและรุนแรง ทางกรมฯ ได้แจ้งเตือนเรื่องไข้๓วัน ขอให้ทางปศุสัตว์
อ าเภอให้ความส าคัญด้วย อย่าปล่อยละเลยจนเป็นข่าวว่ามีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคนี้จ านวนมาก เช่นที่จังหวัด
ขอนแก่น เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจึงได้เดินทางเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือท าการ
รักษาแก้ไขโดยด่วน เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ขอให้หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ   
ให้ค าแนะน าแก่อ าเภอด้วยว่ายาที่จะท าการรักษาโรคนี้คือยาอะไร ใช้อย่างไร จ านวนเท่าใด  จัดตั้งหน่วยที่จะ
สามารถออกพ้ืนที่ได้ และเมื่อตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือหัวหน้ากลุ่มฯ ไม่อยู่ ต้องมีหน่วยเฉพาะกิจออกพ้ืนที่
แทนได้ และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่อยู่เสมอ 

      ๓. จากการประชุมกรมการจังหวัด มีข้อสั่งการต่อไปนี้ 
๓.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดยโสธร 
- ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดยโสธร (มา) 
นางสาวสุธาสินี สุดแสน 
ต าแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมช านาญการ ฝ่ายพัฒนานิคม นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดเลย 
     ๓.๒ การคาดหมายลักษณะอากาศ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม   
เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน บริเวณ
จังหวัดยโสธรยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง ในวันที่ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๖๕ มีร่องมรสุมผ่านบริเวณ
ภาคเหนือและอีสานตอนบน ท าให้มีฝนตกรุนแรง แต่จังหวัดยโสธรเราอยู่อีสานตอนล่างอาจจะได้รับผลกระทบ
ไม่มากนัก แต่หลังจากนั้น วันที่ 3 มิ.ย. ๖๕ เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน ฝนจะทิ้งช่วง เพราะฉะนั้นขอให้
อ าเภอแจ้งเตือนเกษตรกรด้วยว่าหากจะใช้น้ าในการปศุสัตว์ขอให้ส ารองน้ าไว้ใช้ด้วย 
      ๓.๓ จังหวัดยโสธรได้ท าการประกาศสิ้นสุดงานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 30 พ.ค. 65 
หากมีพ้ืนที่ใดจัดงานบุญบั้งไฟอยู่ถือว่าผิดกฎหมาย สามารถด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
      3.4 เรื่อง กัญชา จังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากทางอัยการว่า หลังจากวันที่ 9 มิ.ย. 65 
กัญชาจะได้ถูกปลดออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 แต่เรื่องของสารสกัดเข้มข้นยังคงถือว่าเป็นสารเสพติดอยู่ 
และการปลูกกัญชายังไม่ได้การรับรอง จะยังคงประชุมเพ่ือหามติในการสรุปข้อกฎหมายต่อไป 
      3.5 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยโสธร ได้ผ่อนคลายให้สถานประกอบการที่ขายอาหาร
พร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถประกอบการได้แต่ต้องผ่านคณะกรรมการระดับอ าเภอก่อน ด าเนินการ
กลัน่กรองและขออนุญาตมายังจังหวัดตามล าดับ 
      3.6 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2565 จังหวัดยโสธร ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดังนี  



    07.30 น. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูป ที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางฯ 
    09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ที่สวนป่าต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร  
    17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล     

ที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2565 ประจ าเดือน เมษายน  2565  

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

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 
ปศจ.ยส. : เรื่องโรคไข้หวัดนก มีอุบัติการณ์ในรอบประเทศเพ่ือนบ้านของเราและรอบโลก และมี

แนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย กรมฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ประชุมกันใน
เดือนเมษายน พร้อมแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอน าเรื่องเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าท้องถิ่น ประชุมอาสาปศุสัตว์ ก าชับและให้ความรู้  เตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ทราบว่าแต่ละอ าเภอ
ด าเนินการถึงไหน อย่างไรแล้วบ้าง 

ปศอ.เมือง : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.มหาชนะชัย : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.ค าเข่ือนแก้ว : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.ค้อวัง : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.ทรายมูล : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.กุดชุม : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.ไทยเจริญ : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศอ.เลิงนกทา : เดือนนี้ก าลังจะน าเข้าท่ีประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ปศอ.ป่าติ้ว : ได้น าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
ปศจ.ยส. : ขอขอบคุณทุกอ าเภอที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมฯ ซึ่งโรคไข้หวัดนกสามารถติดคนได้

ด้วย เพราะฉะนั้นขอเน้นย้ าว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าระวังและป้องกันให้ดีที่สุด 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
     4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

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


 

 
4.1.2 ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัด  

14.00 น. วัน พฤ. ที่ 2 มิถุนายน 2565 ท าความสะอาดสวนหน้าส านักงานฯ 
  หมายเหตุ : เนื่องจากวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
ราชินี (วันหยุดราชการ) จึงเลื่อนวันท ากิจกรรม 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

 

 

         4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.2.1 โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 



 
  4.2.2 ก าหนดส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่เกษตรกรโครงส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอ
เลิงนกทา จ.ยโสธร 
  4.2.3 แผนประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงแพะ-แกะ 
และส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
4.3.1 แจ้งก าหนดส่งเสบียงสัตว์คลังเสบียงประจ าต าบล 
 - วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ หมู่ที่ 2 ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองฯ 
 - วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
ขอให้ท่านปศุสัตว์อ าเภอนัดหมายคณะกรรมการและเกษตรกรมารับฟังหลักเกณฑ์การ

เบิกจ่ายและช่วยกันน าเสบียงสัตว์ลงเก็บเข้าโรงเก็บ และเรียนเชิญท่านปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมมอบ      
เสบียงสัตว์ประจ าต าบล ตามก าหนดการ 

4.3.2 คลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบลที่จัดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
ขอให้ท่านปศุสัตว์อ าเภอประสานคณะกรรมกราบริหารคลังเสบียงเพ่ือขอรับการสนับสนุน

เสบียงสัตว์ ซึ่งเป็นโควตา อนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ต่อไปครับ 
4.3.3 ประชาสัมพันธ์แจกท่อนพันธุ์/หน่อกล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
การบริการแจกจ่ายท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรได้เปิด

ให้บริการท่อนพันธุ์/กล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มาแล้ว 2 รอบคือเมื่อวันที่ 20 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ขณะนี  ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าและหญ้าไนล์หมดลงแล้วต้องรอรอบต่อไปอีก 60 วัน คงมีให้บริการเฉพาะ  
ต้นกล้าหญ้ากินนีมอมบาซา สามารถเข้าขอรับบริการได้ในวันเวลาราชการ 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

     4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
           4.4.1 การอบรมโครงการพัฒนาบุคคลกร ประจ าปีงบประมาณ 2/2565 

โครงการ  การพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

ผลงานเดือนน้ี สะสม ร้อยละ
เมืองยโสธร 123 0 17 13.82
ทรายมูล 25 0 5 20.00
กุดชุม 150 0 55 36.67
ไทยเจริญ 65 0 15 23.08
เลงินกทา 25 0 5 20.00
ป่าต้ิว 25 0 12 48.00
ค าเข่ือนแก้ว 34 0 5 14.71
มหาชนะชัย 75 0 34 45.33
ค้อวัง 30 0 5 16.67
รวม 552 0 153 27.72

จ านวนลกูเกิด (ตัว)
อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว)



หลักสูตร“การผลิตคลิปสั้นเพ่ือการเรียนรู้แบบ Micro Learning” 

 

 
การเรียนในครั งนี ใช้เวลาในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3 ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

สามารถสแกนเข้าเรียนได้เลย ท าแบบประเมินความพึงพอใจและพิมพ์ใบประกาศแนบด้วย 
4.4.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  



ขอขอบคุณที่ทุกอ าเภอได้ท าการขึ นทะเบียนได้เรียบร้อยดีมาก ภาพรวม 120% ไม่มีอะไร
น่าเป็นห่วง ยกเว้นเรื่องปรับปรุงข้อมูลสุกรให้เป็นปัจจุบันที่สุดและรายงานมาที่กลุ่มสุขภาพฯ ส่วนเรื่องเงินการ
เบิกจ่ายค่าบันทึกข้อมูลยังไม่มา ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมฯ ว่าเงินจะมาไตรมาสที่ 3  

 
4.4.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน 

  ปัจจุบันจังหวัดยโสธรไม่มีรายงานการเกิดโรคนี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันแล้ว ซึ่งจังหวัด
ยโสธรได้รับวัคซีนจากกรมฯ 94,300 โด๊ส ฉีดครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 การให้ความ
ช่วยเหลือในพื นที่จังหวัดยโสธรรวมทั งสิ น ขอความช่วยเหลือไป 58,752,000 บาท เกษตรกร 2,674 ราย 
สัตว์ตาย 2,890 ตัว ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 3 รอบ รอบที่ 1 จ านวน 52 ล้านบาท รอบที่ 2 จ านวน 2.8 
ล้านบาท และรอบที่ 3 จ านวน 1.477 ล้านบาท เราได้ขอความอนุเคราะห์ ธกส. สาขายโสธร โอนเงินให้
เกษตรกรเรียบร้อยแล้วทั ง3รอบ ส่วนรอบที่ 4 เรื่องเพ่ิงจะผ่าน กชภจ. ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขอรับความช่วย
เพ่ิมอีก 2,442,000 บาท และเราได้ขอขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือออกไปอีก 60 วัน จนถึง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่เราได้ขอขยายระยะเวลาเนื่องจากว่าเราต้องการให้เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา
จนครบทุกราย 

 



การปิดภัยฯ มีหนังสือลงนามจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติให้จังหวัด
ยโสธรขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไปจนถึง 25 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ 

 
ด้านการประกาศภัยพิบัติ ตอนนี จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างการยกเลิกประกาศโรคระบาดสัตว์ 

ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ข้อ 23 ได้ขอยกเลิกเขตโรคระบาด และ ปภ. จะลงนามยกเลิกเขต
ภัยพิบัติ ส่วนเขตให้ความช่วยเหลือจะสิ นสุดในวันนี  หลังจากที่ประกาศสิ นสุดภัยแล้ว จะไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ หากเกิดโรคครั งต่อไป ให้แนะน าเกษตรขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 



      4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
๔.๕.1 โรคลัมปี สกิน 
ต่อเนื่องจากกลุ่มยุทธศาสตร์ เรื่อง โรคลัมปี สกิน กรมฯ จะท าให้ประเทศไทยปลอดโรคลัมปี 

สกิน โดยที่ในพื นที่ต้องไม่พบโรคต่อเนื่อง 60 วัน และขอให้ท่านปศุสัตว์จังหวัดเร่งด าเนินการน าเสนอเรื่องแก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะภาพรวมไม่อยากให้มีโรคนี ในประเทศไทยที่เกิดใหม่ ซึ่งมันเป็นผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต การค้าขาย การเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น 

๔.๕.2 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
จะมีผลกระทบต่อราคาเนื อหมู ซึ่งราคาเนื อหมูแพงขึ น เมื่อเช้าสมาคมประกาศหมูเนื อแดง

ราคา 290 บาท สันนอก/สันใน 200 บาท ราคาหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 100 บาท ในส่วนที่ด่านฯ จะต้อง
ท างานคือเช็คสต๊อคห้องเย็นในพื นที่ หรือไม่มีห้องเย็นในพื นที่ก็ตาม ให้ด่านฯ ท าการรายงานทุกอาทิตย์เข้าไป
ในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ท่านอธิบดีกรมฯ ร่วมกับ DSI กองสารวัตร ไปจับกุมเนื อหมูที่ 
ลักรอบเข้ามา น  าหนัก 20,000 กิโลกรัม (เนื อหมูเยอรมันแช่แข็ง) และน าไปท าลายที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

      4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
  4.6.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน 

ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน  โดย
การฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือ ท าให้โค กระบือในพื นที่ส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้   
จึงท าให้สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดของโรคใน
พื นที่ลดลง แต่ยังพบมีรายงานการเกิดโรคดังกล่าวในบางพื นที่ 

แนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
1. กรณีโค กระบือ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 30 วัน และไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ท าการเคลื่อนย้ายสามารถ



อนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัด แต่จะต้องมีหนังสือรับรองการฉีด
วัคซีนจากปศุสัตว์อ าเภอ และมีการฆ่าเชื อยานพาหนะบรรทุกสัตว์ และการควบคุมแมลงพาหะที่ยานพาหนะ
บรรทุกสัตว์และบนตัวสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้าย  

2. กรณีโค กระบือ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน หรือฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน
กว่า 180 วัน 

- จังหวัดที่พบการเกิดโรค ก าหนดให้การเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด
เท่านั น ส่วนกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น เข้าโรงฆ่าสัตว์ข้ามจังหวัด เลี ยงท าพันธุ์ เลี ยงขุน และส่งออกไปต่างประเทศ 
เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดตามแบบบันทึกข้อความขอความเห็นชอบเคลื่อนย้ายโค 
กระบือ ก่อนออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 

 - จังหวัดที่ไม่พบการเกิดโรค ก าหนดให้การเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายใน
จังหวัดและพื นที่เขตปศุสัตว์เดียวกัน ส่วนกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น เข้าโรงฆ่าสัตว์ข้ามเขตปศุสัตว์ เลี ยงท าพันธุ์ 
เลี ยงขุน และส่งออกไปต่างประเทศ เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดก่อนออกใบอนุญาต
เคลื่อนย้าย 

 - ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งไปยังสัตวแพทย์ท้องที่ปลายทาง โดยวิธีด่วนที่สุด เช่น 
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการอ่ืนๆ และให้ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายโค 
กระบือ ให้แก่ผู้ขออนุญาต โดยแนบบันทึกข้อความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เพ่ือให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางตรวจสอบความถูกต้อง 

3. ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าเพ่ือตรวจหารอยโรคของโรคลัมปี สกิน และ
ความถูกต้องของการเคลื่อนย้ายเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกรม 
ปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาตและออกใบอนุญาตการตรวจโรคและการ
ท าลายเชื อโรคในการน าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่อ่ืน พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด หากพบความผิดปกติ  
ให้แจ้งด าเนินคดีตามกฎหมายทันที 

4. โค กระบือ ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ต้องให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจโรคก่อนการฆ่า โดย
อาศัยตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559 

5. การเคลื่อนย้ายสัตว์ในตลาดนัดค้าสัตว์ ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน 
แต่โค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายได้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกินมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ท าการเคลื่อนย้าย 
  4.6.3 .สถานการณ์และป้องกันควบคุมโรคแอฟริกาในม้า (AHS) 

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการส ารวจและขึ นทะเบียนสัตว์เพ่ือขอคืนสถานภาพปลอด
กาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจประชากรและขึ นทะเบียนสัตว์ (ม้า ลา ล่อ ม้าลาย) เพ่ือเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด OIE
ส าหรับขอรับรองปลอดโรคภายในปี พ.ศ. 2566 ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี   

1. ส ารวจจ านวนและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัตว์ในพื นที่และท าการบันทึกข้อมูลตัวสัตว์ 
ผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน id Equine ตาม CR code 1 (เบอร์โทรศัพท์ 0859280097 รหัส
ผู้ใช้งาน 35000) ทั งนี  ก าหนดให้แต่ละพื นที่ท าการส ารวจและลงข้อมูลสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
มิถุนายน 2565  

2. ท าเครื่องหมายเพื่อระบุตัวสัตว์ ได้แก่ ไมโครชิพและสมุดประจ าตัวม้า จากนั นบันทึกข้อมูล
ตัวสัตว์ดังกล่าวผ่านระบบตามเง่ือนไขสัตว์ที่จะท าการเคลื่อนย้าย โดยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  



3. เบิกสมุดประจ าตัวม้าและไมโครชิพตามจ านวนสัตว์ในพื นที่ที่ต้องท าการขึ นทะเบียนสัตว์
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 2 
  4.6.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด้วย วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท าโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโ รค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่           
1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมหลัก ดังนี   

1. จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี และพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุมเงิน ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

2. ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค   
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี ยง  อ าเภอละ 1 ครั ง  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม -        
31 สิงหาคม 2565 พร้อมทั งรายงานผลการปฏิบัติงานรณรงค์ท าหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ก.ส.ร.14) 

อ าเภอ เป้าหมาย สุนัข แมว 
ผลงานรวม % 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
เมืองยโสธร 283 31 124 51 124 330 116.61 
ค าเขื่อนแก้ว 160 25 51 28 48 152 95.00 
มหาชนะชัย 160 63 100 19 52 234 146.25 
กุดชุม 160 31 91 36 66 224 140.00 
เลิงนกทา 160 61 132 46 72 311 194.38 
ทรายมูล 135 22 42 22 44 130 96.30 
ป่าติ้ว 135 39 114 30 96 279 206.67 
ไทยเจริญ 123 16 65 26 47 154 125.20 
ค้อวัง 135 49 105 17 40 211 156.30 
รวม 1,451 337 824 275 589 2,025 139.56 
   
 
 
 
 
 



4.6.5 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุกและเชิงรับ (เก็บซากสัตว์ปีก)  

อ าเภอ พื้นที่ต าบลเสี่ยง ก าหนดส่งตัวอย่าง วันที่  20 มิถุนายน 2565 
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ไม่เสี่ยง 

เมือง น  าค าใหญ่ ไก่(เชิงรุก)   

กุดชุม โนนเปือย ไก่(เชิงรุก)   
ก าแมด     
นาโส่     

ค้อวัง กุดน  าใส ไก่(เชิงรุก)   
ค าเขื่อนแก้ว กุดกง นก(เชิงรุก)   

กู่จาน     

มหาชนะชัย ผือฮี เป็ด(เชิงรุก)   
หัวเมือง     

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

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

มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

      4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  4.7.1 โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK 

ประชาสัมพันธ์สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ ให้ได้รับรองปศุสัตว์ OK ในอ าเภอที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการเนื อสัตว์ปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK ให้ได้รับการรับรอง ตามเป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง 
(อ าเภอไทยเจริญ) 
   4.7.2 โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
  ประชาสัมพันธ์สถานที่จ าหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) เข้าร่วมโครงการ
สถานที่จ าหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) ให้ได้รับการรับรอง ตามเป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง 

4.7.3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อเด็กและเยาวชน  
ด้วย กรมปศุสัตว์ โดยส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 

0613/10091 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ด าเนินการติดตาม
การจัดส่งนมโรงเรียนในพื นที่รับผิดชอบ ในการนี  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ
ดังนี  
       1. ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพื นที่รับผิดชอบ ตั งแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื นที่ จัดสรรสิทธิและพื นที่การจ าหน่ายนม
โรงเรียนในพื นที่ของท่านเรียบร้อยแล้วและรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบทุกวันจนกว่าเด็กนักเรียน
จะได้ดื่มนมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน  



       2. สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพื นที่รับผิดชอบ ตั งแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื นที่ จัดสรรสิทธิและพื นที่การจ าหน่ายนม
โรงเรียนในพื นที่ของท่านเรียบร้อยแล้ว อ าเภอละ 2 โรงเรียน ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 
 
    
 
 



4.7.4 แผนการเก็บตัวอย่างประจ าเดือน มิถุนายน 2565 (ซีรั่มไก่-สุกร) 

กิจกรรมเชื้อดื้อยา 

ล าดับ
ที่ 

อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

วันที่ส่ง 2 มิ.ย. 65 

รวม รายชื่อผู้เก็บ 
หมาย
เหตุ 

ประเภทการเก็บ 
 (ชนิด ตย.) 

ล าไส้สุกร 
(caecum)  

ล าไส้ไก่ 
(caecum) 

    จากโรงฆ่าสัตว ์           
1 เมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๒  - 1 1 นายนพดล ตานชุนม์  - 

2 เมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์ กิจเจริญไกส่ด   1 1 นายนพดล ตานชุนม์  - 
3 ค าเข่ือนแก้ว เอเชียไก่สด  - 1 1 นายพงศน์ริศร์ สิทธิบุร ี  - 

4 ค าเข่ือนแก้ว ธะวัชชัยไก่สด  - 1 1 นายพงศน์ริศร์ สิทธิบุร ี  - 
5 เลิงนกทา โรงเชือดไก่ธันยบูรณ ์  - 1 1 นายอพิมล ตานชุนม์  - 

รวม  - 5 5  -  - 
หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนนิการเก็บ และจ านวนตัวอย่างทีเ่ก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับความเหมาะสมการ
เก็บตัวอย่าง 5 ล าไส้ใส่ในถุงเดียวกัน เป็น 1 ตัวอย่าง    
 

กิจกรรมเชื้อดื้อยา 

ล าดับ
ที่ 

อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

วันที่ส่ง 2 มิ.ย. 65 

รวม รายชื่อผู้เก็บ 
หมาย
เหตุ 

ประเภทการเก็บ 
 (ชนิด ตย.) 

ล าไส้สุกร 
(caecum) 

ล าไส้ไก่ 
(caecum) 

    จากโรงฆ่าสัตว ์           
1 ป่าติ ว โรงช าแหละสุกรพรหม

พิริยะ  
1 - 1 นายสมควร พฤกษชาติ 

 - 

2 มหาชนะชัย ส.สมพงษ ์ 1 - 1 นายเมธัส สุค าภา  - 
3 เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามแยก 1 - 1 นายอพิมล  ตานชุนม์  - 
4 ค าเข่ือนแก้ว โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบล

ค าเข่ือนแก้ว 
1 - 1 นายพงศน์ริศร์ สิทธิบุร ี

 - 

รวม 4 - 4  -  - 
หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนนิการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับความเหมาะสมการ
เก็บตัวอย่าง 1 ล าไสสุ้กร ไส้ติ่งสุกร (caecum) เป็น 1 ตัวอย่าง  (1 ชิ นเปน็ 1 ตัวอย่าง)  

 
 
 
 
 
 



แผนการเก็บตัวอย่างอาหารจิ้งหรีด และจิ้งหรีด ประจ า เดือน มิถุนายน 2565 

ล าดับ
ที่ 

อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

วันที่ส่ง 6 มิ.ย. 65 

รวม 

รายชื่อผู้เก็บ หมายเหตุ 
ประภทการเก็บ 

 (ชนิด ตย.) 
  อาหาร

จิ งหรีด 
จิ งหรีด 

    สารตกค้าง           
1 เลิงนกทา ฟาร์มจิ งหรีดเจ๊บาง 1  - 1 นายอพิมล  ตานชุนม์   
2 เลิงนกทา ฟาร์มจิ งหรีดเจ๊บาง  - 1 1 นายอพิมล  ตานชุนม์   

รวม 1  - 1  -  - 
หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนนิการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับความเหมาะสม 
การเก็บตัวอย่างจิ งหรีด 1 ตย. ขนาด 300 กรัม  เป็น 1 ตัวอย่าง  อาหารจิ งหรีด 2 ตย. ขนาดถุงละ 500 กรัม 2 ถุง  

มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ................................................................................................................................. ................. 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ  

ปศอ.เมือง    :   ไม่ทราบว่าเรื่องแผ่นพับไข้หวัดนก ได้หรือยัง 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ   :  ทางจังหวัดก าลังเร่งด าเนินการ แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องงบในการพิมพ์สี  
ปศอ.เมือง    :   แผ่นพับสี แจกอ าเภอละแผ่นก็ได้ 
ปศจ.ยส.    :   เราใช้วิธีปริ นท์สีในเครื่องพิมพ์ที่ส านักงานเราได้หรือไม่ 
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ   :  เสนอให้พิมพ์สีแจกอ าเภอละแผ่น แต่ถ้าใช้ปริมาณไม่เยอะ เครื่องปริ นท์สีมีท่ี

กลุ่มยุทธฯ และคุณภาพฯ สามารถใช้บริการได้ 
ปศจ.ยส.    :   ส่วนขาวด าขอให้กลุ่มสุขภาพฯ เร่งด าเนินการด้วย 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ  : แผ่นพับสี จ านวน 20 แผ่น กลุ่มฯ จะพิมพ์สีแจกจ่ายให้อ าเภอ ส่วนอีก 1,000 

แผ่น จะสั่งร้านท าและจะเร่งด าเนินการให้      
หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ  :  เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วท่านปศุสัตว์จังหวัดได้ด าริเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการเลี ยงโค

เนื อ โคขุน ในจังหวัดยโสธร ตามสถิติแล้วจังหวัดยโสธรไล่ย้อนหลัง 6 ปี เราเป็นแชมป์โคขุน เรามีประมาณ 
5000 ตัวตลอดปี และครองแชมป์ในกลุ่มจังหวัด คือ อุบลฯ ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจฯ ซึ่งจังหวัดยโสธรเรามี
เยอะท่ีสุด แต่เมื่อปีแล้วจังหวัดอุบลฯ เดิมมี 800 ตัว ปัจจุบันมี 4000 ตัว และจังหวัดอื่นๆก็มีน้อยกว่าจังหวัด
เรา แต่สร้างชื่อเสียง อุบลชื่อนิลอุล ศรีสเกษชื่อดอกล าดวน ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่ายโสธร ซึ่งประธานกลุ่มหนองแหน
ได้บอกว่าจังหวัดยโสธรเรามีเยอะจริง แต่ถ้าขนย้ายโคไปจังหวัดอื่นก็จะเป็นโคของในนามจังหวัดนั นเลย  จังหวัด
ยโสธรแหล่งผลิตวัวต้นน  าเยอะ ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา เรามีกลุ่มโคเนื อมากมาย ฉะนั นอยากจะสร้างชื่อแบรนด์ 
ของเรา อยากจะให้เป็นโคเนื อพรีเมียมของจังหวัดยโสธร ตอนนี ก าลังร่างค าสั่งคณะท างานโคเนื อพรีเมียมจังหวัด
ยโสธร โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งนี  

ปศจ.ยส.   :  ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ครับ ท่าน ผอ.สถานีฯ มีค าแนะน าไหมครับ 
ผอ.สถานีฯ   :  เห็นด้วยกับท่านหัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ท่ีได้น าเสนอเรื่องแบรนด์โคขุนยโสธร ซึ่งมันจะมีเยอะ

อยู่ท่ี ทรายมูล ป่าติ ว กุดชุม ถ้าจะเอาชื่อให้เป็นสัญลักษณ์หรือแบรนด์ของบ้านเรา อาจจะเป็นชื่อโคขุนพญาแถน 
โคขุนบุญบั งไฟ เพื่อสื่อถึงว่านี่คือจังหวัดยโสธร 

ปศจ.ยส.  :  ขอขอบคุณท่าน ผอ.สถานีฯ ส าหรับค าแนะน าครับ คุณไพรรี มีอะไรแนะน าไหม 



ไพรรี ไกยะรัตน์  :  โคพรีเมี่ยมของจังหวัดยโสธรท่ีจะน ามาสร้างอัตลักษณ์ได้คือด้านอาหาร โดยใช้อ้อย
เป็นส่วนผสมในอาหาร TMR แทนหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งมีในพื นที่และยังไม่มีท่ีอื่นน ามาใช้ 

ปศจ.ยส.  :  ขอบคุณ คุณไพรรี ไกยะรัตน์ครับ 
มติที่ประชุม                             รับทราบ                                                                      . 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

                     นักจัดการงานทั่วไป     
     

  

 


