
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  6 / 2565 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2565   วันที่  30 มิถุนายน  2565  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีน านาญงาน  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
5. นายสุรพงษ์ ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

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

20. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ไปราชการ 

2. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ไปราชการ 

 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
วาระก่อนการประชุม  

1. มอบเกียรติบัตรเกษตรกรปราดเปรื่องระดับเขต 3 
- รองชนะอันดับที่ 2 เกษตรกรปราดเปรื่อง ดีเด่นระดับเขต 3 ได้แก่ นายคิดดี คนธรรมดี 

2. มอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
  - อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร นายสุนทร พันพิพัฒน์ 
มติที่ประชุม                 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง                                                        . 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินทางมาในพ้ืนที่เขต 3 เพ่ือมาตรวจราชการที่ จ .ชัยภูมิ และให้
นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับจังหวัดยโสธร มีดังต่อไปนี้ 

   1.1 เรื่อง ลัมปี สกิน เนื่องจากภาคอีสานมีการระบาดของโรคนี้ ท่านจึงได้ลงพ้ืนที่ท าข่าว
ตอบโต้สถานการณ์และก าหนดนโยบายมาเพ่ือให้ถือปฏิบัติ เรื่องนี้ท่านให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง ซึ่งปศุสัตว์
จังหวัดยโสธรได้มีหนังสือแจ้งอ าเภอต่างๆไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท่านอธิบดีกรมฯ ได้
กล่าวไว้ว่าในประเทศไทยมีโค-กระบือ 9ล้านกว่าตัว แต่มีโค-กระบือที่ป่วยในช่วงนี้ประมาณ 2พันกว่าตัว คิด
เป็น 0.02 % ถ้าหากว่ามีการป่วยของโรคขอให้เจ้าหน้าที่และปศุสัตว์อ าเภอลงพ้ืนที่เข้าไปดูแลด้วย  และมีข้อ
สั่งการว่าให้ท าการรณรงค์พ่นยาก าจัดแมลงและฆ่าเชื้อ ให้มีการด าเนินการ kick off ร่วมกับทางฝ่ายปกครอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ อปท. ในส่วนของสารก าจัดแมลงหรือยาฆ่าเชื้อ ถ้าหากไม่พอ สามารถมาขอ
เพ่ิมได้ที่จังหวัดได้  
                         1.2 เรื่องของการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน กรมปศุสัตว์สามารถผลิตวัคซีนนี้ได้แล้ว แต่ทาง 
สคบ. เป็นผู้ซื้อแต่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ส ารวจและขอเบิกไป 10,000 
โด๊ส แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะได้ตามจ านวนที่ต้องการหรือไม่ หากได้วัคซีนมา จ าเป็นต้องส ารองไว้และใช้ใน
ส่วนของการควบคุมโรคระบาดต่อไป นอกจากนี้กรมฯ ได้มีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกรเชิงลุก เรื่อง โรคลัมปี สกิน รู้และเข้าใจถึงวิธีการป้องกัน เช่น กางมุ้ง พ่นสารฆ่าแมลง เป็นต้น  
                         1.3 การรายงานสัตว์ป่วยใหม่ในทุกกรณีจ าเป็นต้องมีการถ่ายรูปเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
สอบสวนโรค จังหวัดยโสธร ได้ท าการประกาศยกเลิกเขตโรคระบาด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ส่งประกาศฯ ให้แก่ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานได้มีการจัดประชุมกรมการจังหวัดจึงได้มี
โอกาสสอบถามสาเหตุของความล่าช้าในการประกาศสิ้นสุดภัยและได้ค าตอบว่า เมื่อได้รับประกาศยกเลิกเขต
โรคระบาดจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว ได้ด าเนินการแจ้งนายอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุมในการ
ด าเนินการนี้ต้องใช้ระยะเวลากว่าท่านนายอ าเภอจะด าเนินการแล้วเสร็จและแจ้งตอบกลับครบทุกอ าเภอ 
ตอนนี้ท าหนังสือเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

2. จากการประชุมกรมการจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 
         2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้แจ้งว่ามีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ งให้มา

ด ารงต าแหน่งที่จังหวัดยโสธร 
                          - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร (มา) 
                           นายสยามพัชร์ ทิพสอน 



                           ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 
      2.2 พยากรณ์อากาศ ช่วงนี้จะเป็นฝนทิ้งช่วง แต่คาดว่าต้นเดือน กรกฎาคม จะมีร่อง
มรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ท าให้ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งค่อนข้างจะห่างจังหวัดยโสธร
พอสมควรแต่อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง และหลังจากนั้นจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วง อย่างไรก็ตามขอให้อ าเภอ
แจ้งเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการส ารองน้ าไว้ใช้ในการปศุสัตว์ไว้ด้วย 

 3. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารต าบลขุมเงิน 
จัดงานเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัด ณ องค์การ
บริหารต าบลขุมเงิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธี การแต่งกาย : เสื้อโทนสีเหลือง 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565   

       31  พฤษภาคม 2565 
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน” 
 มติที่ประชุม                                        รับรอง                                                              .
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม ............. ................................................-...................................................................................  
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 ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ยโสธร      

14.00 น. วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 
ท าความสะอาดห้องท างานแต่ละกลุ่มฝ่ายพร้อมจัดท า
ดัชนีต่างๆ ตามมาตรฐานกลางการจัดกิจกรรม 5ส /
ท าความสะอาดลานหน้าส านักงานฯ/สวนหย่อม 

มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              .
 4.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  4.2.1 การขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

         ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอ าเภอแจ้งพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ในพ้ืนที่ และผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรค และให้อ าเภอรวบรวมเอกสารค าขอส่ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น ขอให้อ าเภอด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 

      1. เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้ว (ตรวจสอบ
จากเว็ปไซต์ของกรมปศุสัตว์) ให้ อปท. แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 
2565  

      2. เมื่อ อปท. แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้ว ให้ส่งส าเนาแต่งตั้งฯ แจ้ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 
  4.2.2 การงดรับค าขอรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน
ขอบข่ายการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยการงดรับค าขอดังกล่าวฯ ในเดือนตุลาคม 
2567 และกลุ่มฯ ขอแจ้งทุกอ าเภอทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
  4.2.3 การตรวจติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ 

        ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2565 และ
รวบรวมผลการด าเนินงาน (แบบ 1) ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 



   
 

4.2.4 กฎกระทรวงก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 
การฆ่าสัตว์ : ให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ ตาม วัน เวลา และโรงฆ่าสัตว์ที่ได้แจ้งไว้ตาม

หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
ให้หยุดการฆ่าสัตว์ : ชนิดโค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ยกเว้น สัตว์ปีก 
1. วันพระ ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. 
2. วันเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      
    ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. 
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
    ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. 
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    
    ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. 

                     4.2.๕ แผนเก็บตัวอย่างเดือน ก.ค. 65 
กิจกรรมที่ 7  

ที ่ อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

วันที่ส่ง 19 ก.ค. 65 

รวม รายชื่อผู้เก็บ 
หมาย
เหตุ 

ประเภทการเก็บ 
 (ชนิด ตย.) 

เนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อไก่ 
    จากโรงฆ่าสัตว์             
1 เมืองยโสธร วิสาหกิจชุมชน โครงการ

แปรรูปปศุสัตว์ต าบล
หนองคู  

1 
 -  - 1 

นายนพดล ตานุชนม์ 

 - 
2 เมืองยโสธร รุ่งอรุณไก่สด  -  - 1 1 นายนพดล ตานุชนม์  - 
3 เมืองยโสธร เตือนใจไก่สด  -  - 1 1 นายนพดล ตานุชนม์  - 
4 ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล  - 1  -- 1 นายเด่นพงษ์  ไทยลา  - 
4 ค าเข่ือนแก้ว พ่อส าราญ-แม่ติ๋มหมูสด  - 1  -- 1 นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี  - 
5 มหาชนะชัย วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยียโสธร 
 - 

1  -- 1 
นายเมธัส สุค าภา 

 - 
6 มหาชนะชัย โรงฆ่าสัตว์ ชัยยนต์ฟาร์ม  - 1  -- 1 นายเมธัส สุค าภา  - 
7 ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล

ค าเตย 
 - 

1  -- 1 
นายอพิมล ตานุชนม์ 

 -- 
รวม 1 5 2 8  -  - 

หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนินการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม 
การเก็บตัวอย่าง  2 ชิ้น  เป็น 1 ตัวอย่าง น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 300 กรัม   



กิจกรรมเชื้อดื้อยา 

ที ่ อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

 วันที่ส่ง 19 ก.ค. 65 

รวม รายชื่อผู้เก็บ 
หมาย
เหตุ 

ประเภทการเก็บ 
 (ชนิด ตย.) 

เนื้อโค 
เนื้อ
สุกร 

เนื้อไก่ 

1 เมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๒  -  -- 1 1 นายนพดล ตานุชนม์   
2 เมืองยโสธร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ จ ากัด สาขายโสธร 
 -  - 1 1 นายนพดล ตานุชนม์ 

  
3 ป่าติ้ว ตลาดโลตัส  สาขาป่าติ้ว  -  - 1 1 นายสมควร พฤกษชาติ 

 4 ค้อวัง เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส 
สาขาค้อวัง ยโสธร 

 -  - 1 1 นายสุพศิน ยงย้อย 
  

5 เลิงนกทา ตลาดโลตัส สาขาเลิงนก
ทา 

 - 1  - 1 นายอพิมล ตานุชนม์ 
  

รวม   1 4 5  -  - 
หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนินการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม 
การเก็บตัวอย่าง  1 ชิ้น  เป็น 1 ตัวอย่าง น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 400 กรัม   

 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              .
 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.3.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 

ผลงานเดือนน้ี สะสม ร้อยละ
เมืองยโสธร 123 0 17 13.82
ทรายมูล 25 5 10 40.00
กุดชุม 150 5 60 40.00
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 10 163 29.53

จ านวนลกูเกิด (ตัว)
อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว)



 4.3.2 การจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรม   ราชนีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง 

         การจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 90 พรรษา จังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2565 
  ๔.๓.๓ คัดเลือกศูนย์ เครือข่าย ศพก. ดีเด่นระดับเขต 

        วันที ่5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ปัทมาฟาร์มแพะ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              . 

4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
4.4.1 การจัดตั้งการคลังเสบียงประจ าต าบล ปี 2565  

การจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2565 มีจ านวน 2 ต าบล ซึ่ง
ได้แก่ ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร และ ต.กุดกุง อ.ค าเขื่อนแก้ว ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการส่งมอบเสบียงเข้าคลังเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส่วนคลังเสบียงที่ตั้งแต่ปี 2562 ที่ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ปี 2564 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง และ 
ต.เชียงเม็ง อ.ป่าติ้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนเสบียง ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประสาน
ประธานคลังเสบียง จัดท าบันทึกการใช้-การเบิกจ่ายคลังเสบียงที่มีแผนก่อนหน้านี้ และเขียนความประสงค์ขอ
คลังเสบียงเพ่ิมเติมโดยปศุสัตว์อ าเภอท าบันทึกผ่านปศุสัตว์จังหวัด เพื่อที่ศูนย์วิจัยฯ จะได้รวบรวมขออนุมัติไปที่
ศูนย์อาหารสัตว์ฯ เพ่ือน าส่งเสบียงส ารองรอบต่อไป 

4.4.2 มีหนังสือจากเกษตรจังหวัด ให้มีการคัดเลือกปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีฯ และ

ศูนย์วิจัยฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มโคขุนหนองแหน มีความคิดเห็นว่านายสุพี วงศ์พิทักษ์ ประธานกลุ่มฯ มี
คุณสมบัติและมีความเหมาะสมแก่การคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรกรฯ อยากจะให้ปศุสัตว์อ าเภอและกลุ่ม
ส่งเสริมฯ ช่วยสนับสนุนและส่งนายสุพีฯ ให้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจ าปี 2565 ส าหรับศูนย์ฯ 
มีวาระในการประชุมเพียงเท่านี้ มีเจ้าหน้าที่ท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามหรือไม่ 

ปศจ.ยส. : ขอขอบคุณท่าน ผอ.ศูนย์ฯ อยากสอบถามเรื่องปราชญ์เกษตรฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 

ผอ.ศูนย์ฯ : ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เนื่องจากเรื่องนี้คือเรื่องเพ่ิงมาใหม่ ลงวันที่ใน
หนังสือ คือวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งเรื่องปราชญ์เกษตรกรฯนี้ ให้สมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ซึ่ง
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมาทางเราได้ไปตรวจเยี่ยมเป็นปกติอยู่แล้ว และกลุ่มหนองแหนเป็นกลุ่มที่ได้รับ
งบประมาณแปลงใหญ ่

ปศจ.ยส. : รับทราบครับ ท่านเกษตรจังหวัดเองก็มีความเห็นว่ากลุ่มโคขุนหนองแหนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การได้เป็นปราชญ์เกษตรกรฯ กระผมขอสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจังหวัดยโสธรมีกลุ่มอ่ืนที่
เหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรกรฯ หรือไม่ 
  กลุ่มส่งเสริมฯ : ปราชญ์เกษตรกรฯ ของกรมเรา ได้คัดเลือก นายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นปราชญ์
เกษตรกรด้านโคเนื้อ ประจ าปี 2565 ซึ่งจะได้รับเงินเป็นจ้างเหมาบริการของปีนี้ ถ้าหากว่า นายสุพีฯ ได้รับ
คัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรกรของกระทรวงฯด้วย ทางกลุ่มฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และในส่วนของกลุ่มอ่ืนๆ 
ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ เนื่องจากนายสุพีฯ มีประสบการณ์เยอะจึงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              .
   



4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
แจ้งข่าวพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ด้วยกรมปศุสัตว์ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักรอบการน า

เนื้อสัตว์เข้าและซากสัตว์มาเก็บในห้องเย็นแห่งหนึ่งที่อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี อธิบดี กรมฯ จึง
ได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันพร้อมด่านกักกันสัตว์  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการ
ด าเนินการตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ผลการตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งพบว่ามีปริมาณ
เนื้อสัตว์น้ าหนัก 1000 กิโลกรัม (มีน่องไก่และเนื้อสไลด์) แต่โดยปกติแล้ว ด่านฯ ได้มีการติดตามเรื่องการเช็ค
สต็อคในสถานที่ต่างๆเป็นประจ าอยู่แล้ว ซ่ึงพบว่าส่วนกลางจะมีเยอะ ที่ จ.นครปฐม เมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา 
เนื้อหมูน้ าหนัก 2 ตัน จับได้เนื่องจากไม่มีเอกสารน าเข้าและเนื้อหมูลักลอบเข้ามาจากประเทศโปแลนด์   
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              .
 4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันโรคลัมปิ สกิน 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ว 11431 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2565 สถานการณ์โรคลัมปี สกินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน พบรายงานสัตว์ป่วยใหม่ รวม
ทั้งสิ้น ๒,๐๐๒ ตัว โดยสัตว์ป่วยนั้นส่วนใหญ่เป็นลูกสัตว์เกิดใหม่ซึ่งยังไม่ได้รับการท าวัคซีน แม้ว่าจ านวนสัตว์
ป่วยดังกล่าวจะลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๔ และไม่ได้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบ
รายงานสัตว์ป่วยใหม่ในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นฤดูฝนท าให้มีความเหมาะสม แก่การ
เจริญเติบโตของแมลงที่เป็นสัตว์พาหะน าโรคของโรคลัมปี สกิน 

กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้การด าเนินการ ดังนี้  
    1. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนสารก าจัดแมลงดูด

เลือดที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ได้แก่ แมลงวัน เหลือบ ยุง เห็บ เพ่ือใช้ในการควบคุม ป้องกันแมลงพาหะ
ดังกล่าว เนื่องจากการป้องกันและก าจัดแมลงพาหะน าโรคนับเป็นมาตรการที่มีความส าคัญในการลดการแพร่
ระบาดของโรค และลดจ านวน โค กระบือป่วยตาย ซึ่งปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนสารก าจัดแมลงดังกล่าวเพ่ิมเติม โดยจัดให้มีการรณรงค์ (Kick/off) พ่นสารก าจัด
แมลงและพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรค รวมถึงรณรงค์ท าความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์ม ให้ปลอดโปร่ง 
ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก าจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจ า 

   2. ให้ด าเนินการท าวัคซีนในลูกสัตว์อายุน้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป และสัตว์ที่ยังไม่ได้
รับการท าวัคซีน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และพบอัตราการป่วยตายสูง โดยติดต่อได้ที่
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  

 3. เตรียมความพร้อมและด าเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ดังนี้ 
    - การสอบสวนโรคเมื่อได้ รับการแจ้งโรค รายงานโรคพร้อมทั้ งถ่ายภาพ

ประกอบการด าเนินการ เช่น ภาพรอยโรคบนตัวสัตว์ป่วย ภาพการด าเนินการควบคุมและป้องกันโรค ภาพการรักษาสัตว์ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร แยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ร่วมฝูง และให้เกษตรกร

แจ้งการเกิดโรคสามารถแจ้ง 
การเกิดโรคได้ทางช่องทางแอพพลิเคชั่น DLD/4.0 เพ่ือความรวดเร็วหรือ แจ้ ง

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน รวมถึงจัดให้มีมุ้งคลุมสัตว์ป่วยให้มิดชิด เพ่ือป้องกันแมลงดูดเลือดและ
วางอุปกรณ์ดักแมลง 

- เข้มงวดการเคลื่อนย้ายโค กระบือ 



 - รณรงค์พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และยาก าจัดแมลงในฟาร์มโค กระบือ จุดที่พบโรคและ
รัศม ี๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค และตลาดนัดค้าสัตว์ 

 - ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคและวิธีการป้องกัน 
โรคลัมปี สกิน 
  4.6.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

๔.๖.2.1 โครงการประกวดรางวัล Thailand/Rabies/Awards/2022 ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งสิ้น 7 แห่ง แยกเป็นเทศบาล 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง ดังนี้ 
   1. ประเภทหน่วยงานเทศบาล 
       1. เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว คะแนนที่ได้ 86 (61.42%) 
       2. เทศบาลต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง คะแนนที่ได้ 76 (54.28%) 
       3. เทศบาลค าเขื่อนแก้ว คะแนนที่ได้ 73 (52.14%) 
       4. เทศบาลต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาฯ คะแนนที่ได้ 21 (15%)  
                     2. ประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
       1. องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล คะแนนที่ได้ 108 (77.14%) 
       2. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา คะแนนที่ได้ 85 (60.71%) 
       3. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว คะแนนที่ได้ 70 (50%) 
       4. องค์การบริหารสว่นต าบลหัวเมือง อ าเภอมหาชนะชยั คะแนนที่ได้ 43 (30.71%) 

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือส่งผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่คัดเลือกระดับเขต ประเภทละ 1 แห่ง ได้แก่ ประเภทเทศบาล 1 แห่ง และประเภท
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง ดังนี้    
       1. เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
       2. องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน 
โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายอาสาปศุสัตว์ในทุกอ าเภอ จ านวน 182 
คน เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และบูรณาการการ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
จึงให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วท าแบบประเมินโครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถท าแบบประเมินโครงการ
ได้ที่ QR/Code/  ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 



๔ .๖ .2.2 โครงการปศุสัต ว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่ อเฉลิมพระเกียรติ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
๔.๖.2.3 โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ขึ้น ที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอเมืองยโสธร และอ าเภอมหาชนะชัย ในวันที่ 19 
– 20 กรกฎาคม 2565  



   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  4.6.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 

แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุกและเชิงรับ (เก็บซากสัตว์ปีก) งบ 65 
อ าเภอ พ้ืนที่ต าบลเสี่ยง ก าหนดส่งตัวอย่าง วันที่  4 กรกฎาคม 2565 

พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ไม่เสี่ยง 
เมือง น้ าค าใหญ่ ไก่(เชิงรุก)   
กุดชุม โนนเปือย     

ก าแมด เป็ด(เชิงรุก)   
นาโส่     

ค้อวัง กุดน้ าใส นก(เชิงรุก)   
ค าเข่ือนแก้ว กุดกง     

กู่จาน ไก่(เชิงรุก)   
มหาชนะชัย ผือฮี     

หัวเมือง ไก่(เชิงรุก)   
ป่าติ้ว ไม่ก าหนดพ้ืนที่   ไก่(เชิงรับ) 

ไทยเจริญ ไม่ก าหนดพ้ืนที่   ไก่(เชิงรับ) 
ทรายมูล ไม่ก าหนดพ้ืนที่   ไก่(เชิงรับ) 
เลิงนกทา ไม่ก าหนดพ้ืนที่                                 - - 

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

กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2/565 
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พ้ืนเมืองในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค

และการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ภายหลังที่ได้รับการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์             
(ไก่พ้ืนเมืองควรผ่านการท าวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง) โดยมีเป้าหมาย จ านวน 6 ฟาร์มๆละ 10 ตัวอย่าง           
รวม 60 ตัวอย่าง (อ าเภอเมืองยโสธร, มหาชนะชัย, ค าเข่ือนแก้ว, กุดชุม, ค้อวัง, ทรายมูล (อ าเภอละ 1 ฟาร์ม)  
พร้อมแนบบันทึกประวัติสัตว์ปีก ส่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในวันที 18  กรกฎาคม 2565 

อบรมระยะสั้นผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก”  
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565 

                 กลุ่มเป้าหมาย รวม 19 คน 
      1. พนักงานราชการไข้หวัดนก กิจกรรมป้องกันแก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค
ไข้หวัดนก จ านวน 2 คน 
     2.จ้างเหมาบริการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ จ านวน 2 คน 
      3. เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสตัว์ปีก Mr.& Miss ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 15 คน 



 
  4.6.4 ผสมเทียม 

 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              . 

 

 



4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           4.7.1 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รับหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0021/ว 6279 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน สรุปประเด็นส าคัญ คือ  

1. ในการประกาศพ้ืนที่ประสบสารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติโดยได้รวมเป็น
ประกาศฉบับเดียว ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

2. เมื่อสิ้นสุดภัยให้ประกาศสิ้นสุดภัย แต่ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปได้ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ท าหนังสือ
แจ้งให้อ าเภอทราบแล้ว 
  4.7.2 การจัดชั้นคุณภาพของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ปีงบประมาณ 2565 

มีอ าเภอที่เกี่ยวข้อง คือ อ าเภอเลิงนกทาและอ าเภอมหาชนะชัย กลุ่มฯ ได้ท าหนังสือถึง
อ าเภอแล้ว จะมีหัวข้อ 3 ส่วน ให้อ าเภอด าเนินการจัดชั้นคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ (แนบเอกสารด้วย) เช่น 
การรวมกลุ่มเป็นทางการสหกรณ์วิสาหกิจ ให้แนบใบจัดตั้งกลุ่มมาด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการให้แนบไฟล์
แต่งตั้งคณะกรรมมาด้วย หากสงสัยสามารถสอบถามมาได้ที่ นายสมประสงค์ เกษมสุข 

 4.7.3 เบอร์โทรศัพท์อนิเตอร์เน็ตที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าอ าเภอ 
     ขอให้อ าเภอแจ้งด้วยว่าเบอร์ที่ปรากฏนี้ อ าเภอได้ใช้หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้ใช้ กลุ่มฯ 

จะได้ท าการยกเลิกเบอร์โทร ขออนุญาตสอบถาม ณ วาระนี้เลย 

อ าเภอ เบอร์โทร ผลการสอบถาม 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 0639068403 ยกเลิก 

เมืองยโสธร 0639068402 ยกเลิก 

ทรายมูล 0639068394 ยกเลิก 

กุดชุม 0639068391 ยกเลิก 

ค าเข่ือนแก้ว 0639068396 ยกเลิก 

ป่าติ้ว 0639069392 ยกเลิก 

มหาชนะชัย 0639069395 ยกเลิก 

ค้อวัง 0639068393 ยกเลิก 

เลิงนกทา 0639068397 ยกเลิก 

ไทยเจริญ 0639068398 ยกเลิก 

 



4.7.๔ การจ่ายค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
   กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งแบบ กปศ.12  ในการเบิกเงินค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้อีเมล์อ าเภอเรียบร้อยแล้ว เอกสารส าหรับผู้เบิก (ต้องไม่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงาน
ราชการที่เก่ียวเนื่องกับกรมปศุสัตว์) มีดังนี ้
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

- ส าเนาหน้าสมุดบัญชี  
- กปศ.12  
- ผลการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียน (ข้อมูลในตารางให้ดึงจากระบบทะเบียน

เกษตรกรของรหัสอ าเภอเอง)ให้ปศุสัตว์อ าเภอเซ็นก ากับด้านล่าง 
- แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาฯ 

 
ปศอ.ค าเขื่อนแก้ว :  ท าไมในการเบิกค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรอบนี้ถึงต้อง

ใช้สัญญาจ้างเหมาบริการ 
รก.ปศอ.ค้อวัง : ท าไมต้องท าสัญญาจ้างเหมาบริการแนบในการเบิกค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย เพราะที่ผ่านมา เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวก็มี กปศ.12 ส าเนา
บัตรประชาชน ส าเนาบัญชีเงินฝาก ผลการปฏิบัติงานและบันทึกขอเบิกจากอ าเภอ แต่ปีนี้ท าไมต้องใช้สัญญา
จ้างเหมาบริการเพราะเมื่อมีการท าสัญญาจ้าง ก็จะต้องมีการติดอากรแสตมป์ และต้องมีค่าประกันสัญญาด้วย 

เจ้าหน้าที่การเงิน : การที่จะต้องใช้สัญญาจ้างเหมาบริการนั้นก็เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ข้าราชการ 
หรือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอ่ืนมาเบิกค่าจ้างเหมาดังกล่าว ส่วนอากร
แสตมป์นั้นไม่ต้องติด และค่าประกันสัญญาก็ไม่ต้องเสีย 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              .
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ...........................................................-..................................................................................... 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ              
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ : ส านักงานสาธารณสุขฯ ได้ประสานมาว่า มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 50 โด๊ส 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่านใดสนใจจะรับวัคซีน ให้ลงชื่อพร้อมระบุเลขบัตรประชาชน ขอให้ครบ
จ านวน 50 คน และจะนัดวันเวลาในการฉีดวัคซีนอีกที ซึ่งจะฉีดท่ีโรงพยาบาลจังหวัดยโสธรเท่านั้น 

ปศจ.ยส. : วันก่อนสอบถามเจ้าที่สาธารณสุข ทราบมาว่ามีโควต้าให้ 50 คน ส าหรับบุคลากรในส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งจ านวนบุคลากรในส่วนของจังหวัดเองไม่ถึง 50 คน และทราบมาว่าอ าเภอได้รับโควต้าวัคซีน
จากอ าเภอเช่นกัน แต่ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีอ าเภอท่านใดมีชื่อตกหล่น ไม่ได้ลงชื่อรับวัคซีนของอ าเภอ สามารถมาลงชื่อ
ท่ีจังหวัดได้ โดยแจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ : แจ้งภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 
ปศอ.มหาชนะชัย : ปีนี้ จะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีหรือไม่ 
ฝ่ายบริหารฯ : ปีก่อนได้งดจัดเนื่องด้วยโรคระบาดโควิด -19 และตามมาตรการของโรงพยาบาลไม่

อนุญาตให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ป่วย เข้า-ออก โรงพยาบาล แต่ปีนี้ฝ่ายบริหารฯ จะลองสอบถามโรงพยาบาลว่า
จะสามารถจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ส านักงานฯ ได้หรือไม่ และจะมาแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ปศจ.ยส. : ต้องส ารวจว่าเจ้าหน้าท่ีท่านใดมีความประสงค์ในการรับการตรวจสุขภาพ หากโรงพยาบาลมี
ความพร้อมเมื่อไร ส านักงานฯ จะได้ส่งรายช่ือไปได้ทันที 

ฝ่ายบริหารฯ : รับทราบ 
ปศจ.ยส. : สิ้นเดือนกันยายน ส านักงานฯ จะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ท้ังข้าราชการและพนักงาน

ราชการ เรื่องของพนักงานราชการ ขอให้ฝ่ายบริหารฯ เร่งด าเนินการขอคงอัตราพนักงานราชการ ซึ่งมีท้ังหมด 2 
ราย โดยปศุสัตว์จังหวัดสามารถปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยอ านาจ เมื่อท าการขอคงอัตราแล้ว 
ขอฝากอ าเภอและเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดสนใจจะสมัครเป็นพนักงานราชการใน
หน่วยงาน ให้เตรียมความพร้อมและจะมีการประกาศรับสมัคร ท าการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งต้ังต าแหน่งต่อไป    
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                              . 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

                     นักจัดการงานทั่วไป     
     

  

 
 


