
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  7 / 2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565   

ประชุม ณ วันที่ 8 สิงหาคม 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 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
20. นายภัทรพงศ์ มาตขาว เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

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 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. เลื่อนข้าราชการ 
  กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 636/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 
โดยกรมฯ ได้มีค าสั่งเลื่อนต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้ด ารง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ในต าแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
   1. นายไพรรี ไกยะรัตน์ (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
   2. นายภัทรพงศ์ มาตขาว (สนง.ปศอ.ป่าติ ว) 
   3. นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี (สนง.ปศอ.ค าเข่ือนแก้ว) 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 6/2565 ประจ าเดือน มิถุนายน  2565   

           -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน”  
มติที่ประชุม                                  รบัรอง                                                                     . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ในการประชุมครั งที่ผ่านมานั น ได้มีการแจ้งในที่ประชุมเร่งรัดด าเนินการเรื่อง
ธนาคารโค-กระบือ เรื่องรายงานลูกเกิด ซึ่งจังหวัดยโสธรอยู่ล าดับท้ายๆของเขต 3 ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
ความส าคัญ ติดตามและรายงานผล พร้อมจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย 
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 ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ยโสธร      
14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ท าความสะอาดห้องท างานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 

- หากอ าเภอใดที่ยังไม่ได้ท ากิจกรรม 5ส สามารท ากิจกรรมย้อนหลังได้ ภายในสัปดาห์นี  
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
4.2.1 แนวทางการบริหารจัดการคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล  

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมกับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกพื นที่ที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ จัดตั งคลังเสบียงสัตว์ 

       2. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ สนับสนุนเสบียงสัตว์ 5,000 - 10,000 กิโลกรัม (อนุมัติ
ในโควต้า ของ ผอ.ส านักฯ) 

       3. คณะกรรมการบริหารคลังเสบียงสัตว์ /องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ควบคุม
การเบิกจ่าย เมื่อเกิดภัยพิบัติ และจัดหาเสบียงสัตว์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีเสบียงสัตว์เพียงพอและพร้อมสนับสนุน
เกษตรกรได้ตลอดเวลา(เตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน)โดยท าหนังสือถึงปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือน าเสนอปศุสัตว์
จังหวัด พิจารณาสนับสนุนเสบียงสัตว์ (อนุมัติในโควต้าปศุสัตว์จังหวัด) และจะต้องท าการขนส่งเอง 

  4.2.2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร “ด านาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” 
            ด้วยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรร่วมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

ยโสธร จะจัดกิจกรรม “ด านาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ในวันที่ 10  สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

 
 
 



4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.3.1 ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  

 
  4.3.2 พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด าริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค -กระบือ     
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา จังหวัดละ 1 ครั ง ก าหนดการ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2565         
ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

จ านวนเป้ามายเกษตรกรที่รับมอบ 
จ านวนเป้าหมายเกษตรกรที่รับมอบ  100 ราย แบ่งเป็น 
- อ าเภอเมืองยโสธร 20  ราย        -  อ าเภอป่าติ ว         10    ราย 
- อ าเภอทรายมูล    10  ราย        -  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  10    ราย 
- อ าเภอกุดชุม       10  ราย        -  อ าเภอมหาชนะชัย   10    ราย 
- อ าเภอไทยเจริญ   10  ราย        -  อ าเภอค้อวัง           10   ราย 
 -    อ าเภอเลิงนกทา   10  ราย 

  4.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขท่ีดินท ากินของเกษตรกร (คทช.)  
พื นที่ บ้านโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร จ านวนเกษตรกร 10 ราย    

เงินอุดหนุน รายละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
- แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและตรวจรับปัจจัยการผลิตฯ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต 

  4.3.4 โครงการเบิกเงินอุดหนุน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ 
คัดเลือกและจัดท าเอกสารศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 ศูนย์ 

เพ่ือรับเงินอุดหนุนศูนย์ละ 3,500  บาท 

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)



ผลการด าเนินงาน 
- แต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับปัจจัยการผลิต 
-    อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

  4.3.5 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องจากพระราชด าริต าบลค้อเหนือ จ.ยโสธร 
1. กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่ จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร จ านวน 10 คน  

             - สถานที่ หมู่ที่ 11 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงเป็ดเทศ จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร จ านวน 10 คน  

             - สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
  4.3.6 โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1, 2 

จากเดิม  
1) ข้อ 3  ผู้กู้ยอมช าระเงินต้นให้แก่ผู้ให้กู้ตามแผนการช าระเงิน ดังนี  

     3.1 ปีที่ 4 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2564)  ส่งคืนเงินต้น   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.2 ปีที่ 5 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2565)  ส่งคืนเงินต้น   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.3 ปีที่ 6 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)  ส่งคืนเงินต้น    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.4 ปีที่ 7 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2567) ส่งคืนเงินต้น     
ที่เหลือทั งหมด 
            แก้ไขเป็น 
   1) ข้อ 3  ผู้กู้ยอมช าระเงินต้นให้แก่ผู้ให้กู้ตามแผนการช าระเงิน ดังนี  
     3.1 ปีที่ 4 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2564)  ส่งคืนเงินต้น   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.2 ปีที่ 5 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2565)  ส่งคืนเงินต้น   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.3 ปีที่ 6 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)  ส่งคืนเงินต้น   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ยืม  
    3.4 ปีที่ 7 ของโครงการฯ (ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2567) ส่งคืนเงินต้น     
ที่เหลือทั งหมด 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
         4.4.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 



ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ที่ 62 / ๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการและ
คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื นที่จังหวัดยโสธร เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่จังหวัดใน
พื นที่เสนอของบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงออกค าสั่งไว้ ดังนี   
  ข้อ ๑ แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค ได้แก่ 

๑. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร         ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร                  กรรมการ 
๓. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร                   กรรมการ 
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                   กรรมการ 
๖. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                   กรรมการ 

 ๗. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์         กรรมการและเลขานุการ 
๘. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒ แต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนภาค ได้แก่  

๒.๑ คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื อ ประกอบด้วย  

๒.๑.๑ หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    ประธานคณะท างาน 
๒.๑.๒ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ               คณะท างาน  
๒.๑.๓ ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                 คณะท างาน 
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร              คณะท างาน 
๒.๑.๕ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร                คณะท างาน 
๒.๑.๖ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ        คณะท างานและเลขานุการ 
๒.๑.๗ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๒ คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนากระบือ ประกอบด้วย 
๒.๒.๑ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                  ประธานคณะท างาน 
๒.๒.๒ ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                       คณะท างาน 
๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร                คณะท างาน 
๒.๒.๔ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร                     คณะท างาน 
๒.๒.๕ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ            คณะท างานและเลขานุการ 
๒.๒.๖ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๗ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒.๓ คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสุกร ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ หวัหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    ประธานคณะท างาน 
๒.๓.๒ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   คณะท างาน 
๒.๓.๓ ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ           คณะท างาน 
๒.๓.๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร    คณะท างาน 
๒.๓.๕ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร       คณะท างาน 
๒.๓.๖ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ   คณะท างานและเลขานุการ 
๒.๓.๗ นักวชิาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ    คณะท างานและเลขานุการ
๒.๑.8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๔ คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสัตว์ปีก  ประกอบด้วย 

2.๔.๑ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                   ประธานคณะท างาน  
2.๔.๒ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์               คณะท างาน 
2.๔.๓ นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                           คณะท างาน 
2.๔.๔ ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                                   คณะท างาน 
2.๔.๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร     คณะท างาน 
2.๔.๖ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร       คณะท างาน 
2.4.7 ผู้ช่วยสัตวบาล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      คณะท างาน 
2.๔.8 นายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์            คณะท างานและเลขานุการ 
2.๔.9 เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ            คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์              คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๕ คณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ-แกะ  ประกอบด้วย 
๒.๕.๑ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์     ประธานคณะท างาน 
๒.๕.๒ หวัหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                                         คณะท างาน 
๒.๕.๓ ปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ                          คณะท างาน 
๒.๕.๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร     คณะท างาน 
๒.๕.๕ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร       คณะท างาน 
๒.๕.๖ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมฯ                 คณะท างานและเลขานุการ 
๒.๕.๗ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

       สั่ง ณ วันที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดย นายปรีดา ถาวรประดิษฐ ์ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 



4.4.2 การส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
วันนี มีก าหนดส่งมอบปัจจัยการผลิต วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่อ าเภอทรายมูล 3 กลุ่ม 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ส่งที่อ าเภอกุดชุม 2 กลุ่ม/ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่อ าเภอเมืองฯ 2 กลุ่ม/      
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งที่อ าเภอป่าติ ว 2 กลุ่ม  

4.4.3 การส ารวจสัตว์  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรท าในระบบได้ 100 % ขอให้อ าเภอส ารวจด้วยว่ารายใด

ที่เลิกเลี ยงแล้วให้ลบออกจากระบบด้วย เพ่ือให้ตรงกับความเป็นจริง ส่วนที่มีหนั งสือจากส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบ โดยมีเกษตรต าบลเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มฯได้มีหนังสือ 
เรียน ปศุสัตว์อ าเภอขอให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแก่เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยังไม่ทราบ
รายละเอียดว่าทางเกษตรฯ ต้องการข้อมูลหรือมีแบบฟอร์มประมานใด ขอให้อ าเภอท าการติดต่อประสานด้วย 

ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล : ทรายมูลได้รับแบบฟอร์มจากเกษตรฯ ว่าต้องการทราบข้อมูล
จ านวนโคเท่าใด โคเนื อเท่าใด และทางอ าเภอได้น าข้อมูลจากที่ลงระบบให้แก่ทางเกษตรอ าเภอ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : ขอบคุณส าหรับข้อมูล 
๔.๔.๔ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 

ในรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไรนั น กลุ่มยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มส่งเสริมฯ  จะ
ด าเนินการประสานกันอีกทีว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและจะน าเสนอแก่อ าเภออีกที เพ่ือ ให้ท างานได้ทัน
ตามห้วงเวลาที่ก าหนด ขอให้อ าเภอเตรียมตัวด้วย 

ปศุสัตว์จังหวัด : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ จะเกษียณอายุราชการในสิ นปีงบนี  เพราะฉะนั น
ขอให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมฯ คือ นายภัทรพงศ์ มาตขาว , นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี และนอกจากนี ขอให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ คือ นายสมประสงค์ เกษมสุข เข้ามารับทราบมูลต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานต่อ โดยขอให้หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ เข้ามาช่วยดูแลด้วย 

หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : ในฐานะที่กระผมเป็นหัวหน้างานพัสดุ คงจะต้องเข้มงวดในเรื่อง
กฎระเบียบ การจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการร้องเรียนต่างๆ ต้องท าหน้าที่อย่างเข้มข้นและถูกต้อง
ที่สุด ซึ่งในปีงบประมาณหน้า มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร คงจะต้องช่วยกันทุกฝ่าย อาจจะต้องขอความร่วมมื อ
จากอ าเภอเข้ามาช่วยงาน เพ่ือเป็นการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี 

ปศุสัตว์จังหวัด : เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดไม่เพียงพอ ทั งมีผู้เกษียณอายุราชการใน
ต าแหน่งที่ส าคัญ อาจจะต้องขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอหรือนายสัตวแพทย์บางท่านมาช่วยงานหรือ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มไปพลางก่อน ซึ่งตอนนี ได้มองเห็นถึงข้าราชการของอ าเภอที่จะให้มาช่วยงานไว้
แล้ว ดังนั นขอความร่วมมือจากอ าเภอด้วย 
มติที่ประชุม                                  รบัทราบ                                                                   . 

 4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  มีข้อสั่งการจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เรื่อง การเช็คสต็อกในรูปแบบที่มีการปรับ
เปลี่ยนแปลงใหม่เพราะเค้าจะให้เป้าหมายมาตรงที่เค้าสงสัยว่ามีเนื ออยู่ตรงไหน หากมีการตรวจเขียงพื นที่ใด 
ด่านที่อยู่ใกล้เคียงจ าต้องไปร่วมเช็คสต๊อกด้วย ส่วนใหญ่การเช็คจะเช็คเป็นรายวัน ที่ด่านฯ ได้มาแจ้งให้ทราบใน
ที่ประชุมเนื่องจากว่ามีข้ออ้างจากผู้ขายว่าของมีน้อย คอยจะขยับราคาขึ นไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ต้องตรวจสอบ 



และเนื อต้องมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และจ าเป็นต้องมีเอกสารการน าเข้า-ออก ที่ชัดเจนด้วย 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

 4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
    4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันโรคลัมปี สกิน 

แจ้งข้อมูลการขึ นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันของวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน 
ด้วยส านักควบคุมป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ แจ้งข้อมูลการตรวจสอบบริษัทผู้น าเข้าวัคซีน

ป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่ได้รับขึ นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) ว่ามีเพียงแห่งเดียวคือ 
บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทยจ ากัด) ชื่อผลิตภัณฑ์ลัมปีแวค (LUMPYVAX) และส านักควบคุมป้องกัน และ
บ าบัดโรคสัตว์ได้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม  ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่าปัจจุบันมีบริษัทผู้น าเข้าวัคซีน
ป้องกันโรคลัมปี สกินที่ได้รับการขึ นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ิมเติมจ านวน 1 
ราย คือ บริษัทเคมิน อินดัสสตรีส์ (ประเทศไทยจ ากัด) เลขทะเบียน 1F18/65 (B) ชื่อผลิตภัณฑ์ MEVAC LSD  
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื นที่ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแหล่งของวัคซีนส าหรับใช้ในการควบคุมป้องกัน
โรคในพื นที่ต่อไป 

 
ชี แจงการขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ได้รับหนังสือจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบาง

พื นที่ ในการขอรับการสนับสนุนวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพ่ือใช้ส าหรับฉีดป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ให้กับโค กระบือ ในพื นที่ และส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ได้ชี แจงท าความเข้าใจในประเด็นการ
ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามความต้องการของจังหวัดในแต่ละพื นที่ ดังนี   
      1. วัคซีนป้องกันโรคลัมปี  สกิน กรมปศุสัตว์จัดซื อจ านวน 5,000,000 โด๊ส จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นเพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ได้ด าเนินการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้กับพื นที่จังหวัดทุกจังหวัด
ตามสัดส่วนของประชากรสัตว์ในพื นที่ เพ่ือใช้ส าหรับป้องกันและควบคุมโรคในพื นที่ทั งหมดแล้ว รวมถึงวัคซีนที่
ได้รับการบริจาคท่ีมีเบิกจ่ายเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นด้วย ดังนั นปัจจุบันจึงไม่มีวัคซีนคงเหลือในคลังวัคซีน
ของส านักควบคุม ป้องกันและบ้าบัดโรคสัตว์ 

    2. กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ เพ่ือ
จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินเพ่ิมเติม ทั งนี หากด าเนินการจัดซื อวัคซีนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วส านักควบคุม 
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ จะได้ด าเนินการจัดสรรวัคซีนลงพื นที่อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้การป้องกันควบคุมโรคลัมปี 
สกิน ในประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 



 4.6.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
 ผลการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
อ าเภอ เป้าหมาย สุนัข แมว ผลงานรวม % 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
เมืองยโสธร 283 99 287 100 219 705 249.12 
ค าเข่ือนแก้ว 160 52 90 32 58 232 145.00 
มหาชนะชัย 160 82 134 33 82 331 206.88 
กุดชุม 160 36 102 39 73 250 156.25 
เลิงนกทา 160 76 145 52 82 355 221.88 
ทรายมูล 135 22 42 22 44 130 96.30 
ป่าติ ว 135 53 161 50 146 410 303.70 
ไทยเจริญ 123 28 104 33 76 241 195.93 
ค้อวัง 135 49 115 17 44 225 166.67 
รวม 1,451 497 1,180 378 824 2,879 198.41 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

 4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
          4.7.1 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
         สรุปผลการตรวจต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  

       ตรวจสอบทั งหมด 25 โรง 
       รอบท่ี 1 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
       รอบท่ี 2 ตรวจผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 

       สรุปผล คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผ่าน 18 โรง 
ที ่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 เตือนใจไก่สด เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 
2 ธะวัชชัยไก่สด ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 
3 โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๒ ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 
4 รวมทองไก่สด ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 
5 พ่อส าราญ-แม่ติ๋มหมูสด ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 
6 รุ่งเจริญโรงฆ่าสัตว์ ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 
7 โรงฆ่าสัตว์ ชัยยนต์ฟาร์ม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 
8 วิสาหกิจชุมชน โครงการแปรรูปปศุสัตว์ต าบลหนองคู หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร 
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปศุสัตว์ครบวงจรต าบลเขื่องค า เขื่องค า เมืองยโสธร ยโสธร 

10 เทศบาลต าบลทรายมูล (โรงสุกร) ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 
11 เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร 
12 เทศบาลต าบลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 
13 โรงเชือดไก่ธันยบูรณ์ สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 
14 โรงฆ่าสัตว์ พิทักษ์การเกษตร โพธิ์ไทร ป่าติ ว ยโสธร 
15 วิรัตน์ทรัพย์ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 



16 ส.คูณทรัพย์ หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 
17 องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 
18 เทศบาลต าบลสามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 

สรุปผล คณะกรรมการเห็นชอบ ไม่ผ่าน/ไม่ต่ออายุ 8 โรง 

ที ่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 สุขาภิบาลค าเขื่อนแก้ว ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 
3 โรงฆ่าสัตว์ กิจเจริญไก่สด ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจ าต าบลส าราญ ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร 
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจ าต าบลทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร 
6 รุ่งอรุณไก่สด ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร 
7 เทศบาลต าบลทรายมูล (โรงโค-กระบือ) ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 
8 เทศบาลเมืองยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 

- จังหวัดยโสธรได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ ทั ง 2 กลุ่มแล้ว 11  – 12 กรกฎาคม 2565 ในส่วน      
โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับทราบ 

- ขอให้อ าเภอประสานเพิ่มเติมโรงฆ่าท่ีไม่ได้ต่ออายุ และไม่ได้อุทธรณ์ให้หยุดประกอบกิจการ 
  4.7.2 กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ 

1. ก ฎ ก ระท ร ว งก าห น ด วั น แ ล ะ เว ล าฆ่ า สั ต ว์  พ .ศ . 2565 ป ระก าศ ใน                 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 40 ก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
   2. กฎกระทรวง การขึ นทะเบียน การเพิกถอนการขึ นทะเบียน และคุณสมบัติของ
บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 
37 ก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 
   3. กฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงฆ่ าสั ตว์  พ .ศ . 2565 ป ระกาศใน            
ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 37 ก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 
   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ส าเนาให้ทุกอ าเภอแล้ว ขอให้ทุกอ าเภอแจ้ง
ผู้ประกอบการ พนักงานตรวจโรคสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : วันที่ 10 สิงหาคม 2656 มีกิจกรรมด านาที่ศูนย์วิจัยฯ ขออนุญาต

สอบถามท่าน ผอ.ศูนย์ฯ ว่าตอนเย็นที่มีกิจกรรมสังสรรค์ จะเชิญทางปศุสัตว์อ าเภอไปร่วมด้วยได้หรือไม่ 
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : ยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ปศุสัตว์จังหวัด : ในส่วนของกระผมจะไปร่วมพิธีท านา ส่วนงานสังสรรค์คงอยู่ได้ไม่นานนัก 

เนื่องด้วยสุขภาพท่ียังไม่แข็งแรง  
ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว : ทางอ าเภอส่วนใหญ่ติดงานเลี ยงก านัล ผู้ใหญ่บ้าน  
ปศุสัตว์จังหวัด : หากทางปศุสัตว์อ าเภอท่านใดว่าง ขอเรียนเชิญร่วมงานสังสรรค์ในวันที่ 10 

สิงหาคม 2656 ด้วย ไม่ทราบว่าท่าน ผอ.ศูนย์ฯ จะให้มีการร่วมสมทบทุนหรือไม ่



ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : ตอนนี ยังไม่มี เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีความคิดเห็นว่าอาจจะมีหัวหน้าส่วนมา
ร่วมงานสังสรรค์ไม่เยอะมาก ซึ่งศูนย์ฯ จะรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเตรียมอะไร อย่างไรบ้าง 

ปศุสัตว์จังหวัด : ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ   
  หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : วันท่ี 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทางกลุ่มฯ จะมีการ
ตรวจโรงฆ่าสัตว์ ณ อบต .เขื่องค า อ .เมืองฯ (รับรองใหม่)  และเวลา 14.00-16.00 น . ณ อบต .ทรายมูล          
หากปศุสัตว์อ าเภอในพื นท่ีว่าง ขอเรียนเชิญทานร่วมตรวจด้วย 
มติที่ประชุม                                  รับทราบ                                                                   . 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                         นักจัดการงานทั่วไป 
  
 

                                                            ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                         (นายชัชวาล หินซุย) 
              รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
 


