
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  8 / 2565 ประจ าเดือน สิงหาคม 2565   

ประชุม ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เวลา 13.30 น. 
...................................................................... 

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. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ 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. นายศรายุทธ แสวง ผู้ช่วยปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์ยโสธร) แทน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1. กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 786/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ยโสธร ได้มีข้าราชการเลื่อนต าแหน่ง คือ นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ต าแหน่งเดิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ได้เลื่อนต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภออาวุโส 

2. ปศุสัตว์เขต 3 ได้มารับต าแหน่งใหม่และได้ท าการประชุม Zoom หัวหน้าส่วนฯ           
ในเขต 3 ทั งหมด ซึ่งได้มีข้อสั่งการดังต่อไปนี  

- เรื่องที่ 1 คือ เรื่อง โครงการธนาคารโค-กระบือฯ มีเรื่องร้องเรียนและมีเรื่องแจ้งให้
ด าเนินการตรวจสอบ และ สตง . ได้ชี ประเด็นว่ามีการด าเนินงานและไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ       
ฉะนั น ปศุสัตว์เขต 3 จึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนปศุสัตว์จังหวัดต่างๆ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ส่ง
หนังสือแจ้งเวียนต่ออ าเภอเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด คาดว่าเร็วๆนี  จะมีการลงตรวจสอบโครงการ ธคก.     
ซึ่งจะมคีณะกรรมการจากเขตและจังหวัด ฉะนั นปศุสัตว์อ าเภอใดที่ด าเนินการยังไม่เรียบร้อย ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 

- เรื่องที่ 2 คือ เรื่อง โรคลัมปี สกิน ได้รับแจ้งเรื่องวัคซีนยังไม่สามารถสนับสนุนวัคซีน
ได้ในระยะเวลาสั นๆนี  เพราะว่าผลิตวัคซีนได้เพียงเดือนละ 50,000 โด๊สเท่านั น และได้น าวัคซีนไปใช้ในพื นที่    
ที่รายงานการเกิดโรค ซึ่งจังหวัดยโสธรไม่มีรายงานการเกิดโรค จึงไม่ได้รับวัคซีน ฉะนั นจึงขอให้เจ้าหน้าที่     
ทุกคนท าการเฝ้าระวังโรค ถึงแม้ว่าจังหวัดจะยกเลิกเขตโรคระบาดและปิดภัยแล้วก็ตาม เพราะอาจจะมี     
การเกิดโรคระบาดขึ นมาใหม่ได้ ท่านปศุสัตว์เขต 3 ได้แจ้งเตือนมาว่าท่านเคยไปดูที่ อ.แม่สอด ยังมีการน าสัตว์
ที่มีโรคเข้าสู่ตลาดและมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ทางปศุสัตว์เขต 3 ซึ่งจังหวัดยโสธรได้มีตลาดนัดโค-กระบือ    
อยู่ที่อ าเภอเมืองฯ เพราะฉะนั นเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ดูแลตลาดนัดขอให้เข้มงวด พ่นยาฆ่าเชื อเป็นประจ า             
และตรวจสอบอย่าให้มีสัตว์ที่เป็นโรคเข้ามาสู่ในตลาดนัด ซึ่งอาจจะเป็นพาหะน าโรคเข้ามาสู่จังหวัดยโสธรได้ 

- เรื่องที่ 3 คือ เรื่อง ASF การขนซากย้ายสุกร ยังมีการลักลอบในการขนย้ายสุกร    
ในพื นที่ต่างๆและลักลอบน าเข้ามาเก็บไว้ในห้องเย็น  ขอให้ทางพื นที่เฝ้าระวัง หาข้อมูลและตรวจสอบดูแล  
หากพบว่ายังมีการลักลอบน าซากสุกรเข้ามาเก็บในห้องเย็น ขอให้เร่งด าเนินการ หากพบว่าเป็นผู้มีอิทธิพล 
ขอให้ประสานทางเขตหรือกรมฯ เพ่ือให้ชุดเฉพาะกิจด าเนินการต่อไป  ซึ่ งส านักงานปศุสัตว์เขต 3              
ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นนี  และเรื่องค่าชดเชยของ ASF ตอนนี มิติ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว        
ซึ่งได้โอนงบประมาณลงมาที่หน่วยงานเบิกจ่าย คือ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 คงจะมีการเบิกจ่ายชดเชยค่าสุกร
ในเร็วๆนี  แต่ในส่วนจังหวัดยโสธรนั น ท่านจะท าการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั ง  จังหวัดยโสธรอาจจะได้งบ  
ช้ากว่าจังหวัดอ่ืนๆ ฉะนั นขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องแจ้งประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรให้เข้าใจด้วย 
  3. ประชาสัมพันธ์เรื่องกฐินกรมฯ ซึ่ ง กรมฯได้มีก าหนดการมาว่าในปี  พ .ศ . 2565            
จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ น าไปถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระบาทมิ่ง เมืองวรวิหาร       
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดขึ นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. 

4. เรื่อง ประชุมกรมการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ วงศ์นาค 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นตัวแทนเข้าประชุม ขอให้แจ้งข้อสั่งการในการประชุมครั งนี  
  หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ : การประชุมการจังหวัด มีข้อสั่งการที่เก่ียวข้อง 4 ข้อ ดังต่อไปนี  
          1. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั งให้มาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดยโสธร     
คือ ธนารักษ์พื นที่ยโสธร นางสาวเพ็ญนิภา ค าภู่ ต าแหน่งเดิม นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการพิเศษ 
ส านักงานธนารักษ์พื นที่เชียงใหม่ 



       2. จั งห วั ดย โสธรได้ รั บ รางวั ล  “จั งห วั ดน าร่ อ งใน การบู รณ าการประ เด็ น                
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด” 
                           3. จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศ จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 อันดับ 2 คือ 
จังหวัดศรีษะเกษ อันดับที่ 3 คือ จังหวัดอุบลฯ 
        4. ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 เกณฑ์ที่ผ่านคือ 93%        
แต่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ 79% ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ปศจ.ยส. : การเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ผมได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ   
และพนักงานธุรการ ตอนนี ก าลังพยายามเร่งรัดเรื่องใบส าคัญต่างๆ ขอให้กลุ่ม/ฝ่ายที่ยังติดค้างใบส าคัญอยู่ 
ขอให้เร่งด าเนินการส่งใบส าคัญเพ่ือจะให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป โครงการใดที่ยังไม่ส่งใบส าคัญ/
ใบส าคัญยังไม่ถูกต้อง หรือโครงการใดที่ยังไม่ได้ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างหรือจัดประชุมต่างๆ ขอให้ติดตาม     
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย จัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม  2565   

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

หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาสุขภาพสัตว์  : เรื่อง E-smart plus กลุ่มฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า               
ยังไม่มีอ าเภอใดเข้าไปท า และรายงาน Google form เรื่อง ASF โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายฯ ก็เช่นกัน ฉะนั น
ขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ขอให้อ าเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ส าคัญ และฝากให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ด าเนินการติดตามผลด้วย 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

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


 
4.1.2 กิจกรรม 5ส วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. 
          หมายเหตุ : หากอ าเภอใดยังไม่ท ากิจกรรม ขอให้ท ากิจกรรมภายในสัปดาห์นี  
4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาน พ.ศ. 2565 

  จังหวัดได้มีค าสั่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรส่งรายงาน ปยส . 3 ภายใน      
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เนื่องจากส านักงานฯ ได้รับหนังสือฉบับนี ในวันศุกร์ตอนเย็น จึงเป็นเหตุให้ฝ่าย
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจท าให้มีบางท่านที่ท าไม่ทัน ดังนั นฝ่ายฯ  
จึงได้ท าการประสานขอขยายระยะเวลาในการส่งกับส านักงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ท่านส่งภายใน  
วันที่ 8 กันยายน 2565  
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.2.1 การให้ความช่วยเหลือ LSD รอบท่ี 4 

                            ส านักงานฯ ได้ขอรับความช่วยเหลือโรคลัมปี สกิน รอบที่ 4 รวมเป็นเงินทั  งสิ  น 
2,444,000 บาท เกษตรกร 121 ราย เอกสารหลักฐานอยู่ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี ก าลังรอ
เวลา ในการอนุมัติ และตอนนี เกรงว่างบประมาณจะมาไม่ทัน  ส านักงานฯ ได้จัดท าเรื่องขยายเวลาใน
การให้ความช่วยเหลือไปที่ ก.ช.ภ.จ. เพราะว่าจะหมดเวลาการให้ความช่วยเหลือภายในวันที่ 23 กันยายน 
2565 นี  จึงได้ขอขยายเวลาไป 60 วัน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตอนนี เสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ยืนยันว่าจะประชุม ก.ช.ภ.จ. วันที่เท่าไร ถ้าหากว่าได้รับการอนุมติในการขยายเวลาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกที 

 4.2.2 งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  4.2.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรไม่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ส่วนงบกลุ่มจังหวัดนั น 

ส านักงานฯ ได้งบโครงการส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อคุณภาพ ซึ่งได้ร่วมกัน 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อ านาจเจริญ   
อุบลราชธานี และศรีษะเกษ จังหวัดละ 5,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุผสมเทียม น  าเชื อ อุปกรณ์ผสม
เทียม เครื่องตรวจอุลตราซาวด์ ดังนั นขอให้อ าเภอเตรียมตัวด้วย เนื่องจากต้องคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม          
จ านวน 1,500 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4.2.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
     - ตามที่จังหวัดยโสธรได้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเมืองเกษตรอินทรีย์ จึงมุ่งเน้น     

ให้เป็นจังหวัดอินทรีย์ หากพูดถึงจังหวัดยโสธรต้องนึกถึงอาหารอินทรีย์ จึงมองไปว่าสิ่งที่จะท าอินทรีย์ได้
นอกจากผักนั่นคือเกี่ยวกับสัตว์ พยายามที่จะน าขี วัวมาหมัก พัฒนาน ามาอัดเม็ด แล้วน ามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มแรกที่จะด าเนินการคือกลุ่มหนองแหน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ได้รับเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดมาแล้ว          



แต่ผลผลิตในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดยังไม่มีเครื่องตีป่นและเครื่องผสม 
จึงไม่สามารถอัดเม็ดได้ ฉะนั นกลุ่มจึงได้ขอเครื่องตีป่นและผสมไป แต่ส านักงานจังหวัดได้แจ้งว่าถ้าจะซื อ 
เฉพาะครุภัณฑ์  โอกาสที่ จะได้นั นยากมาก จึงแนะน า ให้ เกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอด การอบรม              
และขยายผลต่อไป ฉะนั นจึงกลายเป็นว่าเกษตรกร 40 ราย ต้องมีการอบรม 2 วัน สนับสนุนปัจจัยอ่ืนๆ     
เป็นวัสดุ ขี วัว ปุ๋ย ซึ่งคาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

     - โครงการไก่ไข่อินทรีย์ ได้รับแรงผลักดันจากจังหวัดเช่นกันว่าจังหวัดยโสธร
เป็นเมืองที่มีไข่อินทรีย์อยู่แล้ว แต่ยังมีปัญหาตรงที่ว่าหลังจากไก่ไข่ที่ปลดระวางแล้วนั น เกษตรกรไม่สามารถ 
ห าไก่ ไข่ เข้ าม า เส ริ ม ได้  ดั งนั น ส านั ก งาน จั งห วั ด ย โสธร  โดยส านั ก งาน ป ศุ สั ต ว์ จั งห วั ด ย โส ธร                             
ได้ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
แลได้รับพันธุ์ไก่มาแล้ว (ผู้ 20 ตัว, แม่ 50 ตัว) คาดว่าผลิตได้ 20 ตัว/สัปดาห์ 

4.2.2.3 โครงการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
        - ทาง กรอ. ได้เสนอให้จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่แห่งการผลิตอาหารส าหรับ 

โคขุน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ พิจารณาแล้วว่าจะส่งเสริมเกษตรกรขยายผล        
ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย มีกิจกรรมดังต่อไปนี   คือ 1.ฝึกอบรม         
2. สนับสนุนปัจจัย เช่น พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 3. สนับสนุนครุภัณฑ์ เช่น รถแท็คเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องผสม
อาหาร เป็นต้น   คาดว่าจะได้รับงบประมาณ 20 ล้านบาท 

4.2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 ขณะนี เรามีพืชอาหารสัตว์ส ารองเหลืออยู่จ านวน 1,290 ฟ่อน ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอเมืองฯ ขอเบิก 500 ฟ่อน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ขอเบิก 200 ฟ่อน รวมการเบิกไป
จ านวน 700 ฟ่อน คงเหลือ 590 ฟ่อน ขอให้อ าเภอที่มีความเสี่ยง เช่น อ าเภอป่าติ วและมหาชนะชัย            
ให้ขอเบิกเข้ามาก่อนที่จะหมด 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   
4.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท ากิน คทช. 2566 

- เกษตรกร ที่ เข้าร่วมโครงการ ปี 2566 จ านวน 10 ราย  
- พื นที่ด าเนินการ ม.7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร  
- (ได้ข้อมูลมาจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร) 

   4.3.2 โครงการอาสาปศุสัตว์ 
        ขอให้อ าเภอปรับปรุงข้อมูลรายชื่ออาสาให้เป็นปัจจุบัน ตามรายละเอียดในหนังสือ 

ที่แจ้งทางอ าเภอไปแล้ว 
4.3.3 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น 

กิจกรรม ยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ (ประจ าปี 2566) เดือน ต.ค.– ธ.ค. 65 
เปิดรับสมัครเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น  เข้าร่วมโครงการ ต.ค.65 จังหวัดละ 1 
ราย  

- สอบคัดเลือก รอบที่ 1 (ธ.ค.65) เดือน ม.ค. – ก.พ. 65 ผู้ผ่านคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ม.ค.- ก.พ.66  

- สอบคัดเลือก รอบที่ 2 (ก.พ.66) รายงานตัว รอบที่ 2 (ก.พ.- เม.ย.66)  
เข้ารับการอบรม รอบที่ 2 (ศึกษาดูงาน ทดสอบภาษาญี่ปุ่น พบปะกับรุ่นพ่ี ปี 2564) เม.ย.66 – มี.ค.67 
(เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 11 เดือน) 

   



   4.3.4 รายงานลูกเกิด โครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 

อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว) 
จ านวนลูกเกิด (ตัว) 

ผลงานเดือนนี  สะสม ร้อยละ 

เมืองยโสธร 123 10 27 21.95 

ทรายมูล 25 1 10 40.00 

กุดชุม 150 20 75 50.00 

ไทยเจริญ 65 0 15 23.08 

เลิงนกทา 25 0 5 20.00 

ป่าติ ว 25 0 12 48.00 

ค าเข่ือนแก้ว 34 14 14 41.18 

มหาชนะชัย 75 0 34 45.33 

ค้อวัง 30 26 26 86.67 

รวม 552 71 218 39.49 
4.3.5 โครงการประกวด อาสาปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

(ประจ าปี 2566) 
4.3.5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ (ให้อ าเภอคัดเลือกส่งชื่อจังหวัด

ภายในวันที่ 9 ก.ย.65) 
        - คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย ( ภายใน ก.ย.65)    
มีรางวัลประมาณ 3,000 บาท ถ้าระดับเขต 9 ราย  รางวัลละ ประมาณ 5,000 บาท (9 รางวัล) 

4.3.5.2 กิจกรรม คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  
(ภายใน กันยายน 65) เพ่ือส่งต่อประกวดระดับเขต และระดับกรมต่อไป 
        - คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ดีเด่น (จังหวัดละ 1 ราย) เขต 9 ราย กรม 3 ราย 
      - คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (จังหวัดละ 1 กลุ่ม) เขต 9 กลุ่ม กรม 3 กลุ่ม 
      - รางวัลจะมีเฉพาะระดับชาติ (โล่รางวัลและเงินรางวัล) 
       1. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี ยงสัตว์) จ านวน 1 ราย 
รางวัล 15,000 บาท 
       2. สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  (กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์) 
จ านวน 1 กลุ่ม รางวัล 100,000 บาท 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

 

 

 



4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
4.4.๑ ตามที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 4 กันยายน 2565 มีร่องมรสุมก าลังแรง

จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 4-10 กันยายน 2565 จะท าให้เกิดฝนตกและ
น  าล้นตลิ่ง อ าเภอที่เสี่ยงมี อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอป่าติ ว ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบ     
จากโรคภัย ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่เสี่ยงติดตามอย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและรายงาน 
ให้ทันเหตุการณ ์ส่วนศูนย์ฯ มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องเสบียงอาหารสัตว์ 

4.4.๒ ทางศูนย์วิจัยฯ มีเรื่องแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเป็นต าแหน่ง
อาวุโส คือ นายไพฑูรย์ ป้องสนาม ต าแหน่งเดิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน เลื่อนต าแหน่งเป็น                           
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

 4.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
4.5.1 การตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ 

ประชุมวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้งประชุมตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ สมพงค์โรงฆ่าสัตว์ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม 

   4.5.2 การตรวจเนื้อโคปลอมตามโครงการฮาลาล 
ตามที่กลุ่มฯ ได้แจ้งให้อ าเภอด าเนินการตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (ว่ามีการ

จ าหน่ายเนื อโคปลอมหรือไม่) ในพื นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั งให้ถ่ายภาพประกอบการตรวจ แล้วส่งให้ กพค. 
เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานประกอบตัวชี วัดท่านปศุสัตว์จังหวัดต่อไป 

   4.5.3 การติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 
ให้อ าเภอด าเนินการสุ่มตรวจการจัดส่ง การเก็บรักษา นมโรงเรียน อย่างน้อย  

1 อปท.ประกอบด้วย  -    1 โรงเรียน  
- 1 ศพด.  
- 1 โรงเรียนเอกชน (ถ้ามี)  

ส่งรายงาน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 

 



 



 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
             - ไม่มี 

มติที่ประชุม                                                                                                             . 
 



4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.7.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรค ASF 

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ขอเน้นย  าการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกร โดยขอความร่วมมือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ให้เน้นย  าการ
ด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรง ในสุกร
ในพื นที่ ดังนี  

1. ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทั งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการ
เฝ้าระวังโรคในพื นที่ พร้อมทั งประเมินความเสี่ยงโดยใช้แอพพลิเคชั่น E-smart plus  

2. เข้มงวดการด าเนินงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
อนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. กรณีพบผลตรวจยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการให้ด าเนินการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาและด าเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด 

4. ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื นที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี ยง
สุกรปรับปรุงเล้าหรือโรงเรือนให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือป้องกันโรคเข้าสู่เล้าหรือโรงเรือน
ส่งเสริมให้มีการเลี ยงสุกรขั นพื นฐานตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัดและยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม พร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรทั งด้านการเลี ยง การจัดการ
และการป้องกันโรค โดยเน้นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานที่เลี ยงสัตว์ ดังนี      

4.1 ควบคุมการเข้า–ออกฟาร์มและงดเว้นการเข้าฟาร์มสุกรรายอ่ืนหรือ
สถานที่เลี ยงสัตว์อย่างเข้มงวด จะต้องมีการท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคก่อนเข้า–ออกฟาร์ม รวมทั งมี
การกักตัวจากคนพื นที่เสี่ยงหรือพื นที่ที่มีการเลี ยงสุกรก่อนปฏิบัติงานในฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน 

  4.2 หลีกเลี่ยงการน าเศษอาหารมาเลี ยงสุกร หากมีความจ าเป็นต้องต้มเศษ
อาหารให้เดือด เป็นเวลา 45 นาที และห้ามน าเนื อสุกรดิบเข้าบริเวณเล้าหรือโรงเรือน 

    4.3 งดการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์สุกรในการผสมพันธุ์ 
4.4 ควรมีจุดท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคยานพาหนะที่เข้า – ออก   

ในบริเวณพื นที่เลี ยงสุกร และพ่นน  ายาฆ่าเชื อบริเวณเล้าหรือโรงเรือนเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
    4.5 การฆ่าเชื อโรคในน  าที่ใช้ภายในฟาร์มจะต้องท าการฆ่าเชื อโรคใช้คลอรีน

เป็นเวลา 30 นาที 
   4.6 แยกพื นที่ขายสุกรออกจากพื นที่ เลี ยงสุกร และห้ามน ารถจับสุกร          

เข้าไปในคอกเลี ยงสุกร 
   4.7 มีการก าจัดสัตว์พาหะอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ตาข่ายกันนก การก าจัด

หนูและแมลง เป็นต้น 
   4.8 เฝ้าระวังโรคและดูแลสุขภาพของสุกรภายในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

5. ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ในพื นที่โดยด่วน 

    
 



  4.7.2 สถานการณ์และการป้องกันโรคลัมปี สกิน 
      ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ตั งแต่ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
ส่งผลกระทบให้โค กระบือ ของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากโรคลัมปี สกิน เป็นจ านวนมาก กรมปศุสัตว์จึง
มีความจ าเป็นต้องประกาศเขตโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื นที่จังหวัดที่พบ
การระบาดของโรคลัมปี สกิน เพ่ือควบคุมและป้องกันโรค พร้อมทั งการรักษาสัตว์ป่วย รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ เลี ยงโค กระบือ โดยการประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน           
กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ได้ด าเนินการหารือร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนา               
การปศุสัตว์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565                
กรณีการยุติภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ดังนี  

1. กรณีภัยจากโรคระบาดสัตว์เป็นสาธารณภัยที่มิได้สิ นสุดไปโดยสภาพ จะต้อง
ด าเนินการประกาศภาวะยุติโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากสถานการณ์
ของ โรคระบาดในพื นที่จังหวัดนั นทั งหมด หรือบางส่วนที่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์สามารถควบคุม         
โรคระบาดนั นในเขตโรคระบาดได้ และไม่มีรายงานการพบโรคระบาดเป็นระยะมากกว่า 60 วัน ให้ส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศยกเลิกเขตโรคระบาดสัตว์ในพื นที่จังหวัดนั นทั งหมด        
หรือบางส่วนตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 

2. กรณี ในพื นที่อ าเภอนั น พบการอุบัติการณ์ของโรคระบาดในบางพื นที่          
หรือบางส่วนซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง สัตวแพทย์ประจ าท้องที่สามารถประกาศเป็นเขต    
โรคระบาดชั่วคราวได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

3. หากมีการยกเลิกประกาศ เรื่อง ก าหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน    
ในโค กระบือตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 การประกาศเรื่องเขตพื นที่  
ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรค
ระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศยุติภัยพิบัติ ทั งนี  การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามประกาศดังกล่าวยังคงอยู่จนกว่าจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรครบ
จ านวน หากมีภัยพิบัติเกิดขึ นใหม่สามารถประกาศเขตให้ความช่วยเหลือใหม่ได้อีก (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์) 

  4.7.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
    ตามที่  กรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า        
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้พบ              
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในประเทศอย่างยั่งยืน และกรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรคโดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวพร้อมกันทั งประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2565 (ต่อเนื่อง 6 เดือน) นั น 



   ดังนั น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอความร่วมมือกรอกแบบติดตามรายงานผลการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั ขบ้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งเป็นแบบรายงานตามตัวชี วัด               
และส่งแบบติดตามดังกล่าวให้ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 
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  4.7.4 ไข้หวัดนก  
แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เชิงรุกและเชิงรับ (เก็บซากสัตว์ปีก) งบ 65 

อ าเภอ พื้นที่ต าบลเสี่ยง ก าหนดส่งตัวอย่าง วันที่  12 กันยายน 2565 
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ไม่เสี่ยง 

เมือง น  าค าใหญ่ ไก่(เชิงรุก)  
กุดชุม โนนเปือย เป็ด(เชิงรุก)  

ก าแมด   
นาโส่   

ค้อวัง กุดน  าใส ไก่(เชิงรุก)  
ค าเข่ือนแก้ว กุดกง   

กู่จาน ไก่(เชิงรุก)  
มหาชนะชัย ผือฮี นก(เชิงรุก)  

หัวเมือง   
ป่าติ ว 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 

 
   4.7.5 ผสมเทียม 

 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 

 



ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา  -  
มติที่ประชุม                                                                                                             . 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ 

หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : วันท่ี 9 กันยายน 2565 จะมีกิจกรรมงานเลี ยงเกษียณ ก าหนดการมีดังต่อไปนี  
ก าหนดการช่วงเช้า : ก าหนดการบ าเพ็ญกุศล ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และมุทิตาจิต             

เวลา  07.30 น.       ทุกคนพร้อมกัน ณ สนง.ปศจ.ยส. และไหว้ศาล 
เวลา 10.00 น.        ไปรับพระคุณเจ้า ที่วัดมหาธาตุฯ จ านวน 9 รูป 
เวลา 10.45-11.30 น.      พระคุณเจ้าเดินทางมาถึง สนง.ปศจ.ยส. พิธีสงฆ์ โดย มัคทายก ด าเนินการ 

ก าหนดการช่วงเย็น : ณ ร้านครัวบินหลา 
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป      จัดงานเลี ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
มติที่ประชุม                        รับทราบ                                                                          . 

เลิกประชุม 16.30 น. 
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