
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  9 / 2565 ประจ าเดือน กันยายน 2565   

ประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เวลา 09.30 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  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว  

14. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
15 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
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 ๐๙.30 น. 
 

 



วาระก่อนการประชุม   
      1. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดี เด่น ระดับประเทศ  ได้แก ่        
นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ บ้านเลขที่ 33 บ้านค าแดง หมู่10 ต าบลเดิด อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
      2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2022 และคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดได้
พิจารณาคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการด าเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ประจักษ์ ดังนี  
         2.1 ประเภทเทศบาลต าบล 
       2.1.1 เทศบาลต าบลป่าติ ว ระดับดีมาก 
      2.1.2 เทศบาลต าบลค้อวัง ระดับดี 
       2.1.3 เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ระดับดี 

       2.2 ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด ระดับดีมาก 
       2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างมิ่ง ระดับดี 
       2.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร ระดับดี 
       2.2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ระดับดี 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. กรมปศุสั ตว์ ได้มี ค าสั่ งกรมปศุ สั ตว์  ที่  797/2565  ลงวันที่  31 สิ งห าคม 2565                      
ย้ายนางสาวไพลิน วงษาเสน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพนนาแก้ว 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้มาด ารงต าแหน่งทีก่ลุ่มส่งเสริมฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

2. เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด  
2.1 จังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรย้อนยุควิถี ไทย จัดกิจกรรมที่ถนนคน

เดิน บ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร โดยก าหนดการเริ่มเดือนพฤศจิกายน เริ่มตั งแต่วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 
2565,     วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565, วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565, วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565, 
วันศุกร์ที่          23 มิถุนายน 2565, วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2565 

2.1 การย้ายข้าราชการจังหวัดยโสธร 
        - นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี 
       - พล .ต.ต .อิทธิพล นาคค า ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร ย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง       ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
  - นายเกรียงไกร เมืองโคตร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร ย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
               - นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดยโสธร 
3. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ที่จะจัดขึ นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565      

ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้แจกซองไปให้
อ าเภอและกลุ่ม/ฝ่ายแล้ว หากท่านใดมีความพร้อมสามารถน าซองมารวบรวมส่งได้ที่ คุณสุวิมล ทองน้อย     
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 



ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565 ประจ าเดือน สิงหาคม  2565   
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน”  
มติที่ประชุม                                 รับรอง                                                                 . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม                                   -                                                                       . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 

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


4.1.2 กิจกรรม 5ส วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
        กิจกรรม : ท าความสะอาดห้องท างานในพื นทีท่ี่ตนเองรับผิดชอบ 
4.1.3 การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
        ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การตรวจสุขภาพประจ าปีไปแล้ว           

แต่ทางโรงพยาบาลยโสธรยังไม่ตอบรับกลับมา 
      ปศจ.ยส. : สามารถติดต่อโรงพยาบาลอ่ืนๆได้หรือไม่ หรือจ าเป็นต้องโรงพยาบาลยโสธร

เท่านั น ขอให้ด าเนินการติดต่อสอบถามอีกครั ง หรือสอบถามโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง 
      ธุรการฯ : รับทราบ 
4.1.4 หลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วง   

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

 



 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   
                     4.2.1 โครงการธนาคารโค กระบือ (รายงานลูกเกิด) 

ประจ าเดือน กันยายน  2565 

อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว) 
จ านวนลูกเกิด (ตัว) 

ผลงานเดือนนี้ สะสม ร้อยละ 
เมืองยโสธร 123 0 27 21.95 
ทรายมูล 25 0 10 40.00 
กุดชุม 150 4 79 52.67 
ไทยเจริญ 65 0 15 23.08 
เลิงนกทา 25 0 5 20.00 
ป่าติ้ว 25 0 12 48.00 
ค าเขื่อนแก้ว 34 7 21 61.76 
มหาชนะชัย 75 0 34 45.33 
ค้อวัง 30 0 26 86.67 

รวม 552 11 229 41.49 
4.2.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2566 

- เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร นายทองพูล ภูสีเงิน เลขที่ 37 หมู่ 6 บ้านแข่  
ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

- อาสาปศุสัตว์ระดับจังหวัดยโสธร นายธีรภัทร์  เพชรไพร เลขที่  20 หมู่  10          
ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

หมายเหตุ เนื่องจากมีการส่งประกวดประเภทละ 1 แห่งเท่านั น จึงได้รับการคัดเลือก ทั ง 2 แห่ง 



4.2.3 โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
                             - ให้อ าเภอรายงานข้อมูลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
                                - แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งให้ทางกลุ่มไลน์ “กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ยส.” 

4.2.4 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ (รับขวัญกระบือพระราชทาน) 
        - อ าเภอเมืองยโสธร นายค ามูล อุปชัย 13 ม. 7 ต.สะไมย์ อ.เมืองฯ กระบือ เพศเมีย 2 ตวั  
           - อ าเภอเลิงนกทา นายสีม่าย เพชรไพร 118 ม.18 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา กระบือ เพศเมีย๒ตัว 

ภาพกิจกรรม 

 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

 4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ฯ ได้ส่งหญ้าแห้งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากเกิดพายุโนร ู            

และก่อนหน้านั นด้วย ในส่วนของจังหวัดยโสธรมีโควต้าทั งหมด 77,800 กิโลกรัม (3,890 ฟ่อน) ได้เบิกจ่าย
ไปหมดแล้ว ซึ่งทางจังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ท าเรื่องขอโควต้าเบิกของเขตไป เขตอนุมัติทั งหมด  
487 ฟ่อน โดยได้น าไปช่วยที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 1 เที่ยว นอกนั นได้ส่งที่เหลือไปจังหวัดศรีสะเกษทั งหมด     
จึงท าให้หญ้าแห้งในสต็อคของศูนย์ฯ นั นหมดไป หากเกิดภัยพิบัติในจังหวัดยโสธรช่วงนี คงจะล าบาก แต่ขอน า
เรียนว่าทางศูนย์ฯไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ขอรับการสนับสนุนเบิกทางศูนย์วิจัยฯ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,000 
ฟ่อน แต่ว่าได้ท าการเบิกจ่ายให้จังหวัดศรีสะเกษไปแล้ว 500 ฟ่อน (เหลือ 500 ฟ่อน) และได้ประสานไปยัง
ศูนย์วิจัยฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประมาณ 500 ฟ่อน แต่จะมีค่าใช้จ่ายน  ามันเชื อเพลิงตามระยะทาง 
ประมาณเที่ยวละ 5,000 บาท ฉะนั นจึงขอน าเรียนว่าหากทางปศุสัตว์อ าเภอได้ส ารวจพื นที่แล้ว หากได้รับ
ผลกระทบไม่มาก ขอให้ชี แจงเกษตรกรที่จะพอช่วยเหลือตนเองได้ให้ด าเนินการช่วยเหลือตนเองในเบื องต้น  



หากหนักจนไม่สามารถท าได้ ทางศูนย์ฯ มีหญ้าสดสามารถมาตัดหญ้าสดไปได้ ขอให้อ าเภอได้ชี แจงเกษตรกร
ให้ทราบและเข้าใจด้วย 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

4.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.4.1 สถานการณ์และการป้องกันโรคลัมปี สกิน 
         ก าหนดแนวทางการเก็บตัวอย่างโดยให้มีการเก็บตัวอย่างในโค กระบือ เพ่ือตรวจ

ยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรณีสงสัยโรคลัมปี สกิน จ านวน ๒ ตัวอย่าง คือ ตัวอย่างรอยโรค และตัวอย่างเลือด 
(Whole blood) เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ในปัจจุบัน และลักษณะอาการแสดงของ
โรคที่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการของโรคที่เกิดขึ น จากภายนอกตามนิยามทางอาการของโรค ได้แก่ โคหรือ
กระบือแสดงอาการมีตุ่มเนื อ (nodule) ลักษณะเป็นก้อนแข็ง กลมนูนขึ นบนผิวหนังตามล าตัว หัว คอ ขา     
เต้านม หรืออวัยวะเพศ รวมทั งเยื่อเมือกท่ัวร่างกาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ - ๕ เซนติเมตร ซึ่งต่อมา
ตุ่มจะแตกมีเนื อตายเป็นวง เกิดเป็นแผลหลุม และตกสะเก็ด เมื่อแผลหายอาจร่วมกันมีอาการไข้ และหายใจ
ล าบากและอาจท าให้สัตว์ตายได ้

    เก็บตัวอย่างรอยโรคหรือตัวอย่างเลือด (Whole blood เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถวินิจฉัย
แยกแยะจากอาการทางคลินิกของโรคได้เท่านั น เพ่ีอลดค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและงบประมาณของ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรค 

 4.4.2 สถานการณ์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ผลการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

 
 4.4.3 ไข้หวัดนก 
             4.4.3.1 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด และท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นที่เสี่ยง 

ครั งที่ 1/2566 ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 เพ่ือลดโอกาสในการติดเชื อการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอ่ืนในสัตว์ปีก รายละเอียดการด าเนินโครงการฯ ดังนี  

      1. เป้าหมาย 
         1.1 ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง  
         1.2 สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
         1.3 สนามชนไก่/ซ้อมไก่  
         1.4 พื นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก 

                
          

         % 
                  

           283 112 329 109 241 791 279.51 

              160 62 104 41 75 282 176.25 

          160 90 156 37 95 378 236.25 

       160 38 109 42 81 270 168.75 

         160 84 165 55 90 394 246.25 

        135 22 42 42 78 184 136.30 

        135 53 161 50 146 410 303.70 

         123 35 114 35 86 270 219.51 

       135 49 115 17 44 225 166.67 

    1,451 545 1,295 428 936 3,204 220.81 

 



    2. การด าเนินงาน  
         2.1 ให้มีการจัดประชุมซักซ้อมการด าเนินงาน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการผสมยาฆ่าเชื อในอัตราส่วนที่ก าหนด     
การพ่นยาฆ่าเชื อให้มีประสิทธิภาพ 

         2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงพื นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นน  ายาฆ่าเชื อโรค
ร่วมกับเครือข่ายปศุสัตว์หมู่บ้าน เช่น อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นเป็นต้น  

         2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการฯ รวมทั งความรู้ทั่วไปเรื่องโรคไข้หวัดนก เพ่ือเป็นการย  าเตือนมาตรการ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาคประชาชน  

         2.4 ประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรค
ไข้หวัดนก ในพื นที่เสี่ยงในพื นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคตามแบบประเมิน 

   3. การจดัท ารายงาน 
   3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพร้อมแบบ

ประเมินภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
   3.2 ตอบแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ อ าเภอละ 1 ราย และส าหรับ

เกษตรกร อ าเภอละ 10 ราย 
       4.4.3.2 เน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ครั งที่ 2/2565 

    องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH)รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกใน
สัตว์ปีกชนิดสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza ; HPAI) ตั งแต่ มกราคม–สิงหาคม 
2565 พบใน 40 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ทวีปยุโรป 19 ประเทศ แอฟริกา 9 ประเทศ อเมริกา 3 ประเทศ 
และเอเชีย   9 ประเทศรวมจุดพบโรคทั งหมด 2,897 จุด โดยส่วนใหญ่พบในสายพันธุ์ H5N1 และยังพบ
รายงานการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งพบการระบาดของสายพันธุ์ H5N1 และ 
H5N8            อย่างต่อเนื่องมากถึง 40 จุด พบในสัตว์ปีกท่ีเลี ยงในหมู่บ้าน ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน 
ท าให้มีฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื นที่ สภาพอากาศดังกล่าว ท าให้สัตว์ปีกอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ าสามารถ
ติดโรคได้ง่าย 

ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอเน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื นที่ ดังนี  
     1. ให้จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพื นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ปีกในทุก

หลังคาเรือน เฝ้าระวังเชิงรุก พร้อมทั งฉีดพ่นน  ายาฆ่าเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง และพื นที่ใกล้เคียงรวมทั งวัสดุอุปกรณ์
ในการเลี ยงสัตว์ปีก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคตามท่ีก าหนด 

               2. ให้เน้นย  าฟาร์มเลี ยงสัตว์ปีกจัดการระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพอย่าง
เคร่งครัด ท าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง และให้ฉีด
พ่นยานพาหนะเข้า - ออกฟาร์มทุกครั ง 

  3. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่าน
สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.06 3225 6888 หรือท่ีแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 

               4 . ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือในการควบคุมโรค 
โดยเฉพาะส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  



      5. การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด าเนินการตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

      6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ระมัดระวังป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ปีก และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบน าเข้าสัตว์ปีกและ
ซากสัตว์ปีกให้กรมปศุสัตว์ทราบ ตลอดจนห้ามน าสัตว์ปีกท่ีป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจ าหน่วยโดยเด็ดขาด 

 4.4.4 ผสมเทียม 
การก าหนดแผนปฏิบัติงานบริการผสมเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด/

หน่วยผสม
เทียม 

หน่วย
ผสม
เทียม 

พนักงาน
ราชการ การบริการผสมเทียม (ตัว) จ านวนปศุสัตว์ที่ต้ังท้อง 

จากการผสมเทียม (ตัว) 
จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 
จากการผสมเทียม (ตัว) 

(แห่ง) (อัตรา) โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ รวม
ทั้งหมด โคเนื้อ โค

นม กระบือ แพะ รวม
ทั้งหมด โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ รวม

ทั้งหมด 
ส านักงาน 
ปศุสัตว์
จังหวัด 
ยโสธร 10 10 5500 0 800 0 6300 3520 0 512 0 4032 3300 0 480 0 3780 
หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
เมืองยโสธร 1 1 

550   80   630 352   52   404 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
ทรายมลู 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
กุดชุม 1 1 1 

550   80   630 352   52   404 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
กุดชุม 2 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
ป่าติ ว 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
มหาชนะชัย 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
ค้อวัง 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ 1 1 550   80   630 352   51   403 330   48   378 



เลิงนกทา 
หน่วยผสม
เทียมอ าเภอ
ไทยเจริญ 1 1 

550   80   630 352   51   403 330   48   378 

หมายเหตุ 
        1. จ านวนปศุสัตว์ที่ตั งท้องจากการผสมเทียม คิดร้อยละ 64 จากเป้าหมายบริการผสมเทียม 
        2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม (ลูกเกิด) คิดร้อยละ 60 จากเป้าหมายบริการผสม
เทียม 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
มติที่ประชุม                                - ไม่มี -                                                                 . 

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.6.1 การจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด  เพื่อการบริหาร

จัดการความม่ันคงและโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      ปฏิทินสินค้าเกษตร ในทุกปีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะเป็นผู้บันทึก แต่ในปีนี  กรมปศุสัตว์ 

ก าหนดให้อ าเภอเป็นผู้บันทึก ซึ่งระบบจะเปิดใช้ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และทางกลุ่มฯ จะนัดเจ้าหน้าที่
ของอ าเภอมาเพ่ือแนะน าในการบันทึกข้อมูลอีกที ส่วนคู่มือในการบันทึกและรหัสเข้าระบบ ทางกลุ่มฯ ได้ท าการ
จัดส่งให้แก่ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว  

 4.6.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
         4.6.2.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรณีโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน 
   - เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือไปแล้วทั งสิ น 2,553 ราย วงเงินช่วยเหลือ 

56,310,000 บาท และปัจจุบันนี  ได้จ่ายเงินไปทั งหมด 4 รอบ และได้รับการประสานงานจาก ธกส. สาขา
ยโสธรว่าได้ โอนเงินให้ เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  รวมช่วยเหลือเกษตรกรทั งหมด 2,674 ราย วงเงิน 
59,112,000 บาท 

   - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอนุมัติให้จังหวัดยโสธรขยายเวลา     
การให้ความช่วยเหลือออกไปอีก 60 วัน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากกลุ่มฯ เกรงว่าจะท าการ
ช่วยเหลือได้ไม่ทันเวลาจึงได้ท าการขอขยายเวลาออกไป แต่ในปัจจุบัน กลุ่มฯ สามารถท าการช่วยเหลือได้
ครบถ้วนตามระยะเวลา จึงไม่จ าเป็นในการขยายเวลาในการช่วยเหลืออีกต่อไป 

        4.6.2.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” น  าท่วม
ฉับพลันและน  าล้นตลิ่ง 

   - จั งหวัดย โสธรมีป ระกาศ เรื่ อ ง  เขต พื นที่ ป ระสบสาธารณ ภั ย /                
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื นที่จังหวัดยโสธร มีประกาศจ านวน 5 อ าเภอ 
คือ อ าเภอป่าติ ว (3 ต าบล 15 หมู่บ้าน) อ าเภอค าเขื่อนแก้ว (6 ต าบล 24 หมู่บ้าน) อ าเภอเมืองยโสธร (8 
ต าบล 53 หมู่บ้าน) อ าเภอมหาชนะชัย (7 ต าบล 52 หมู่บ้าน) อ าเภอค้อวัง (3 ต าบล 22 หมู่บ้าน) ซึ่งเป็น
อ าเภอที่มีความเสี่ยงและอยู่ติดกับแม่น  า เป็นเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เข้าด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเขตพื นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธาร
ภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด 
และแผนอ่ืนๆ    ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และ



ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั งนี ต้องไม่
เกิน  3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย ประกาศเกิดภัยฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 

   - การให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันนี ส านักงานฯ 
ได้ใช้โควต้าของจังหวัดไปหมดสิ นแล้ว จ านวน 77,800 กิโลกรัม และใช้โควต้าของเขตไปหมดสิ นแล้วเช่นกัน   
ถ้าหากจ าเป็นต้องใช้ในพื นที่น  าท่วมซ  าซาก ขอให้เฝ้าระวังและหากเป็นไปได้ขอให้ประสานกับ อปท . ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการเติมน  ามันเชื อเพลิง ประมาณ 5,000 บาท 

   - การส ารวจและรายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์  ขอให้ทุกอ าเภอเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด ติดตามรายงานการเสียหายด้านปศุสัตว์ทุกวัน เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

4.6.3 เป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- งบด าเนินงานประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ส ารวจและปรับปรุงข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ รายละ 3 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รับงบจัดด าเนินงาน การขึ นทะเบียนเกษตรกร 

จ านวน 43,600 ราย เป็นเงิน 130,800 บาท แบ่งให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดังนี  

อ าเภอ 
เป้าหมายปี

2565 
งบประมาณ2565 เป้าหมายปี2566 งบประมาณ2566 

เมืองยโสธร 7,200 21,600 6,800 20,400 -400 
ทรายมูล 3,015 9,045 2,625 7,875 -390 
กุดชุม 8,835 26,505 8,440 25,320 -395 
ค าเขื่อนแก้ว 6,300 18,900 5,935 17,805 -365 
ป่าติ้ว 3,635 10,905 3,235 9,705 -400 
มหาชนะชัย 5,135 15,405 4,765 14,295 -370 
ค้อวัง 2,800 8,400 2,000 6,000 -800 
เลิงนกทา 7,180 21,540 6,800 20,400 -380 
ไทยเจริญ 3,500 10,500 3,000 9,000 -500 
รวม 47,600 142,800 43,600 130,800 -4,000 

4.6.4 แผนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระดับ

คะแนน 
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่งส านักงาน
ปศุสัตว์เขตและส าเนาส่งส านักงานเลขานุการกรม 

2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอด แผนและแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม   
อย่างน้อยเดือนละ 2 เรื่อง 

4 มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม   
อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง 

5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 ส่งปศุสัตว์จังหวัดภายใน วัน เวลา ที่ก าหนด 
  4.6.4 ส ารวจสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู 



        ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้เตรียมการเฝ้าระวังพายุใต้ฝุ่นโนรู เคลื่อนที่เข้าสู่
ประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก มีน  าท่วมขัง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์เลี ยง
และปศุสัตว์ในพื นที่ ประสบปัญหาคลาดแคลนอาหารสัตว์ เช่น สุนัข แมว ที่อพยพหนีน  าท่วม ส านักงาน     
ปศุสัตว์เขต 3 จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส ารวจจ านวนสัตว์ (สุนัข แมว) ที่ได้รับผลกระทบเพ่ือจะขอรับ
อาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ฉะนั นกลุ่มฯ ขอให้ทุกอ าเภอรายงานจ านวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ภายใน        
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เพ่ือที่กลุ่มจะได้รวบรวมรายงานส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ต่อไป  

มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 
 
4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

4.7.1 การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 



 
 
 
 
 
 



อ าเภอ ขายปลีก ขายส่งและปลีก รวม 
เมืองยโสธร 71 38 109 
ทรายมูล 42 11 32 
กุดชุม 37 11 48 
ค าเข่ือนแก้ว 24 10 34 
ป่าติ ว 21 11 32 
มหาชนะชัย 29 10 39 
เลิงนกทา 32 7 48 
ไทยเจริญ 14 4 18 
ค้อวัง 14 6 20 
รวม 284 105 389 

เอกสารประกอบใบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
     1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฯฉบับจริง 
     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง) 
     3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุบอนุญาตฯ 
          - ประเภทขายส่งและปลีก  300 บาท  
  - ประเภทขายปลีก 100 บาท 
4.7.2 การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

- โรงฆ่าสัตว์พิมขวัญ บีฟ ผู้ประกอบการ คือ นางพิมพิลา ในจิตต์ ตั งอยู่ในพื นที่ต าบล
ทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

- ให้อ าเภอด าเนินการประสานองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล แต่งตั งพนักงาน  
ตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

หมายเหตุ หากด าเนินการแต่งตั งค าสั่งแต่งตั งพนักงานตรวจโรคสัตว์เรียบร้อยแล้ว ให้ส าเนาค าสั่ง
แต่งตั งพนักงานตรวจโรคสัตว์แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทราบ 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม                                     -                                                                     . 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ 

ปศจ ยส : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานฯ มีข้าราชการท่ีอยู่ในท่ีประชุมแห่งนี  ได้เกษียณอายุ
ราชการจ านวน 2 ท่าน ขอให้ผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ ได้กล่าวในที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

นายสุรชัย สีน  าค า (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ) : กระผมได้มีชีวิตเป็นข้าราชการและรับราชการมา 39 ปี     
ได้ท างานหลายพื นท่ี หลายจังหวัดและได้อยู่นานท่ีสุดคือจังหวัดยโสธร 5ปี ตลอดจนได้เกษียณท่ีนี่ รู้สึกดีใจท่ีได้
ร่วมงานกับทุกท่าน หากมีอะไรท่ีกระผมได้ท าพลั งพลาด ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กระผมขอ
อโหสิกรรม ณ ที่นี ด้วย และสุดท้ายขอให้ทุกท่านตั งใจท างาน ท าตามหน้าที่ และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
ตลอดไป ขอบคุณครับ 

นายปรีชา ช ากรม (ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย) : กระผมขอขอบคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดและพ่ีน้องชาว
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานเลี ยงมุทิตาจิตเมื่อวันที่ผ่านมา ผมรับราชการที่จังหวัด
ยโสธรร่วม 10 ปี การปฏิบัติงานนั นได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
เกียรติ ให้ความรัก ความศรัทธา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระผมจะจดจ าตลอดไป ถึงแม้กระผมได้เกษียณไปแล้วก็จะเฝ้าดู



ความส าเร็จของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรตลอดไป มีอะไรที่กระผมจะช่วยได้ กระผมยินดีเสมอ ขอบคุณ
มากครับ 

ปศจ ยส : ในส่วนของส านักงานฯ ก็คงจะยังขอรบกวนในงานที่อาจจะยังไม่แล้วเสร็จหรืองานที่
จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าและค าปรึกษาในพื นที่จากพ่ีทั ง 2 ท่าน ขอความเมตตาเป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆด้วย 
และหวังว่างานต่างๆจะเป็นไปด้วยความราบรื่น นอกจากนี ขอขอบคุณพ่ีทั ง 2 ท่าน ที่ให้ประสบการณ์ในการ
ท างานแก่น้องๆทุกคน ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ ขอให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม                                รับทราบ                                                                . 

เลิกประชุม 12.00 น. 
 
 
 
             …………พัชรียา……...….ผูบ้ันทึกรายงานประชุม 
            (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
            ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   
        
 
 

 
 
 
 
 


