
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งท่ี  10 / 2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565   

ประชุม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 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. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  
6. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินช านาญงาน  

7. นายสมศักด์ิ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายชินกร ศรีเกษตร รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  

9. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  

11. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  

12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว  

14. นายธนาวุธ บุญยัง ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  

15 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
16. นายนิวัฒน์ ทานะเวช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

17. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  

18. นายสุรพงษ์  ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นายสุพศิน ยงย้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

20. นายภัทรพงศ์ มาตขาว เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
21. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล  

22. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

23. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักด์ิ หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. ทรงศักด์ิ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.30 น. 
 
 



 
วาระก่อนการประชุม  มอบเกียรติบัตร อาสาปศุสัตว์ดีเด่นและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด 

- นายธีรภัทร์ เพชรไพร อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด (อาสาปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา) 
   - นายทองพูล ภูสีเงิน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด เกษตรกรอ าเภอค้อวัง 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. การเลื่อนข้าราชการ มีค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่  786/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คือ 
นายธนาวุธ บุญยัง ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์) ระดับช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   เมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา ให้มาด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์) ระดับอาวุโส ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร  

2. ตามมติ ก.อ.พ. กรมปศุสัตว์มีมติครั้งที่  4/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ก าหนด
บัญชีต าแหน่ง กลุ่มต าแหน่งและจ านวนคนที่จะขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการกลั่นกรอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 



 
3. ข้อสั่งการจากการประชุมกรมการจังหวัดยโสธร 

3.1 การประกาศสงครามยาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานทั้งจังหวัดและอ าเภอท าการก ากับ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สังเกตว่ามีพฤติกรรมที่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม่ เป็นผู้ ค้าหรือเป็นบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ขอให้ดูแลและรายงานผู้บังคับบัญชา  

3.2 เรื่องอาวุธปืน ขอให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วน ใช้ดุลพินิจในการลงนามอนุญาตให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาซ้ืออาวุธปืน และขอให้ก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้อาวุธปืน 

3.3 เรื่องอุทกภัย สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด 
ซ่ึงหนึ่งในนั้นที่รับผลกระทบเล็กน้อยคือจังหวัดยโสธร ถนนมีน้ าท่วมเสียหายหรือมีพ้ืนที่การเกษตร ที่เสียหาย 
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดยโสธรได้ให้นโยบายไว้ว่า ถ้าหากมีพ้ืนที่ใดเกิดความเสียหาย
หรือเดือดร้อนจากอุทกภัย ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวด าเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

3.4 การประเมินบัญชีผ่านระบบ GAQA เม่ือได้มีการด าเนินการจนสิ้นปีงบประมานแล้ว 
จะมีการประเมินผ่านระบบบัญชี ส านักงานคลังจังหวัดฯ ได้ก าชับย้ ามาว่าต้องท าการประเมินฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หากหน่วยงานใดท าไม่ทันตามวันเวลาที่ก าหนดจะติด 0 ทันที  

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ส านักงานปศุสัตว์ฯ โดยฝ่ายบริหารฯ ท าการประเมินในระบบ ไป
ถึงขั้นตอนใดแล้ว ขอเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงในที่ประชุมทราบ 

เจ้าหน้าที่การเงินฯ : ในส่วนของการปิดบัญชีปีงบประมาณ 2565 กระผมได้น าแนบไฟล์
เข้าเรียบร้อยแล้ว เหลือวัสดุคงเหลือที่ยังรอคณะกรรมการลงนามเพียงเท่านั้น 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : การประชุมประจ าเดือนในวันนี้  คณะกรรมการมาครบทุกคน 
ขอให้ท่านลงนามให้ด้วยเพ่ือให้การประเมินในระบบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในวันเวลาที่
ก าหนด 

4. หัวหน้าส่วนที่มาด ารงต าแหน่งในจังหวัดยโสธร 
- พลต าตรวจตรีธเนศ เทพสุด ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร 
- นายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร 
- นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
- นางสาววาสนา ไชยพรรณา ด ารงต าแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 
- นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ด ารงต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
- นางสาวนงค์นุช อุดมค า ด ารงต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดยโสธร 



- นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดยโสธร 

- นางสาวชญาภา จันทร์ศรี ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดจังหวัดยโสธร  
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2565 ประจ าเดือน กันยายน 2565   

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

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ขอติดตาม 1 เรื่องเก่ียวกับการจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรราย
เดือนขอให้อ าเภอลงในระบบด้วย 2. การส ารวจสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ซ่ึงมีรายงานจากอ าเภอ
มหาชนะชัยว่ามีไก่จ านวน 106 ตัว ขอให้ท่านด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และน าเสนอ 
ก.ช.ภ.อ. ต่อไป 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ตอนนี้ ก.ช.ภ.อ. ประชุมหรือยัง 
รก.ปศอ.มหาชนะชัย : ประชุมไปแล้วเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
ปศุสัตว์จังหวัด : มีเฉพาะไก่อย่างเดียวหรือมีแปลงหญ้าด้วยหรือไม่ 
รก.ปศอ.มหาชนะชัย : ยังไม่มีแปลงหญ้า 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ก.ช.ภ.อ. มีมติว่าให้เอาเงินช่วยเหลือจากที่ใด 
รก.ปศอ.มหาชนะชัย : ยังไม่ได้ระบุไว้ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ : กลุ่มสุขภาพฯ ขอติดตาม 1 เรื่อง คือการส่งรายงานการท าความสะอาด

ไข้หวัดนก ขอให้อ าเภอส่งรายงานภายในวันนี้ 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้ให้ความส าคัญ เรื่องไข้หวัดนกเป็นอย่างมาก    

โรคเกิดการระบาดในประเทศเวียดนาม ดังนั้นขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการส่งรายงานด้วย 
มติที่ประชุม                         รับทราบ                                                                          . 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

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


 
4.1.2 กิจกรรม 5ส วันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. 
      กิจกรรม : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสวนครัว ขอให้เจ้าหน้ าที่ ทุกกลุ่ม /ฝ่าย  

(สนง.ปศจ.ยส.) ร่วมถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม 5ส หน้าส านักงานฯ เวลา 14.00 น. 
4.1.3 การตรวจสุขภาพประจ าปี 

เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี (ข้าราชการและพนักงานราชการ)  
ขอให้แจ้งรายชื่อมาที่ คุณสุวิมล ทองน้อย ฝ่ายบริหารฯ  

4.1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
        สหกรณ์ฯ มีโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย ซ่ึงเริ่มยื่นค าขอได้ในวันที่ 

10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 สมาชิกสามารถกู้ได้ภายในวงเงิน 200,000 บาท สมาชิกสมทบกู้วงเงินได้
ไม่กินร้อยละ 90 ซ่ึงไม่เกินจ านวน 200,000 บาท ช าระไม่เกิน 84 งวด หากสมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียด
เพ่ิมเติมหรือต้องการจะท าการกู้เงิน สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารฯ 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

4.2  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.2.1 ส ารวจครุภัณฑ์โครงการโคเน้ือคุณภาพสูง ปี 2560 

สืบเนื่องจากจังหวัดยโสธรได้แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรท าการส ารวจฯ เพราะว่า
เป็นงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และฝ่ายบริหารฯ ได้น าเอกสารให้กลุ่มฯ ซ่ึงในเอกสารมีรายละเอียด
ว่ามีครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซองบังคับสัตว์ ถังเก็บไนโตรเจน ถังเก็บน้ า เชื้อ ถังสนาม  เครื่องสับหญ้า ขอให้อ าเภอ
ส ารวจและดูสภาพการใช้งาน ขอให้รายงานผลพร้อมภาพถ่าย  

 4.2.2 ส ารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ประจ าปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มฯ ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดไปในการประชุมเดือนที่แล้วว่าแต่ละอ าเภอต้องส ารวจจ านวน

เท่าใด มีเป้าหมายเท่าใด และในวันนี้กลุ่มฯ ได้จัดท าเอกสารให้โดยแยกเป็นรายอ าเภอ รายต าบล ขอให้อ าเภอ
น าไปส ารวจโดยมอบหมายให้อาสาฯ หรือผู้ใหญ่บ้านน าไปส ารวจ โดยการส ารวจครั้งนี้ขอให้ลงข้อมูลแท้จริงและ
ให้เป็นปัจจุบันที่สุด เช่น เกษตรกรรายใดที่เสียชีวิตขอให้อ าเภอลงข้อมูลจริงว่าเสียชีวิต หากว่าเกษตรกรรายใดไม่
มีสุกรขอให้ลงข้อมูลว่าเลิกเลี้ยงสุกร ดังนั้นขอให้อ าเภอด าเนินการตามที่กลุ่มฯแนะน า โดยมีค่าส ารวจให้รายละ 3 
บาท ตามเป้าหมาย 

 
 



4.2.3 การส ารวจความเสียหายจากอุทกภัย 
จังหวัดยโสธรได้ประกาศพ้ืนที่อุกทกภัยไป 3 ครั้ง ประกาศครั้งที่ 1 มี 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ

ป่า ต้ิว (3 ต าบล 15 หมู่บ้าน) อ าเภอค าเขื่อนแก้ว (6 ต าบล 24 หมู่บ้าน) อ าเภอเมืองยโสธร (8 ต าบล 43 
หมู่บ้าน) อ าเภอมหาชนะชัย (7 ต าบล 52 หมู่บ้าน) และอ าเภอค้อวัง (3 ต าบล 22 หมู่บ้าน) ประกาศครั้งที่ 2 
มี 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอป่าต้ิว (5 ต าบล 24 หมู่บ้าน) อ าเภอค าเขื่อนแก้ว (7 ต าบล 42 หมู่บ้าน) อ าเภอเมือง
ยโสธร (2 ต าบล 9 หมู่บ้าน) อ าเภอมหาชนะชัย (6 ต าบล 32 หมู่บ้าน) และอ าเภอค้อวัง  (3 ต าบล 7 หมู่บ้าน) 
ประกาศครั้งที่ 3 มี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอป่าต้ิว (1 ต าบล 1 หมู่บ้าน) อ าเภอเมืองยโสธร (3 ต าบล 6 หมู่บ้าน) 
และอ าเภอค าเขื่อนแก้ว (3 ต าบล 3 หมู่บ้าน) รวมทั้งหมด 60 ต าบล 289 หมู่บ้าน ขอให้อ าเภอที่เก่ียวข้องท า
การส ารวจข้อมูลสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบ/ความเสียหายด้านสัตว์ตายหรือ  สูญหายและใบอนุญาตตามแบบฟอร์ม
ส ารวจที่กลุ่มฯ ได้ท าการจัดส่งให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

4.2.4 การส ารวจเกษตรกรร่วมโครงการโคเน้ือคุณภาพ 
ตามที่ได้แจ้งในประชุมเม่ือครั้งที่แล้วว่าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณจาก

กลุ่มจังหวัด คือ โครงการโคเนื้อคุณภาพสูง ส านักงานฯ ได้รับเป้าหมายเกษตรกรจ านวน 1500 ราย ขอให้
อ าเภอด าเนินการส ารวจเกษตรกร ในส่วนจ านวนเป้าหมายแต่ละอ าเภอ กลุ่มฯ จะขออนุญาตน าเข้ าระเบียบ
วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้แต่ละอ าเภอพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   
4.3.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ   

    รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว) 
จ านวนลูกเกิด (ตัว) 

ผลงานเดือนนี้ สะสม ร้อยละ 
เมืองยโสธร 0 0 0 0 
ทรายมูล 0 0 0 0 
กุดชุม 0 0 0 0 
ไทยเจริญ 0 0 0 0 
เลิงนกทา 0 0 0 0 
ป่าต้ิว 0 0 0 0 
ค าเขื่อนแก้ว 0 1 1 0 
มหาชนะชัย 0 0 0 0 
ค้อวัง 0 0 0 0 

รวม 0 1 1 0 
ปศจ.ยส. : ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่  กษ 0622/ว 18566 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 

แจ้งว่าได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานโครงกรธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 ซ่ึงส่งผลกระทบด้านการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายต่อโครงการฯ กรมปศุสัตว์ให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจตนาที่จะทุจริต กรมปศุสัตว์จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้มี
หนังสือ ที่ กษ 0612(3)/ว3924 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ



ด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 ก าชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างคร่งครัด 
ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอปฏิบัติตามระเบียบ หากมีปัญหาอุปสรรค 
ตรวจพบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบ ให้รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรเป็นหนังสือพร้อมหลักฐาน เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจะมีหนังสือถึงปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือก าชับให้ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

4.3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 
        4.3.2.1 ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ 

      มอบหมายให้อ าเภอทั้ง 9 อ าเภอท าการคัด เลือกอ าเภอละ 1 ศูนย์ อบรม
เกษตรกร อ าเภอละ 10 คน (รวมทั้งหมด 90 คน) โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  - ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
  - ส่งเอกสารการอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
        4.3.2.1 ตรวจ ติดตาม และประเมิน ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 

        - ยกเลิกการด าเนินโครงการ จ านวน 4 ศูนย์ คือ อ.กุดชุม 1 ศูนย์ อ.ไทยเจริญ  1 
ศูนย์ และ อ.ป่าต้ิว 2 ศูนย์  
        - จัดต้ังศูนย์ศูนย์ใหม่ทดแทนศูนย์เดิม กลุ่มฯ ก าลังด าเนินการขอเลขทะเบียนเครือข่าย  

4.3.3 ตรวจติดตามงานโครงการพระราชด าริ 
        บริเวณพ้ืนที่หนองอ่ึง ต าบลค้อเหนือ ในระหว่างวันที่ 1- 24 พฤศจิกายน 2565 
4.3.4 คัดเลือกปราชญ์เกษตรด้านโคเน้ือ-กระบือ ระดับจังหวัด (จ านวน 1 ราย) 
        คุณสมบัติของปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ-กระบือ ดีเด่น ต้องพิจารณาทุกข้อ 
   1.มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี 
  2.ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  3.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ 
  4.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 
  5.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  6.เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ 
4.3.5 แผนการด าเนินงาน 

                 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. อาสาปศุสัตว์  

       1.1 คัดเลือกระดับจังหวัด 
       1.2 การฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ (อาสาใหม่) 
       1.3. ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์ 

2. โครงการศูนย์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
      2.1 พัฒนาศูนย์ ศพก.หลัก (สนับสนุนวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 1,00๐ บาท) 

       2.2 เพ่ือพัฒนาความพร้อมของ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับ
อ าเภอ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) ศูนย์ละ 3,000 บาท 



        2.3 เพ่ือพัฒนาความพร้อมของ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับ
อ าเภอ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ศูนย์ละ 2,000 บาท 

     2.4 พัฒนาความพร้อมของ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัด (สนับสนุนวัสดุการเกษตร)  

       2.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ (ศูนย์ละ 10 ราย) รวม 90 ราย 
3. พัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

     3.1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
          คุณสมบัติ  1. เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเกษตรด้านปศุสัตว์ที่มีความ
สนใจต้องการรับการพัฒนาเป็น  Smart Farmer                                                    

                            2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดการพัฒนา 
     3.2 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ  
                     คุณสมบัติ  1.เกษตรกร Smart Farmer  
                                   2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดการพัฒนา 
    3.3 Young Smart Farmer  
       คุณสมบัติ  1. เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ อายุ 17 – 45 ปี   
                      2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

3.4 กิจกรรมการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น ปี 2565  
คุณสมบัติ 1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่   

                   2. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการได้    
                  3. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  

                 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค   
                 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม   
                 6. มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
                 7. เป็นSmart Farmer ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง 
                 8. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 
                 9. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
                10. เป็นผู้ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
       3.5 ถอดบทเรียนเกษตรกร                                                                                                                     
          - เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด  (จว. ละ 1 คน) 
           - young smart farmer  (จ. ละ 1 คน) 
           - SF ดีเด่นระดับจังหวัด  (จ. ละ 1 คน) 

4. ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ 
       4.1 อบรม หลักสูตร เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
       4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (4 รายๆ ละ 10,000 บาท) 



       4.3 ท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับปศุสัตว์อินทรีย์ (จ้างเหมาบริการ) 
       4.4 ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ (ไก่ไข่) 
       4.5 ตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่) 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
   - อบรมเกษตรกร 10 ราย 
    - สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกร 

6. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
      - อบรมนักเรียน 

7. อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ/ประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะยโสธร 
- เป้าหมาย ตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ อ.กุดชุม 

8. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ - กระบือ 
      8.1 คัดเลือกปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ - กระบือ ดีเด่นระดับจังหวัด     
  8.2 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1  
      8.3 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2      

9. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมือง 
       9.1 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 

         9.2 การพัฒนาฟาร์มสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตไก่พ้ืนเมือง (สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร) 

       9.3 ติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผล  
10. ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

       -  ติดตามตรวจเยี่ยม ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 
 4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

      4.4.1 แผนจัดสรรเสบียงสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
              ก่อนที่จะลงรายละเอียดในปี 2566 ขอกล่าวในปี 2565 สืบเนื่องว่าปี 2565 มีพายุเข้า

จึงท าให้ใช้เสบียงมาก ซ่ึงในปีที่ผ่านมาจัดโควต้าให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร คือ 77,800 กิโลกรัม ใช้จริง
ต้ังแต่ต้นปีจ นถึง 30 กันยายน  2565 คือ 103,540 กิ โลกรัม และส านั กงานปศุสั ตว์ศรีสะเกษโควต้า 
29,160 กิโลกรัม ใช้จริง 184,800 กิโลกรัม ในส่วนปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากศูนย์ฯ ไม่มียอดยกมา 
ดังนั้นมีเฉพาะเป้าหมายที่ผลิตในปี 2566 คือ 131,000 กิโลกรัม จัดสรรเป็นโควต้าให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 60,000 กิโลกรัม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 30,000 กิโลกรัม ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
5,000 กิโลกรัม ผอ .ศูนย์ฯ 21,000 กิโลกรัม และ ผอ.ส านักฯ 15,000 กิโลกรัม ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจาก
อธิบดีกรมฯ เรียบร้อย ซ่ึงโควต้านี้ทางส านักฯ จะให้ศูนย์ฯ เป็นผู้จัดสรรให้ตามพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าท่วมและตาม
ความเหมาะสม ส่วนหญ้าสด ศูนย์ฯ มีเป้ าผลิตแจกให้ได้ตลอดปี เกษตรกรสามารถมาขอใช้ได้ตลอดในวัน และ
เวลาราชการ 

 
 



     4.4.2 ภาวะอาหารสัตว์ขาดแคลน  
                       สืบเนื่องจากเกิดภาวะอาหารสัตว์ขาดแคลน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ิม 30,000 ไร่ จังหวัดยโสธรได้ส ารวจและมีเป้าหมาย 800 ไร่ ได้รับเมล็ด
พันธุ์ คือ หญ้ารูซ่ีและข้าวโพด ดังนั้นศูนย์ฯ จึงขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการส ารวจ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม ผู้ที่สนใจอยากจะปลูกพืชอาหารสัตว์ สามารถรวบรวมส่งได้ที่
กลุม่ส่งเสริมฯ ก าหนดส่งผลส ารวจในวันประชุมประจ าเดือนในเดือนหน้า 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

4.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
4.5.1 การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
        เร่งรัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการ แจ้งผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

พฤศจิกายน 2565 
4.5.2 เครื่องเก็บอากาศตรวจสอบปริมาณ แอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในฟาร์มเล้ียงสัตว์  
        ปีงบประมาณ 2566 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณการจัดซ้ือ

เครื่องมือ ดังกล่าว เพ่ือให้ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนเหตุร าคาญ ด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการด้าน
ปศุสัตว์ รวมทั้งใช้ประกอบการตรวจติดตามฟาร์ม GAP 

4.5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธ์ุ เล้ียง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564 

       ในปัจจุบันการประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ก่อให้เกิดผลกระทบ
จนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากขาดมาตรการในการควบคุมและป้องกันมลพิษของเสีย
อันตราย สารเคมี วัตถุอันตราย จึงสมควรก าหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบดังกล่าว ตามข้อกฎมายดังต่อไปนี้  

- ข้ อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้ บั งคับเม่ือพ้ นก าหนดสามสิ บวั นนั บแต่วั นประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ม.ค. 65)     
        - ข้อ 5 สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา 
สถานเลี้ยงเด็ก หรือผู้ป่วยพักฟ้ืน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
      - สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ต้ังแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยสิบเมตร 

- สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ต้ังแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า สองร้อยเมตร 
- สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ต้ังแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า หนึ่งพันเมตร 
- สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ต้ังแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า สองพันเมตร 

    - ข้อ 6 บริเวณเพาะพันธุ์ เลี้ยง อนุบาล และบริเวณที่ก าจัดของเสีย ต้องอยู่ห่างเขตรั้ว
ของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณนั้น และควรมีการ
ปลูกต้นไม้ที่มีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมส าหรับเป็นแนวป้องกัน เพ่ือช่วยลดการแพร่กระจายของมลพิษ เช่น กลิ่น 
ฝุ่น ออกสู่ภายนอก การบ าบัด หรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากการประกอบกิจการ ให้ด าเนินการโดยวิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียและบ าบัดน้ าเสียที่ เกิดขึ้นได้ก่อนระบายสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ
ออกสู่ภายนอก หรือกลับน ามาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบกิจการทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  - ข้อ 11 ในกรณีที่ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพัก
ฟ้ืนหรือผู้ พิการ เข้ามาต้ังอยู่ใกล้กับสถานประกอบกิจการตามประกาศนี้ เป็นเหตุให้สถานประกอบกิจการมีระยะห่างไม่
เป็นไปตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ให้สถานประกอบกิจการนั้นจัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้น และให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไป 



   - ข้อ 24 สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศฉบับ
นี้ใช้บังคับให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไป โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง และข้อ 6 แต่ต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ สถาน
ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้เพ่ิมจ านวนสุกรมากกว่าที่อยู่เดิม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้น าความในข้อ 5 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
       4.6.1 ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

        กรมป ศุสั ตว์ได้ มีค าสั่ งกรมป ศุสั ตว์  ที่  969/2565 ลงวันที่  4 ตุล าคม 2565 เรื่อ ง 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายชุติพันธ์ ศิริมงคลรัตน์ 
ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด
โรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน โดยมีอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด และมีอ านาจตามที่กรมฯ มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนทุก
ประการ 

4.6.2 ภัยน้ าท่วม 
        มีข้อสั่งการจากกองสารวัตรและกักกัน โดยมอบหมายให้ด่านฯ ในพ้ืนที่ท่ีประสบภัย     ท า

การประสานงานปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอ ร่วมปฏิบัติการในการบูรณาการ การช่วยเหลือภัยน้ าท่วมหรือ
แม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในการอพยพสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์ยโสธรได้น าขบว น
ไปรับฟางจากภาคกลางมามอบให้ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.7.1 โรคบรูเซลลา 
            - การชี้แจงเป้าหมายและการด าเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพตามกิจกรรมพัฒนาเขต

เศรษฐกิจโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2566 

 
- เป้าหมายกิจกรรมด้านสุขภาพตามกิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ ( Zoning) 

ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยในโครงการโคเนื้อสร้ าง
อาชีพระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 



 
 4.7.2 สถานการณ์และการป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 

      ตามหนังสือที่ กษ 0610.07 / 19572 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่องการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการท าลายเชื้อโรค ในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 
ประจ าปี งบประมาณ 2566 ก า หนดให้ มีการรณรงค์ฉี ดวัคซีน ดังกล่าว ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึ ง เดือน
พฤศจิกายน 2565 โดยให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 สนับสนุน ติดตาม ก ากับดูแลและร่วมด าเนินการกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติ
ซีเมีย และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนของส านักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการฉีดวัคซีน และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบนั้น 

    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตามแผนและมาตรการ
ต่างๆ ตามหนังสือที่ กษ 0616.07 /ว19572 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และขอแจ้งให้ทราบดังนี้ 

    1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
ชนิด 2 ไทป์ ส าหรับฉีดใน โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 1/2566 ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 3 
ไทป์ ส าหรับฉีดในโคนม รอบที่ 1/2566 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ประจ าปีงบประมาณ 
2566 ให้กับทุกอ าเภอในพ้ืนที่ดังนี้ 

             1.1 วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 2 ไทป์ ส าหรับฉีดในโคเนื้อ กระบือ 
แพะ แกะ จัดสรรให้คิดเป็นร้อยละ 39.91 % ของจ านวนประชากรโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ โดยใช้ข้อมูล
ประชากรปศุสัตว์ ปี 2565 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และคิดเป็น ร้อยละ 
100.44 % ของเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด 2 ไทป์ รอบที่ 1 ในปีงบประมาณ 
2566 ในรายงานระบบ e-operation 

             1.2 วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 3 ไทป์ ส าหรับฉีดในโคนม จัดสรรให้คิด
เป็นร้อยละ 88.54 % ของจ านวนประชากรโคนม โดยใช้ข้อมูลประชากรปศุสัตว์ ปี 2565 ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และคิดเป็นร้อยละ 118.79 % ของเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อยชนิด 3 ไทป์ รอบที่ 1 ในปีงบประมาณ 2566 ในรายงานระบบ e-operation 

      1.3 วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ส าหรับฉีดโคและกระบือ จัดสรรให้
คิดเป็นร้อยละ 76.26 % ของจ านวนประชากรกระบือ โดยใช้ข้อมูลประชากรปศุสัตว์ ปี 2565 ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และคิดเป็นร้อยละ 100 % ของเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2566 ในรายงานระบบ e-operation 

   2. ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์โคนม/ศูนย์
รับนม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการ เปิดเริ่มการณรงค์ ( Kick off) ใน
เดือนตุลาคม พร้อมกัน 

   3. ให้ปศุสัตว์อ าเภอจัดท าแผนการติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบห่วงโซ่ความเย็น และการเก็บรักษาวัคซีนความ



ครอบคลุมของการฉีดวัคซีน ความถูกต้องของการฉีดวัคซีนที่เก็บในตู้เย็นของเกษตรกร เป็นต้น โดยให้ด าเนินการ
ท าแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 25 ชุด และส าหรับเกษตรกรอย่างน้อย 50 ชุด (ตามเอกสารแนบ 
2) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566  

4. ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ สรุปและรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ตามแบบรายงาน แผน/ผล การฉีดป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร 5) และส่ง
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ในรูปแบบ Excel 

 
 4.7.3 ไข้หวัดนก 

       4.7.3.1 โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระเป็นจ านวนมากหรือ
เลี้ยงปะปนกับไก่ชนหรืออาจมีการน าไก่พ้ืนเมืองไปเลี้ยงเป็นไก่ชนโดยไม่มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการประกอบกับการน าไก่ไปชนตามสนามชนไก่ หรือสนามซ้อมชนไก่นั้น เป็นการน า
ไก่จากหลายพ้ืนที่มารวมกัน  จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะท าให้เกิดการระบาดของโรคได้ และไก่ที่น าไปชนหรือซ้อม
ชนไก่อาจจะน าเชื้อโรคกลับมาแพร่กระจายให้กับสัตว์ปีกพ้ืนเมืองได้ โดยเฉพาะช่วงที่ไก่ผ่านการชนแล้วร่างกาย
ของไก่จะอ่อนแอ  มีความเครียดจึงท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง หากสัมผัสกับเชื้อโรคจะแสดงอาการป่วยได้ง่าย 
และแพร่กระจายไปสู่ไก่ชนหรือไก่พ้ืนเมืองตัวอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว กอปรกับการรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์
โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) ในช่วงต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา 
พบว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ยังคงเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายพ้ืนที่ ประเทศ
ไทยจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดยโสธรจึงได้ก าหนดให้จัดท าโครงการการรับรองสถานที่เลี้ยงสั ตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การด าเนินงาน 
 1. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน

สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองไก่ชนป้องกันโรคตามแบบ กช.1 ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
 2. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่ขอรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือ ไก่

ชนป้องกันโรคตามข้อ 1 จะต้องผ่านการประเมินจากปศุสัตว์อ าเภอตามแบบ กช.2  

อ ำเภอ/กิง่ รวม

ต ำบล หมู่บำ้น โค กระบอื รวม 2 ไทป ์10 โด๊ส (ขวด) 2 ไทป ์20 โด๊ส (ขวด) รวมยอดวัคซีน (โด๊ส)  (ขวด) ขวด โด๊ส

ทรำยมูล 5 54 12,469 5,007 17,476 672 55 7,820 727 134 4,020

กดุชุม 9 128 47,409 10,424 57,833 2,225 183 25,910 2,408 277 8,310

ไทยเจริญ 5 48 13,058 1,457 14,515 558 46 6,500 604 40 1,200

เลิงนกทำ 10 145 20,222 3,681 23,903 919 76 10,710 995 98 2,940

ปำ่ติ้ว 5 57 14,520 1,848 16,368 630 52 7,340 682 50 1,500

ค ำเขื่อนแกว้ 13 115 15,612 1,848 17,460 672 55 7,820 727 50 1,500

มหำชนะชัย 10 103 21,371 3,054 24,425 940 78 10,960 1,018 80 2,400

ค้อวงั 4 45 5,293 669 5,962 229 20 2,690 249 18 540

เมือง 17 190 26,193 5,651 31,844 1,225 100 14,250 1,325 150 4,500

รวม 78 885 176,147 33,639 209,786 8,070 665 94,000 8,735 897 26,910

ยอดจัดสรรวคัซีนโรคปำกและเท้ำเปือ่ยและโรคเฮโมรำยกิเซพติซีเมียรอบที ่1/2566 ส ำนักงำนปศุสัตวจั์งหวดัยโสธร

จ ำนวนพ้ืนที่ จ ำนวนสัตวท์ัง้หมด วคัซีนโรคปำกและเท้ำเปือ่ย วัคซีนโรคเฮโมรำยกิเซพติซีเมีย



 3.  เม่ือผ่านการประเมินตาม ข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง 
cloacal swab จากฝูงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่เลี้ยงอยู่ เม่ือผลการตรวจเป็นลบให้ขึ้นทะเบียนเกษตรฯตาม
แบบ กช.3 รายละเอียดตามพร้อมระบุพิกัดสถานที่เลี้ยง และให้ปศุสัตว์จังหวัดออกสมุดรับรองสถานที่เลี้ยง
สัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชน หรือแบบ กช.4 ให้แก่เกษตรกร 

 4. ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชน ตามแบบ 
กช.3 ไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน 

 
            4.7.3.2 การรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ที่มีระบบป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพสัตว์ปีกที่ใช้ในเกมส์กีฬาชนไก่ 
เนื่องจากการน าไก่ไปชนตามสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่นั้น เป็นการน าไก่จากหลายพ้ืนที่มารวมกันไก่ชนมีโอกาส
สัมผัสกับไก่ชนตัวอ่ืนๆ ท าให้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคระบาดสัตว์ปีกอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก
และโรคระบาดสัตว์ปีกอ่ืนๆ กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดแนวทางการรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ที่ มีระบบ
ป้องกันโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ 

    การด าเนินงาน 
      1. เจ้าของสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน

สนามชนไก่ตามแบบ สกช.1 ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
        2. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสาร พร้อมกับนัดวันเวลาเข้าตรวจ

ประเมินสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ที่แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน และท าการตรวจประเมินตามแบบ สกช. 

        3. เม่ือสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การ
จัดระบบป้องกันโรค 

         3.1 กรณีสนามชนไก่ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
ตามแบบ สกช.4 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซ่ึงจะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ เพ่ือประกอบใน
การใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ตามข้อ 8 (4) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 

        3.2 กรณีสนามซ้อมชนไก่  ให้ส านัก งานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองตามแบบสกช.5 ซ่ึงจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกหนังสือ 

                
 



 4.7.3.3 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ 
       กรมปศุสัตว์ก าหนดให้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในธรรมชาติโดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาเชื้อไข้หวัดนกชนิดสายพันธุ์รุนแรงต้ังแต่ระยะแรกเริ่ม (early detection) และเป็นข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประเมินความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกผ่านการติดเชื้อในนก
ธรรมชาติ แจ้งเตือนถึงโอกาสที่สัตว์ปีกเลี้ยงจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านนกธรรมชาติและเพ่ิมมาตรการป้องกันโรค
ในสัตว์ปีกเลี้ยง โดยให้มีการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

การด าเนินงาน 
      1. ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังโรคในนกธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(wetland) ได้แก่ ทุ่งนา หนอง บึง และนาเกลือ เป็นต้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยด าเนินการตลอดทั้งปี 

      2. ให้เฝ้าระวังโรคในนกชนิดที่มีความไวต่อการติดเชื้อไข้หวัดนก เช่น นกน้ า   
กลุ่มนกเป็ดหรือห่าน (Order Anseriformes) กลุ่มนกยาง (Order Pelecaniformes) กลุ่มนกกระสาและนก
ปากห่าง (Order Ciconiiformes)กลุ่มนกอัญชัญและนกคู๊ต (OrderGruiformes) และกลุ่มนกนางนวล นกชาย
เลน (Order Charadriiformes) และกลุ่มนกล่าเหยื่อ เป็นต้น 

   3. ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์ร่วมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ในการเก็บตัวอย่างซากนกตาย และเก็บตัวอย่าง swab 
จากนกบาดเจ็บ หรือนกปกติ (ด้วยวิธี oropharyngeal swab และ cloacal swab โดยการรวมในหลอดเก็บ
ตัวอย่างเดียวกันในนกแต่ละตัว) 

  4. กรณีที่พบนกตายแบบกลุ่มหรือจ านวนมาก (mass mortality incident) 
ในสถานที่ และเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีนิยามดังนี้ 

               4.1 พบนกตาย ≥ 1 ตัว ในกลุ่มนกล่าเหยื่อ เช่น เหยี่ยว, นกน้ า หรือ
นกก าจัดซาก เช่นนกกา แสดงอาการทางประสาท เช่น ว่ายน้ าหรือเดินเป็นวงกลม หัวสั่น คอบิด โดยพบอยู่ใกล้
กับชายแดนหรืออยู่อาศัยใกล้กับนกน้ าที่พบการตายผิดปกติ 

               4.2 นกน้ า เช่น นกปากห่าง นกยาง นกเป็ด ตาย ≥ ๓ ตัว 
               4.3 พบนกตาย ≥ ๕ ตัว โดยเป็นนกชนิดใดก็ได้ 
               4.4 ให้เก็บซากนกป่วยตาย และนกธรรมชาติส่งตรวจและรายงาน

ข้อมูล ระบุจ านวนนกและชนิดนกที่ป่วยตายในบริเวณนั้น อัตราการป่วยตาย และอาการป่วยที่พบ 
4.7.3.4 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย  

กรมปศุสัตว์อนุมัติให้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบ
บูรณาการของประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีละ 4 ครั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์จึงขอให้ด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1/2566 ร ะหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 

การด าเนินงาน 
     1.1 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่ไข่ทุกประเภท 

และสอบถามอาการไก่ไข่ระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วย
ตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตรวจสอบ หากมีอาการตา มนิยาม
ไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างซาก จ านวน ๒ - ๕ ตัว ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และด าเนินการเฝ้าระวังโรคต่อไป 

      2.2 ส า นัก งา นปศุสั ตว์ อ า เภอสุ่ มเก็บ ตัวอย่ าง orophayngeal swab 
จ านวน ๖ หลอด ตัวอย่าง/ฟาร์ม (ไก่ไข่ ๕ ตัว/๑ หลอดตัวอย่าง) ทุกฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 



GAP,GFM และฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับ รองมาตรฐาน (non-GAP) ตามเป้าหมาย พร้อมแนบแบบฟอร์ม  ส่ ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

     4.7.3.5 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ประจ าปี 2566 
กรมปศุสัตว์ก าหนดให้มีโครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงจัดให้มีการรณรงค์ปีละ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2566 ก าหนดขึ้นใน                                 
เดือนพฤศจิกายน 2565 
                          ระยะเวลาด าเนินการ 

- ครั้งที่ 1/2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 
- ครั้งที่ 2/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
- ครั้งที่ 3/2566 เดือนพฤษภาคม 2566 
- ครั้งที่ 4/2566 เดือนสิงหาคม 2566 

                          เป้าหมายพ้ืนที่ 
                                   2.1.1 พ้ืนที่เสี่ยงและพ้ืนที่ไม่เสี่ยง  

            2.1.2 พ้ืนที่โรงเรียนและชุมชนรอบโครงการตามพระราชด าริ 
            2.1.3 พ้ืนที่ภายในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ 
            2.1.4 พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าหนด 

4.7.4 ผสมเทียม 

 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ : สืบเนื่องจากวาระกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เรื่อง การส ารวจเกษตรกรร่วมโครงการ

โคเนื้อคุณภาพ กลุ่มฯ ได้จัดท าแผน โดยเปอร์เซ็นต์คิดจากจ านวนเกษตรดังนี้ 



 
ซ่ึงอุปกรณ์ผสมเทียมที่กลุ่มฯ จะมอบให้อ าเภอ มีทั้งหมด 7 ชุด แต่จังหวัดยโสธร มีอ าเภอทั้งหมด 9 อ าเภอ 
ดังนั้น กลุ่มฯ จึงขออนุญาตหารืออ าเภอ โดยมี 2 ข้อให้เลือก คือ 1. อุปกรณ์ลง 7 ชุด 7 อ าเภอ และที่เหลืออีก 2 
อ าเภอ ให้ยืมอ าเภอใกล้เคียง 2. อุปกรณ์ลง 7 ชุด 7 อ าเภอ และที่เหลืออีก 2 อ าเภอไม่ต้องท า 

ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา : เลือกข้อ 1 เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรของอ าเภอที่ไม่ได้รับ
อุปกรณ์ ซ่ึงอุปกรณ์ที่กลุ่มยุทธฯ มอบให้มา สามารถยืมกันได้ เช่น อ าเภอไทยเจริญสามารถยืมของอ าเภอกุดชุม
หรืออ าเภอเลิงนกทาได้ อ าเภอค้อวังสามารถยืมอ าเภอมหาชนะชัยหรืออ าเภอค าเขื่อนแก้วได้ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ : ขอหารือต่อว่า 2 อ าเภอใดที่จะไม่ได้รับอุปกรณ์ 
ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ : อ าเภอไทยเจริญ และอ าเภอค้อวัง 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ : จ านวนเกษตรที่กลุ่มฯ ท าแผนไว้ มีอ าเภอใดต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ : อ าเภอไทยเจริญขอเปลี่ยนลดจ านวนลงจาก 150 ราย เป็น 100 ราย และ

ไปเพ่ิมที่อ าเภอเลิงนกทา 50 ราย ได้หรือไม่ เพราะอ าเภอไทยเจริญเป็นอ าเภอเล็ก เกษตรกรมีจ านวนไม่มาก 
ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา : การลดจ านวนเกษตรกรของอ าเภอไทยเจริญ หากท่านพิจารณาแล้วว่าไม่มี

ผลกระทบต่อเกษตรกรในอ าเภอของท่าน อ าเภอเลิงนกทายินดีรับเพ่ิม 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ : สรุป มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเกษตร คือ อ าเภอไทยเจริญ 100 ราย 

อ าเภอเลิงนกทา 200 ราย 
มติที่ประชุม                          เห็นชอบ                                                                         . 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพฯ : วันนี้ เวลา 14.00 น. ขอเรียนเชิญปศุสัตว์อ าเภอและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

อบรมการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 
มติที่ประชุม                          รับทราบ                                                                         . 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

                                          ……………พัชรียา………………. 
(นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) ผู้บันทึกรายงานประชุม 

                                          นักจัดการงานทั่วไป 
 

   


