
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  11 / 2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565   

ประชุม ณ วันที่  29 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เวลา 09.30 น. 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ,รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  

3. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
4. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  
5. นางสาวณัฐฏ์ธวรรณ วงษ์เจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ) แทน 
6. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินช านาญงาน  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายชินกร ศรีเกษตร รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ 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 าเภอป่าติ้ว  

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 ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ไปราชการ 



เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีการประชุม Zoom โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีเรื่อง
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

- เรื่อง การท างานแบบ DLDC มีการท างานโดยใช้ทรัพยากรบุคลากรร่วมกันในจังหวัด
หรือในเขต โดยในส่วนของจังหวัดยโสธรจะมีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรและด่านกักกันสัตว์ยโสธร ซึ่งเราท างานร่วมกัน มีการปรึกษาและมีการประสานงาน
กันตลอดอยู่แล้ว ในส่วนของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์อ่ืนๆที่รับผิดชอบจังหวัดยโสธร จะมีเพ่ิมขึ้นมาอีกเช่น 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและผสมเทียม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง คงจะมีนโยบายและค าสั่งตามมาเร็วนี้ๆ  

- เรื่อง ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ คือ เรื่องโรคระบาด ฉะนั้นเรื่องการป้องกันโรคขอให้ท า
อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเรื่องปากและเท้าเปื่อย การฉัดวัคซีนปากเท้าและเปื่อย และ ในส่วนของจุดเสี่ยงโรค 
ขอให้เน้นเรื่องวัคซีนอย่างเข้มงวด การพ่นยา และในตลาดนัดโค-กระบือ ขอให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดูแลอย่างเข้มงวดโดยให้ร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ หากเจ้าหน้าที่อาสาหรือเจ้าหน้าที่ผสมเทียมพบเจอการเสี่ยง
โรค ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์อ าเภอและขอให้อ าเภอด าเนินการแก้ไขพร้อมรายงานมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

- เรื่อง ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ปัจจุบันนี้ กรมฯ ไดต้ั้งครบแล้ว ต่อไปจะด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามต าแหน่งที่ก าหนดโดยจะมีค าสั่งต่างๆ ซึ่งค าสั่งอยู่ที่หน้าห้องท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้ว  

2. เรื่องจากท่ีประชุมกรมการจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 
๒.1 การโยกย้ายและการด ารงต าแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร 

         - ท่านวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัด โยกย้ายไปทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์ 
       - ท่านบุญมี แก้วสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรยโสธร  
- ท่านมยุรี สงวนนาม ด ารงต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 
- ท่านวิชชุฎา เข็มเพชร ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอทรายมูล 
- ท่านอนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอป่าติ้ว 
- ท่านประเวช แสนทวีสุข ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอไทยเจริญ 

  2.2 คาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565 จะมีอากาศแปรปรวน มีอากาศ
เย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีน ท าให้เกิดฝนฟ้าคะนอง มีลมกรรโชก ฉะนั้นขอให้อ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเกษตรเฝ้าระวังเรื่องสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ เป็นต้น 
  2.3 เรื่องการกระท ามิบังควรต่อสถาบันหลักของชาติ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอดส่องดู
และพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ให้บุคคลอ่ืนมากระท ามิบังควร หากพระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ธงชาติหรือ
ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์เก่าหรือขาด ขอให้ด าเนินการเปลี่ยนเพ่ือให้สมพระเกียรติอยู่เสมอ 
  2.4 เรื่องโควิด 19 ปัจจุบันนี้ขออย่าให้ประมาทเนื่องจากมีคนป่วยเพ่ิมมากขึ้น มีความ
รุนแรงมากขึ้น ฉะนั้นคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 3 เข็ม หากมีความประสงค์ที่จะฉีดอีก สามารถ walk in เข้าไป
ฉีดวัคซีนเพ่ิมที่โรงพยาบาลได้เลย 



  2.5 การรณรงค์ใส่ผ้าไทย ขอให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน คือ 
วันพฤหัสบดีใส่ผ้าลายขอ และวันศุกร์ใส่ผ้าไทยลายจังหวัดยโสธรคือลายลูกหวาย หรือบางอ าเภอจะมีลายผ้า
ท้องถิ่น ฉะนั้นขอให้ร่วมมือกันรณรงค์ในการใส่ผ้าไทยตามนโยบายจังหวัดด้วย 
  2.6 การน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติ เรื่อง ปลูกผักสวนครัว ซึ่งส านักงานฯ ไม่มีพ้ืนที่ในการปลูกผัก 
แต่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางอ าเภอมีพ้ืนที่  เช่น อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค้อวัง ขอให้น้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติ หากอ าเภอใดที่ปลูกผักแล้วสามารถน ามาขายให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหรือขายให้บุคคล
ทั่วไปเพ่ือหารายได้เสริมได้ 
  2.7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระองค์จะทรงเสด็จมาที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว งานที่วิทยาลัยเกษตรยโสธร ในช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ฉะนั้นขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ของอ าเภอที่เกี่ยวข้องด าเนินการดูแลพ้ืนที่ 
จัดระเบียบสัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือมิให้รบกวนขบวนเสด็จ 
  2.8 จังหวัดยโสธรมีกระเช้าส าหรับเป็นของขวัญปีใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์หากมีผู้ใดสนใจ 
เป็นผลิตพันธ์พ้ืนเมือง OTOP ของจังหวัดยโสธร สนับสนุนกลุ่มต่างๆในจังหวัดยโสธร หากผู้ใดสนใจสามารถ
ติดต่อได้ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
  2.9 การท าบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า       
ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีเวรเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมท าบุญตักบาตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หากหน่วยงานใดไปตักบาตรครบ 80% จะมีเกียรติบัตรมอบให้ 
มติที่ประชุม                           รับทราบ                                                                         . 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565   

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

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ : จากกการที่ได้แจ้งในที่ประชุมคราวที่แล้วว่าให้ปศุสัตว์อ าเภอส ารวจหรือ
รวบรวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม หรือสนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์และถ้าหากมีให้แจ้งมาที่
กลุ่มส่งเสริมฯนั้น มิทราบว่ามีอ าเภอใดจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

กลุ่มส่งเสริมฯ : กลุ่มฯ ยังไม่ได้รับแจ้งจากอ าเภอ 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร: ส่วนใหญ่น้ าท่วมจะมีอ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอค้อวัง 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอป่าติ้ว ยังไม่มีเกษตรกรแจง้ความประสงค์ใช่หรือไม่ 
ปศอ.ทุกอ าเภอ : ยังไม่มี 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : สรุปคือยังไม่มี เรียนถามท่าน ผอ.ศูนย์ฯ หากมีความประสงค์ ยังสามารถแจ้ง

ในเดือนนี้ได้หรือไม่  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ : จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ 50,000 ไร่ ศูนย์ฯ จะขอน าเข้าช่วงวาระ

ประชุมของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ 
มติที่ประชุม                            รับทราบ                                                                      . 
 
 

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


ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4.1.2 กิจกรรม 5ส วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
      กิจกรรม : ท าความสะอาดบริเวณห้องท างานในกลุ่ม/ฝ่าย ในพ้ืนทีท่ีต่นเองรับผิดชอบ 

4.1.3 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
      - ขอให้ข้าราชการที่ประสงค์ตรวจ และพนักงานราชการ (เฉพาะ) นายเชี่ยวชาญ ค าภู 

ไปรับตลับเก็บอุจาระ/ปัสสาวะ ได้ที่ฝ่ายบริหารฯ (คุณสุวิมล ทองน้อย) ภายในวันนี้ 
    - เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธร นัดส่งตลับเก็บอุจาระ/ปัสสาวะ พร้อมเจาะเลือดใน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร (คืนวันที่ 7 ธันวาคม 
2565 ขอให้งดน้ าและงดอาหาร หลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป)  

   - นัดพบแพทย์ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์เอ็กซเรย์    
ชั้น 2 โรงพยาบาลยโสธร  

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะตรวจสุขภาพปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกท่านงดน้ าและอาหารหลังเวลา 20.00 น. ในคืนวันที่ 7 ธันวาคม 2565 
และตอนเช้าในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ส านักงานฯ จะมีเลี้ยงอาหารเช้าหรือชุดกาแฟบริการให้แก่เจ้าหน้าที่
ทุกท่านหลังจากทีท่่านท าการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4.1.4 แจ้งก าหนดการใช้งานระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล DPIS 6  
  กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด าเนินการตรวจสอบและแจ้ง

ข้อมูลกลับไปยังกรมฯ ว่าข้อมูลของท่านถูกต้องหรือไม่ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตามลิงค์ 
คิวอาร์โค้ดที่คุณปัญญา มูลสาร ได้ส่งลิ้งค์ไว้ในไลน์กลุ่มปศุสัตว์เมืองยศ ซึ่งเป็น  google form ซึ่งจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ขอให้ทุกท่านด าเนินการด้วย  

4.1.5 แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่   
จังหวัดยโสธรได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 

มีมติรองรับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่พร้อมส่งคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 
71 หน้า สรุปคร่าวๆ เช่น เรื่องของการปรับรูปแบบขั้นตอนวิธีการท างาน รูปแบบการให้บริการประชาชน 
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน การบริหารงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล ขอให้ทุกท่านลองศึกษาแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ โดยกลุ่มฯจะ
มอบหมายให้คุณปัญญา มูลสาร ส่งลิ้งค์เข้าในไลน์กลุ่มปศุสัตว์เมืองยศ เพ่ือให้ทุกท่านได้ศึกษาในรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เรื่องนี้ส าคัญมาก เนื่องจากแนวทางการท างานในปัจจุบันมีเรื่องของ
กฎหมายต่างๆเข้ามาข้องเกี่ยว ทั้งเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์น ามาใช้งาน โดนปัจจุบันนี้ประชาชนไม่
จ าเป็นต้องมาเข้าติดต่อราชการในหน่วยงานราชการแล้ว สามารถติดต่อทางช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง
สะดวกและง่ายดาย นอกจากนี้กฎหมายได้รองรับการร้องขอหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนจากทางออนไลน์
แล้ว ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานทั้งจังหวัดและอ าเภอจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามยุคสมัยและตามมติ
และขอให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากด้วย 

  



4.1.6 งานรายครุภัณฑ์งบจังหวัด 
ขอแจ้งเรื่องงานรายครุภัณฑ์งบจังหวัด (ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมฯ ) ซึ่ง

เอกสารและข้อมูลต่างๆเหล่านี้ กลุ่มฯจะส่งข้อมูลให้อ าเภออีกทีหลังจากประชุม ซึ่งข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

 

 
ขอให้อ าเภอรายงานมาด้วย และกลุ่มจะท ารายงานต่ออีกทีเนื่องจากส านักงานฯ ยังไม่ได้โอนเป็นครุภัณฑ์ของ
กรมปศุสัตว์ 
 



 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ทางส านักงานฯ ได้รับค าสั่งจากจังหวัดให้ส ารวจ มีทั้งระบบ NEW GF ที่

จะต้องเป็นต้นทุนของการด าเนินงานวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฉะนั้นทางจังหวัดจึงเริ่มส ารวจครุภัณฑ์ทั้งงบจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งของส านักงานฯ เราเป็นสิ่งมีชีวิตและค่อนข้างเป็นเวลาหลายปี ฉะนั้นขอให้ตอบจังหวัดไป
ก่อนว่าอยู่ระหว่างก าลังด าเนินการส ารวจ และขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ด าเนินการค้นหาข้อมูลเก่ามา
น าเสนอในที่ประชุมให้อ าเภอได้ทราบทั่วกัน 

รักษาราชการแทน ปศอ.มหาชนะชัย : โครงการที่จัดซื้อกระบือแม่พันธุ์ ปี 2552 สมัยนั้นผู้เป็น
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ คือ คุณกระแส หล่อแท้ เป็นผู้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา หลังจากที่ได้น าสัตว์ลงพ้ืนที่ไม่มี
การติดตามหรือตรวจสอบ ไม่มีการขึ้นทะเบียน ไม่มีการท าสัญญา ซึ่งอายุของสัตว์ในปัจจุบันนี้ 16-17 ปีแล้ว 
ดังนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะสามารถติดตามเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของอายุขัยของสัตว์ด้วย ไม่มีการ
ทะเบียนไว้จึงไม่ทราบได้ว่าอยู่กับใคร จึงอยากสอบถามว่าจะท าอย่างไร 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : หากกลุ่มส่งเสริมฯ ในสมัยนั้นไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็คงจะล าบากในการ
ตรวจสอบ ฉะนั้นฝ่ายบริหารฯ ต้องไปหารือหรือสอบถามจังหวัดว่าจะท าอย่างไรต่อไป 

มติที่ประชุม                            รับทราบ                                                                      . 
4.2  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.2.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 

   กลุ่มได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประชุมอบรมเกษตรกร ดังต่อไปนี้ 
- วันที่ 14 ธันวาคม 2565 
- วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
- วันที่ 20 ธันวาคม 2565 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2565 



 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เกรงว่าจะกระทบกับกิจกรรมท าหมัน เนื่องจาก

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ส านักงานฯ ต้องจัดกิจกรรม Zoom รณรงค์ผ่าตัดท าหมัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกๆ
อ าเภอและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดต้องเตรียมงานผ่าตัดท าหมันและเตรียมสถานที่ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ : สามารถเลื่อนแผนการอบรมได้ เบื้องต้นขอก าหนดเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
ปศอ.เลิงนกทา : วันที่ 16 ธันวาคม 2565 อ าเภอเลิงนกทาออกหน่วยอ าเภอยิ้ม 
ปศอ.ป่าติ้ว : อ าเภอป่าติ้วไปอ าเภอมหาชนะชัย ระยะทางค่อนข้างไกล ขอให้พิจารณา 
ปศอ.ทรายมูล : ขอให้อ าเภอทรายมูลไปรวมที่อ าเภอกุดชุมได้หรือไม่ ขอให้พิจารณา 
หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ : แผนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ฉะนั้น กลุ่มฯ ขออนุญาตจัดท าแผนใหม่

และน าเรื่องนี้เข้าวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
4.2.2 การผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

  ตามนโยบาลของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผลิตสื่อ
โซเชี่ยลเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดประชาชนให้สนใจงานเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ทุกช่องทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เช่น TIK TOK /Facebook/ Line/ Kine Master/CapCut/Canva/GridArt หรือ Line Camera ซึ่งมี
หลายอ าเภอที่ส่งเข้ามาและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือภาพตัวอย่างจาก Canva 

 



4.2.3 การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ว่าหากอ าเภอมีคอมพิวเตอร์ที่เป็น

รุ่นเก่า (คอมพิวเตอร์รุ่นสีขาว) หรือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างช้า ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯ และกลุ่มฯจะพิจารณา
น าคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดีกว่าไปทดแทนให้ 

4.2.4 แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 

- มาตรา 7 การยื่นค าขอค าอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ โดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ วิธีการปฏิบัติส าหรับเอกสารหลักฐานไม่ต้องลงนามโดยผู้ส่งและเมื่อส่งโดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส่งตามจ านวนแล้ว หากมีการก าหนดให้ยื่นมากกว่า 1 ชุด ถือว่าครบตามจ านวนแล้ว และ
ในส่วนหน่วยงานราชการ ให้จัดเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการตรวจสอบหรือรับเรื่องที่ส่งมาในช่องทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการจัดอบรม/สัมมนาสร้างความรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากว่ากรณีที่
หน่วยงานไม่ด าเนินการ 1. อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่ผู้ยื่นค าขอ 2. อาจเข้าข่ายละเว้นตามมาตรา 157  

- มาตรา 8 การยื่นค าขออนุญาตตามมาตรา 7 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและเพ่ือป้องกันตัวตน โดยประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
การยืนยันตัวตนจะท าวิธีอ่ืนนอกจากการแสดงบัตรประชาชนได้  

- มาตรา 10 วรรค 1 ประกอบกับมาตรา 20 การส่งค าขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ
จากประชาชนถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานก าหนดถือว่าหน่วยงาน
นั้นได้รับเรื่องตามวันเวลาในวันนั้นๆแล้วตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา กรณีที่หน่วยงานไม่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายจะรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุก 60 วัน 

- มาตรา 10 วรรค 2 กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อส่งเรื่องมาผิด เจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
อ านาจในการด าเนินการจ าเป็นต้องส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการด าเนินการโดยตรงต่อไปหรือ
หากเกิดกรณีที่ประชาชนส่งเรื่องผิดหน่วยงานและเมื่อหน่วยงานที่ได้รับเรื่อง ไม่มีหน้าที่หรืออ านาจในการ
ด าเนินการ จ าเป็นต้องแจ้งไปยังประชาชนให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- มาตรา 11 การติดต่อหรือการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้หน่วยงานท าโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

- มาตรา 12 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าส าเนาและรับรองความถูกต้องเองโดย
หน่วยงานต้องไม่เรียกเก็บค่าท าเนียม 

- มาตรา 13 ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 3 วัน 

- มาตรา 14 ก าหนดให้การแสดงใบอนุญาตหรือการแสดงหลักฐานอ่ืนใด สามารถ
เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าแสดงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (สามารถยื่นทางโทรศัพท์ได้) 
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4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
4.3.1 การติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
        4.3.1.1 ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  
      - มีการจัดส่งนมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 95 % 
      - ยังไม่ได้จัดส่ง 5 % (สายส่งนมรายงานว่าจะส่งให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้) 
        อ าเภอที่ยังส่งไม่ครบ 
      1. อ าเภอเมืองยโสธร คือ อบต.ดู่ทุ่ง, อบต.ขุมเงิน, อบจ.ยโสธร, อบต.หนองหิน อบต.น้ าค าใหญ ่
      2. อ าเภอป่าติ้ว คือ อบต.ศรีฐาน และ อบต.กระจาย 
       4.3.1.2 สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ       
               - อ าเภอละ 2 โรงเรียน อ าเภอส่งเรียบร้อยแล้ว 
4.3.2 เป้าหมายโครงการปศุสัตว์ OK 
         - เป้าด าเนินการรับรองใหม่ จ านวน 2 แห่ง 

                   - เป็นตัวชี้วัดบังคับ หากต้องการจะได้ 5 คะแนนเต็ม ต้องได้เกินเป้าหมาย 1 แห่ง
รวมแล้วเป้าหมายจริง 3 แห่ง 

                   - ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบ เสาะหา ร้านจ าหน่ายเนื้อที่สามารถปรับปรุงเข้าเกณฑ์
การรับรองปศุสัตว์ OK ได ้

        - แจ้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้เข้าตรวจสอบ / ให้ค าแนะน า 
4.3.3 เป้าหมายโครงการไข่ OK 
        - เป้าด าเนินการรับรองใหม่ จ านวน 1 แห่ง 
        - เป็นตัวชี้วัดบังคับ ซ่ึงที่ผ่านมาหาสถานที่รับรองค่อนข้างยาก 
      - ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบ เสาะหา ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่สามารถปรับปรุงเข้าเกณฑ์

การรับรองไข่ OK ได ้
        - แจ้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้เข้าตรวจสอบ / ให้ค าแนะน า 
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 4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

4.4.1 สืบเนื่องจากมีการออกรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT11 รายการรวมใจคนไทยไม่ทิ้ง
กัน ในตอนการเลี้ยงโคนมและการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมสอยดาว เนื้อหาในรายการ
จะมีโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ ซึ่งเดิมทางส านักอาหารสัตว์มีโครงการนี้อยู่แล้วจาก 
30,000 ไร่ ที่น าเรียนเมื่อคราวก่อน แต่ครั้งนี้เพิ่มเป็น 50,000 ไร่ รวมในพ้ืนที่โคนมด้วย รายละเอียดเนื้อหา
มีตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เสนอมาพร้อมนี้ 



 
และในปีนี้มีสภาพอากาศแปรปรวน มีผลกระทบต่อเกษตรที่เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เรื่อง ฟางข้าวซึ่งเป็น
เสบียงสัตว์ที่เกษตรเก็บรักษาไว้ทุกปีอยู่แล้ว แต่ปีนี้เสียหายมากเนื่องจากเกี่ยวข้าวแล้วยังไม่ได้ตากฟางแล้วฝน
ตกซึ่งท าให้เกิดเชื้อรา ซึ่งเป็นปัญหาเป็นอย่างมาก ทางศูนย์ฯ มีแนวทางช่วยเกษตรกรคือพยายามที่จะให้
เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ้น โดยให้ปลูกพืชตั้งแต่ปลายฝนนี้เลย (หลังเก็บเกี่ยว) หากมีพ้ืนที่
สามารถส่งเสริมแนะน าเกษตรกรปลูกพืชได้เลย โดยใช้ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า หญ้าไนล์ หญ้าซิกแนล ซึ่งหญ้า
ซิลแนลให้ผลผลิตสูงแต่ไม่เหมาะส าหรับศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์ต้องท าหญ้าแห้ง แต่ถ้าน าไปปลูกเป็นหญ้าสดให้
เกษตรกรถือว่าเหมาะสมเพราะผลิตสูง กระจายพันธุ์ได้เร็ว 

4.4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างฟาร์มต้นแบบในการ
เลี้ยงสัตว์ จ านวน 10 ฟาร์ม ตามโครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร” ซึ่งมี
เป้าพัฒนาฟาร์มโคเนื้อ 3 ฟาร์ม ฟาร์มแพะแกะ 3 ฟาร์ม ฟาร์มโคนม 4 ฟาร์ม ในส่วนของฟาร์มโคนมคือที่
จังหวัดศรีสะเกษ ในจ านวน 6 ฟาร์มนี้ คือ ศูนย์วิจัยฯ ต้องการเป้าหมายและขอข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอที่มี
ข้อมูลที่ท่านเห็นว่าสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นฟาร์มต้นแบบได้ ขอข้อมูลเป็นอ าเภอละ 1 ฟาร์มส าหรับ
ฟาร์มโคเนื้อ /อ าเภอละ 1 ฟาร์มส าหรับแพะแกะ ซึ่งขอ 3 อ าเภอที่มีข้อมูล เช่น ฟาร์มแพะแกะ (ที่อ าเภอ  
เลิงนกทา) ขอชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร เพ่ือที่ศูนย์ฯ จะเข้าไปส่งเสริมเป็นฟาร์มต้นแบบ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ฝึกอบรม วิเคราะห์สูตรอาหาร สาธิตทดสอบการท าอาหารชนิดต่างๆ เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ขอข้อมูลทุกอ าเภอใช่หรือไม่ 
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : ทุกอ าเภอ 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ทางศูนย์วิจัยฯ จะมีหนังสือแจ้งหรือจะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ 

จัดท าหนังสือแจ้งอ าเภอหรือไม่ 
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : ตอนนี้ยังไม่ได้ท าหนังสือ ถ้าหากอ าเภอมีข้อมูลสามารถแจ้งมาที่ศูนย์ฯ ได้เลย 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ถ้าหากมีหนังสือหรือเอกสารการส่งข้อมูล อยากจะให้กลุ่มส่งเสริมฯ ได้

มีข้อมูลไว้ด้วยว่าอ าเภอใดส่งฟาร์มใดบ้าง เวลาไปติดตามหรือเรียนรู้ต่างๆก็สามารถท่ีจะติดตามได้ 



ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : สามารถส่งผ่านกลุ่มส่งเสริมฯได้ เพ่ือให้กลุ่มได้เก็บข้อมูลด้วย 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เช่นนั้นจะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลน าส่งให้

ศูนย์วิจัยฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ : รับทราบ 
4.4.3 การตั้งคลังเสบียงในปี 2566 ศูนย์ฯ ได้รับเป้าหมาย 2 จุด โดยศูนย์ฯ จะแบ่งไปที่

จังหวัดศรีสะเกษ 1 จุด และจังหวัดยโสธร 1 จุด มิทราบว่าในที่ประชุมจะพิจารณาให้น าไปตั้งเสบียงสัตว์
ประจ าต าบลไว้ที่อ าเภอใด ศูนย์ฯ จะได้จัดท าหนังสือแจ้ง 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : คลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล หญ้าที่ลงใช้โควต้าของส านักฯ ใช่หรือไม่ 
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ : โควต้าใช้ของส านักฯ 
ปศอ.ค้อวัง : ขออนุญาตให้น าไปตั้งคลังเสบียงที่อ าเภอค้อวังได้หรือไม่ 
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เช่นนั้นจะมอบหมายให้ตั้งคลังเสบียงที่ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอค้อวัง 
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4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
 4.5.1 การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 

         - อยู่ในกลุ่มผู้ที่ยากจนและผู้ที่เกือบยากจนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก โดยใช้ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยติดต่อขอข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหรือมีคุณสมบัติตามที่โครงการ
ก าหนด 

        - จัดเก็บข้อมูลรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ) เพ่ือ
น ามาตอบเป้าหมายของแผนงานบูรณาการที่ก าหนดให้เป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

4.5.2 การคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ที่มีผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต ประจ าปี 2566 

        กลุ่มได้ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกอ าเภอแล้ว แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ าเภอใดสนใจส่งข้อมูล
เข้ามาที่กลุ่มฯ เพ่ือท าการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ทีม่ีผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ ดีเด่นฯ 

        ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ถ้าหากยังไม่มีอ าเภอใดสนใจส่งเพ่ือคัดเลือก กระผมขอ
คัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

        ปศอ.ค าเข่ือนแก้ว  : ยินดีเป็นอย่างยิ่ง  
        กลุ่มส่งเสริมฯ : รับทราบ 
4.5.3 การรายงานทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 
        ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ก าหนดให้รายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ จ านวน 4 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือน มีนาคม 
- งวดที่ 2 เดือน มิถุนายน 
- งวดที่ 3 เดือน กันยายน 
- งวดที่ 4 เดือน ธันวาคม 

หมายเหตุ ให้อ าเภอรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ ทุกวันที่ 20 ของแต่ละงวด 
 



4.5.4 รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือฯ  

อ าเภอ เป้าหมาย (ตัว) 
จ านวนลูกเกิด (ตัว) 

ผลงานเดือนนี้ สะสม ร้อยละ 
เมืองยโสธร 55 0 0 0.00 
ทรายมูล 26 0 0 0.00 
กุดชุม 52 0 0 0.00 
ไทยเจริญ 25 0 0 0.00 
เลิงนกทา 19 0 0 0.00 
ป่าติ้ว 18 0 0 0.00 
ค าเข่ือนแก้ว 29 1 2 6.90 
มหาชนะชัย 36 0 0 0.00 
ค้อวัง 18 0 0 0.00 

รวม 278 1 2 0.72 
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4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการจับกุมเนื้อสุกรที่ลักรอบเข้ามาจากต่างประเทศโดย

เข้ามาที่ห้องเย็นจังหวัดสมุทรสาคร ท่านอธิบดีกรมฯ สั่งการให้ท่านรองอธิบดีกรมฯ น าทีมผู้อ านวยการกอง
สารวัตร หน่วยพญาไท ไปพร้อมกับชุดต ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยไปตรวจสอบห้องเย็นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
และได้เนื้อที่น าเข้ามาแบบผิดกฎหมาย 400,000 กิโลกรัม และจะน าเนื้อไปท าลายที่จังหวัดเพชรบุรี 
เนื่องจากกรมปศุสัตว์ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการน าสินค้าที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้อง จึงสั่งการให้ด่านฯคอย
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยตลอด ส่วนในจังหวัดยโสธรยังไม่มีพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงในการน าเนื้อสัตว์ลักรอบเข้ามา 

มติที่ประชุม                            รับทราบ                                                                      . 
4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.7.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   

ด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์มีนโยบาย เรื่อง การปราบปรามสุกรเถื่อน ระบุให้เข้มงวดการ
ตรวจห้องเย็น สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ การด าเนินงาน โดยให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ห้องเย็น และโรงฆ่าสัตว์ (โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ที่มีห้องเย็น) และให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบ 
ถ้าพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายทันที หรือประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือวางแผน
ด าเนินการ โดยส่งข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 1 ถึง 3 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในรูปแบบของไฟล์ 
excel ทางไลน์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือรวบรวมท าเป็นฐานข้อมูลใน
การวางแผนตรวจสอบร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธรต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน : ส่งรายงานแล้ว 3 อ าเภอ คือ อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอเมืองยโสธร และ
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

 4.7.2 สถานการณ์และการป้องกันโรคลัมปี สกิน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส ารวจประชากรโคนม 

โคเนื้อ และกระบือ ในพ้ืนที่ต าบลที่เคยมีการรายงานการพบโรคตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันเพ่ือใช้ข้อมูล



ดังกล่าวประกอบการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ต่อไป โดยส่งข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 
1 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในรูปแบบของไฟล์ excel ทางไลน์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 6 
ธันวาคม 2565 

ผลการด าเนินงาน : ทุกอ าเภอได้ส่งข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว 

 
 4.7.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 

การด าเนินงาน (เฉพาะอ าเภอป่าติ้ว) 
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการดังต่อไปนี้  

  1. ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดวางแผนการด าเนินงานโครงการตรวจสอบระดับ
ภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจ ารอบรณรงค์ 1/2566 

  2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโค 5 ตัว กระบือ 3 ตัว (วันที่ 30 และ 60) ร่วมกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตามเป้าหมายโครงการ 

 
4.7.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

แผนผังการประเมินและรับรองการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 



 

 

 

                                                                  แผนปฏบิตังิานออกหน่วยบริการอ าเภอยิม้/จงัหวัดเคลื่อนที่
                                                                          ประจ าเดอืน พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565

หมู่ บา้น ต าบล อ าเภอ
29-พ.ย.-65 รร.บ้านสงยาง 1 สงยาง สงยาง มหาชนะชัย อ.ยิม้/จังหวัดเคล่ือนที่
15-ธ.ค.-65 วัดค าศิริ 7 ค าศิริ กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ อ.ยิม้/จังหวัดเคล่ือนที่
15-ธ.ค.-65 บ.โนนบ้านใหม่ 8 โนนบ้านใหม่ ค าไผ่ ไทยเจริญ อ.ยิม้/จังหวัดเคล่ือนที่
16-ธ.ค.-65 บ้านโสกสาน 10 โสกสาน ห้องแซง เลิงนกทา อ.ยิม้/จังหวัดเคล่ือนที่
16-ธ.ค.-65 อบต.หนองหิน 3 หนองทองหลาง หนองหิน เมอืงยโสธร อ.ยิม้/จังหวัดเคล่ือนที่

วัน เดอืน ปี สถานที่
ทอ้งทีท่ีเ่ข้าปฏบิตังิาน

แผนการปฏบิตังิาน



การจัดพิธีเปิดกิจกรรมการผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวา งควัฒน์ 
วรขัตติยราชนารี 

1. จุดประสงค์ 
1.1 เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยง
สัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธีรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง 

 1.2 เพ่ือส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ  
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. เป้าหมาย 
    1. ออกหน่วยเคลื่อนที่พร้อมจัดพิธีเปิดฯ 
    2. ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
    3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 
    4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชน 
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     15 ธันวาคม 2565 
4. แนวทางการด าเนินงาน 
     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งค าสั่ง ที่ 63/2565 แต่งตั้งคณะท างาน

โครงการจัดกิจกรรมผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมการผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี 

 



 
4.7.๕ ไข้หวัดนก 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกในฟาร์มสัตว์
ปีกเนื้อที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยด าเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ 

    1. เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก ฟาร์มละ 3 - 5 ตัว ทุกรุ่นการผลิต ก่อนการเคลื่อนย้าย
เข้าโรงฆ่า ภายใน 10 วัน โดยพิจารณาซากที่ตายใหม่ๆ หรือซากสัตว์ปีกท่ีอ่อนแอ ซึ่งใบตอบผลมีอายุ 21 วัน
นับจากวันที่ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 7 เมษายน 2566 

     2. ให้สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกตรวจประเมิน และรับรองการเตรียมโรงเรือน
ระยะพักเล้า และการจัดการมูลสัตว์ปีก ทั้งนี้ให้แนบผลการตรวจประเมินมาพร้อมการยื่นค าขอน าสัตว์ปีกเข้า
เลี้ยงใหม่ หรือร่วมตรวจประเมินกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกครั้ง 

  3. การจัดการมูลสัตว์ปีก ให้มีการหมักมูลสัตว์ปีกอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการเคลื่อนย้าย
ออก จากฟาร์ม 

  4. หากสัตว์ปีกมีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรืออัตราการกินอาหาร
และน้ าลดลง ร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรืออัตราการสูญเสียมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อการเลี้ยง (โรงเรือน) 
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ทันที และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง                 
ห้องปฏิบัติการ 

  5. เมื่อสงสัยหรือพบโรคระบาดสัตว์ปีกในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก หรือพิสูจน์ได้ว่ามาจาก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกนั้นๆ ไม่อนุญาตให้น าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกนั้น อย่างน้อย 90 วัน 

  6. จ านวนฟาร์ม/ประเภทฟาร์ม/ที่อยู่ฟาร์ม 



 

 

 



 
4.7.๖ ผสมเทียม 

 
มติที่ประชุม                            รับทราบ                                                                      . 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : เรื่อง DLD AWARD ปศุสัตว์เขต 3 ได้มีหนังสือสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุก
จังหวัด ให้ส่งโครงการที่เป็นผลงานดีเด่นหรือเป็นนวัตกรรมต่างๆหรือเรื่องที่เป็นการพัฒนาบริการต่างๆ เพ่ือให้
กรมปศุสัตว์คัดเลือก ถ้าหากมีความโดดเด่นอาจจะส่งไปชิงรางวัลที่ กปร . ดังนั้นจึงมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัด
พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อที่จะส่งไป ฉะนั้นเห็นสมควรน าโครงการ ๕๐ บวร ที่กลุ่มสุขภาพสัตว์ฯเป็นผู้จัดท า 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : จ าเป็นต้องเป็นโครงการเลยหรือไม่ หากต้องการแบบดีเด่น 
เห็นสมควรเสนอเรื่องการใช้นาโนรักษาโรคลัมปี สกิน เนื่องจากมีภาพประกอบในการรักษา มีการรักษาจริง
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน แต่ติดตรงที่ว่าไม่ได้เป็นโครงการที่ชัดเจน 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ต้องดูกรอบท่ีเขตก าหนดมา 



หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ถ้าแต่หากเป็นโครงการ ๕๐ บวร นี้ มีค าสั่งชัดเจน รูปร่างวิธีการ
จัดท าโครงการมีอย่างชัดเจน ทั้งรูปภาพและผลงานที่ผ่านมา เพียงแต่กลุ่มฯ ไม่ได้ติดตามเรื่องต่อ เนื่องจาก
โครงการนี้จบไปแล้วเมื่อสมัย นายชาติชาย ยิ้มเครือ ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ฉะนั้น กลุ่มฯจึงขอ
อนุญาตค้นหาข้อมูลโครงการก่อน  

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : หากเป็นเช่นนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรลองส่งไปทั้ง 2 เรื่อง ขอให้
กลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ ด าเนินการ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง จ าเป็นต้องจัดอบรม 4 รุ่น 
โดยกระผมได้จัดแผนใหม่ ดังนี้ 

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 อ าเภอกุดชุม 300 ราย อ าเภอทรายมูล 75 ราย รวม 375 ราย 
- วันที่ 20 ธันวาคม 2566 อ าเภอเลิงนกทา 200 ราย อ าเภอไทยเจริญ 100 ราย รวม 

300 ราย 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2566 อ าเภอมหาชนะชัย 200 ราย อ าเภอค้อวัง 100 ราย อ าเภอ

ค าเข่ือนแก้ว 100 ราย รวม 400 ราย 
- วันที่ 23 ธันวาคม 2566 อ าเภอเมืองยโสธร 200 ราย อ าเภอป่าติ้ว 100 ราย อ าเภอ

ทรายมูล 75 ราย อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 50 ราย รวม 425 ราย 
มติที่ประชุม                                    เห็นชอบ                                                                . 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้วที่ให้ความ

อนุเคราะห์สนับสนุนจอหนังให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพ่ือน ามาใช้ในการใช้งานแทนจอมอนิเตอร์ใน
ที่ประชุม ขนาด 3 เมตร x 1.75 เมตร ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
มติที่ประชุม                                   รับทราบ                                                                . 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

                                        ……….…พัชรียา……………. 
   (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ) ผู้บันทึกรายงานประชุม 

                                      นักจัดการงานทั่วไป 
 

 


