
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
และการประชุม DLD CO-ORDINATOR : DLD-C ครั้งท่ี  12 / 2565 ประจ าเดือน ธันวาคม 2565   
ประชุม ณ วันท่ี  27 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เวลา 09.30 น. 

ผู้มาประชุม 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายด ารงศักด์ิ หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

3. นายทรงศักด์ิ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

4. นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ,รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  

5. นายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
6. นายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์  
7. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  

8. นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนักงานบัญชีและการเงินช านาญงาน  

9. นายสมศักด์ิ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

10. นายชินกร ศรีเกษตร รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
11. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

12. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  

13. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
14. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
15. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว  

16. นายธนาวุธ บุญยัง ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
17. นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  

18. นายนิวัฒน์ ทานะเวช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

20. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
21. นายสุรพงษ์  ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

22. นายสุพศิน ยงย้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

23. นายภัทรพงศ์ มาตขาว เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
24. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล  

25. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

26. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป  
 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1164/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD- CO-ORDINATOR : DLD-C)  

    จากนโยบายกรมปศุสัตว์ ส านักงานฯ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จึงได้จัดท าค าสั่งส านัก งาน
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ที่ 66/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ปศุสัตว์ (DLD- CO-ORDINATOR : DLD-C) ลงวันที่  15 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามส านาค า สั่ ง
ส านักงานฯ ทีก่ลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้จัดท า ซ่ึงในส่วนเรื่องงานด้านสุขภาพสัตว์  เรื่อง สัตว์ปีก กระผมมีควา ม
คิดเห็นว่าควรมีนายสัตวแพทย์กลุ่มสุขภาพสัตว์ร่วมเป็นคณะท างานด้วย ขอให้น าไปพิจารณา ซ่ึงคาดว่าค าสั่ง
ส านักงานปศุสัตว์ฉบับนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนค าสั่งเพ่ือให้ตรงตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ 

๒. กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่  1175/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง 
บรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  และให้ด ารงต าแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จ านวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ 

- นายกันต์กวิน ภัทรานนท์ ด ารงต าแหน่งในสังกัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
- นายณัฐพล ธรรมใจ ด ารงต าแหน่งในสังกัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 
- นายณัฐดนัย จัตุรัส ด ารงต าแหน่งในสังกัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว 
๓. การประชุมกรมการจังหวัดยโสธร มีดังต่อไปนี้ 
    3.1 หัวหน้าส่วนราชการที่มาด ารงต าแหน่งในจังหวัดยโสธร 

- ท่านวิรุจ วิชัยบุญ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
- ท่านไกร เอ่ียมจุฬา ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
- ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัดยโสธร 
- ท่านวีระวัฒน์ เถระวัลย์ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดยโสธร 
- ท่านจิตรา ราชแก้ว ด ารงต าแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
- ท่านปรีดา ลาภารัตน์ ด ารงต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดยโสธร 
- ท่านสรชาย ครองยุทธ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองยโสธร 

3.2 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้
นโยบายไว้ว่าให้หัวหน้าส่วนราชการก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการขับรถยนต์หรือการใช้ถนน ขอให้ทุกท่าน
เคารพกฎจราจร อย่าฝ่าฝืนและอย่าด่ืมสุราเม่ือขณะขับรถ รถราชการหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปราชการที่ใดขอให้
จอดประจ าอยู่ที่ส านักงาน ตัวชี้วัดของจังหวัดยโสธรเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เกิดอุบัติเหตุ 
13 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ผู้บาดเจ็บ 9 ราย (ค่าเฉลี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วง 7 วันอันตราย) 

3.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้ทุกท่านอย่าประมาท เนื่องจากได้
พบผู้ ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นทุกอ าเภอ รวม 402 รายในเดือนนี้  และมีการ admit ในโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าประมาท ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่ม 608 (ผู้ที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้เป็นโรคเรื้อรัง กลุ่มสตรีมีครรภ์) กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้ องกัน 



ในส่วนของโรคอ่ืนๆ จังหวัดยโสธรมีการเกิดอุบัติการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่โดยพบผู้ป่วยในอ าเภอเลิงนกทาและ
อ าเภอทรายมูลเพ่ิมขึ้น โรคปอดอักเสบโดยพบผู้ป่วยในอ าเภอค้อวังและอ าเภอมหาชนะชัย 

3.4 งบประมาณของส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อยู่ในล าดับที่ 42 จาก 
72 หน่วยราชการในจังหวัดยโสธร รวมเบิกจ่ายได้ 39.21 % PO 170,000 บาท รวมใช้จ่าย 42.59 % 
โดยรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ 

3.5 สถานการณ์น้ า ปัจจุบันนี้อ่างเก็บน้ าทุกอ่างในภาคอีสานมีน้ าเต็มเกือบทุกอ่าง มีความ
พร้อมที่จะสนับสนุนให้ท าการเกษตรอย่างพอเพียง 

3.6 พยากรณ์อากาศวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2565 อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นโดยค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 17-19 องศาเซลเซียส 

3.7 ก าหนดการตักบาตรจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เวรส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
มีวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ให้ย้ายวันตักบาตรเป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2565 แทน ณ ถนนคนเดิน ชุดผ้าไทย 

3.8 การเสด็จทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยเทคนิคยโสธรเป็นประธานวิทยาลัยอาชีวะในเขตยโสธร มาให้ข้อมูลในที่ประชุ ม
แทนวิทยาลัยเกษตรมหาชนะชัย ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรมหาชนะชัย จะมีการเปิดประชุมองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และในส่วนของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว พระองค์ท่านจะ
เสด็จเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ณ กศน.ค าเขื่อนแก้ว ส่วนก าหนดการยังไม่แน่ชัด โดยท่านผู้อ านวยการ 
กศน.ค าเขื่อนแก้ว ได้ส่งก าหนดการให้ทางส านักพระราชวังแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรอว่าทางส านักพระราชวังจะ
ปรับก าหนดการมาเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเดียวกันได้เลยหรือไม่ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอในพ้ืนที่ คือ มีหน้าที่ก ากับดูแลสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น สุนัข-แมวท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ วัว ควาย หรือสัตว์อ่ืนๆ ไม่ให้รบกวนขบวนเสด็จ 

3.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นโยบายไว้ว่า หากมีการประชุมคณะกรรมการที่มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ขอให้ส่วนราชการเสนอผ่านหน้าห้องของท่าน เพ่ือให้ท่านได้ทราบเรื่องและจะพิจาณาว่า
ท่านจะไปเป็นประธานเองหรือไม่ หรืออาจจะมอบรองผู้ว่าราชการไปแทน หรืออาจจะให้หัวหน้าส่วนราชการ
นั้นๆเป็นประธานแทน แต่ช่วงแรกๆท่านอาจจะไปเป็นประธานก่อนเพ่ือที่ท่านจะได้รับทราบรายละเอียดของ
แต่ละหน่วยงาน 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565   
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน”  
มติที่ประชุม                                      รับรอง                                                               .
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ติดตามเรื่องโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ยืนยัน
การอบรมแล้วว่า รุ่นที่ 1 อบรมที่อ าเภอเลิงนกทา วันที่ 12 มกราคม 2566 (เลิงนกทา,ไทยเจริญ) รุ่นที่ 2 
วันที่ 13 มกราคม 2566 อบรมที่อ าเภอกุดชุม (กุดชุม,ทรายมูล) รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2566 อบรมที่
อ าเภอมหาชนะชัย (มหาชนะชัย,ค้อวัง,ค าเขื่อนแก้ว) รุ่นที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2566 อบรมที่อ าเภอ เมือง
ยโสธร (เมืองฯ,ค าเขื่อนแก้ว ,ป่า ต้ิว ,ทรายมูล) ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรออนุมติจากผู้ว่าราชการจังหวัดย โสธร 
ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ให้เพียบพร้อม 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารฯ ท าการส ารวจการมอบหมายหน้าที่การงาน 
และเรื่องการเงินการเบิกจ่ายต่างๆ กระผมจะรีบด าเนินการลงนามเบิกจ่ายให้ หากท่านช้าหรือเบิกไม่ทันเกรงว่า
จะมีปัญหาและอาจจะคงเป็นหน้าที่ของท่านปศุสัตว์จังหวัดคนใหม่ต่อไป  
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 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. 
      กิจกรรม : ท าความสะอาดบริเวณห้องท างานในกลุ่ม/ฝ่าย ในพ้ืนที่ท่ีตนเองรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 

4.2  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 4.2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รอบการประเมินท่ี

1/2566 หลักสูตร “การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร” 
    เป้าหมาย 

- ข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จ านวน 13 คน 
- พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จ านวน 9 คน 
- ข้าราชการ พนักงานราชการ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร จ านวน 5 คน 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ ระดับ กลุม่/ฝ่ำย ลำยมือชื่อ
1 น.ส.ยุวรี ฤทธิบาล  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์ยโสธร 
2 น.ส.มนัสนันท์ ชืน่ตา  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์ยโสธร 
3 นายมานิช จันทะนาม  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์ยโสธร 
4 นายอนุคม ปิน่ทอง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์ยโสธร 
5 นายสุนทร สระกลาง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์ยโสธร 

โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพและพัฒนำสมรรถนะของบคุลำกรส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดยโสธร ประจ ำป ี๒๕66
โครงกำรพัฒนำบคุลำกร รอบกำรประเมินที ่1/2566

รำยชื่อเปำ้หมำยข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร

ด่ำนกักกันสตัว์ยโสธร 
หลกัสตูร  : กำรฝึกซ้อมแผนปอ้งกันอัคคีภัยในส ำนักงำนปศุสตัว์ยโสธร 

 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ ระดับ กลุม่/ฝ่ำย ลำยมือชื่อ
1 นายทวีป แสนจ าลา เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป
2 นายชัชวาล หินซุย สัตวแพทย์อาวุโส ยุทธศาสตร์ละสารสนเทศการปศุสัตว์
3 นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
4 นายธนาวุธ บุญยัง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง
5 นางสาวไพลิน  วงษาเสน เจา้พนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
6 นายสมศักด์ิ ธรรมบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมอืงยโสธร
7 นายวิษณุรักษ ์ศรีมนัตะ สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแกว้
8 นายเด่นพงษ ์ไทยลา สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอทรายมลู
9 นายบรรลือ กล่ าพลู สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกดุชุม
10 นายสมควร พฤกษชาติ สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว
11 นายชินกร ศรีเกษตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย
12 นายอพมิล ตานุชนม์ สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา
13 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สนง.ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ
14 นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย
15 นายอดุลย์ พนัศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกดุชุม
16 นางสาวณัฐฐิกาณต์ อาทิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง
17 นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอทรายมลู
18 นายอทุัย คุณารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา
19 นางสาวนิภาพร แสงประจักร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ
20 ว่าที ่ร.ต.อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว
21 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแกว้
22 นายวัชรินทร์ สิทธิแสง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมอืงยโสธร

รำยชื่อเปำ้หมำยข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร
โครงกำรพัฒนำบคุลำกร รอบกำรประเมินที ่1/2566

โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพและพัฒนำสมรรถนะของบคุลำกรส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดยโสธร ประจ ำป ี๒๕66
หลกัสตูร  : กำรฝึกซ้อมแผนปอ้งกันอัคคีภัยในส ำนักงำนปศุสตัว์ยโสธร 

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวัดยโสธร



4.2.2 แจ้งแผนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4.2.2.๑ กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนแปลงใหม่ 
เป้าหมาย 1 แปลง ( อ.เลิงนกทา) เกษตรกร 30 ราย อบรม “หลักสูตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการบริหารจัดการแปลง” 
4.2.2.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม

เครื่องจักกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ (Morter Pool) เป้าหมาย เกษตรกร 10 รายๆละ 10 ไร่ 
เป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโค-กระบือต าบลสวาท (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร

สัตว์ยโสธร) 
4.2.2.3 กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่ มีระบบป้องกันโรคและการ

เลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (Good Farming Management: GFM)  
เป้าหมาย เกษตรกร 10 ราย อุดหนุนปัจจัยการผลิต รายละ 10,000 บาท 

4.2.3 แจ้งแผนงานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                           4.2.3.1 โครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม 

      เป้าหมาย 
- อ าเภอเมืองยโสธร   จ านวน 2 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 50 ราย 
- อ าเภอค าเขื่อนแก้วจ านวน 2 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 50 ราย 
- อ าเภอมหาชนะชัยจ านวน 2 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 50 ราย 
- อ าเภอค้อวังจ านวน 1  กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 25 ราย 
- อ าเภอป่าต้ิวจ านวน 2 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 50 ราย 
- อ าเภอทรายมูลจ านวน 3 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 75 ราย 
- อ าเภอกุดชุมจ านวน 3 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 75 ราย 
- อ าเภอไทยเจริญจ านวน 1  กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 25 ราย 
- อ าเภอเลิงนกทาจ านวน 2 กลุ่มๆละ 25 ราย รวมเกษตรกร 50 ราย 

                         4.2.3.2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
     เป้าหมาย 

- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านค าแขนศอก 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโคกยาว 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโคกสะอาด 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านศรีฐาน 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านท่าค้อ 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านบ้านเหลื่อม  
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสุขส าราญ 
- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโนนใหญ่ 
- กลุ่มแปรรูปเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลดู่ลาด 
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ VRIO 

มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 
 
 



4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
4.3.1 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 

กระทร วงสา ธา รณสุ ข  ไ ด้ มีปร ะกา ศฯ ฉบั บที่  436  พ .ศ .  2565 (ประกา ศในร า ช
กิจ จ า นุ เบกษา  7  กันย า ยน  2565  

 



 
4.3.2 โรงฆ่าสัตว์ท่ีไม่ได้รับการต่ออายุ จังหวัดจันทบุรี    
         ประชาสัมพันธ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทนิมิต เลขที่ใบอนุญาต PC 02 12 

006/2547 กลุ่มฯขอแจ้งทุกอ าเภอทราบเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการเคลื่อนย้ายสัตว์ 



4.3.3 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 



 
4.3.4 การแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการ ต าบลเขื่องค า 

อ าเภอเมืองยโสธร        
ผู้ประกอบการ นางทิมศรี สังวิบุตร 

  ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อยู่ในระหว่างเสนอผู้ว่าราชการพิจารณาลงนาม 
- ให้อ าเภอเมืองพิจารณาหาบุคลากรเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 



4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
4.4.1 โครงการส่งเสริมแปลงใหญ่โคเนื้อ ที่ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา ศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรม

การลดต้นทุนด้านการผลิตอาหารสัตว์ด้วยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลเข้าไปสนับสนุน 10 
ราย พ้ืนที่ 100 ไร่ จะขอหารือท่านปศุสัตว์อ าเภอลิงนกทาว่า การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องจักร กล
เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร หากเป็นช่วงนี้ที่เหมาะสมคือเครื่องอัดฟาง ไม่ทราบว่าพ้ืนที่ตรงนั้นมีความต้องการ
หรือมีความจ าเป็นหรือไม่ 

ปศอ.เลิงนกทา : จะขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบก่อน พ้ืนที่ท่ีจะเอาลงว่าจ าเป็นหรือไม่ และ
เครื่องมือนั้นคืออะไร 

ผอ.ศูนย์ฯ : เครื่องอัดฟาง ถ้าหากพร้อม ศูนย์ฯ จะน าเครื่องอัดฟางเข้าไปบริการ ส่วนเรื่อง
ค่าใช้จ่าย กลุ่มต้องเป็นผู้ดูแลค่าน้ ามัน วัสดุคือเชือก แท็กเตอร์ น้ ามันแท็กเตอร์ ซ่ึงศูนย์ฯ จะมีเฉพาะตัวเครื่อง
ให้อย่างเดียว ส่วนน้ ามันรถที่น าเครื่องอัดฟางไป ทางศูนย์ฯ จะมีบริการให้ 

ปศอ.ลิงนกทา รับทราบ 
ผอ.ศูนย์ฯ : ขอสอบถามกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ การอบรม 30 ราย ไม่ทราบว่ากลุ่มยุทธศา สตร์ฯ 

ได้มีก าหนดการหรือไม่อย่างไร 
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ยังไม่มีก าหนด เนื่องจากตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอจั ดต้ัง 

ส่วนกลุ่มสวาท กลุ่มยุทธฯ ยังไม่ได้นัด คาดไว้ว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 
ผอ.ศูนย์ฯ : เช่นนั้น ศูนย์จะด าเนินการอบรม 10 รายก่อนในเดือนมกราคม ศูนย์ฯ จะขอ

ประสานปศุสัตว์อ าเภออีกทีเรื่องกลุ่มที่จะอัดฟางและกลุ่มเกษตรกร 
4.4.2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ิมเติม 50,000 ไร่ เดิมทีเคยประชาสัมพันธ์

ว่า 30,000 ไร่ ตอนนี้ท่านอธิบดีฯ เปลี่ยนแปลงเป็น 50,000 ไร่ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอช่วยประชาสัมพัน ธ์ใน
การรับสมัคร ในการขยายพ้ืนที่ ส่วนศูนย์ฯ จะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ การดูแลการปลูก การดูแล
รักษา การใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นโครงการลดต้นทุน 

4.4.3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่อง ฟาร์มต้นแบบโคเนื้อ-แพะ ซ่ึงท่านปศุสัตว์
จังหวัดได้ชี้แนะให้ท าหนังสือผ่านกลุ่มส่งเสริมฯ เพ่ือให้กลุ่มฯ ได้รับทราบข้อมูลในการส่งเสริมด้วยกัน ซ่ึงให้ส่ง
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 โดยมีฟาร์มโคเนื้อ 3 ฟาร์ม ฟาร์มแพะ 3 ฟาร์ม ขอให้ท่านคัดเลือกฟาร์มที่ มี
ความพร้อมที่จะพัฒนา มีมาตรฐาน GFM หรือว่าจะเป็นฟาร์มที่ มีแหล่งเรียนรู้ แปลงพืชอาหารสัตว์ ลักษณะ
คอกถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเจ้าของฟาร์มมีความรู้ วิสัยทัศน์ที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

4.4.4 คลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบลที่ เสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว ศูนย์ฯ ได้ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เป็นแบบฟอร์มจัดต้ัง ซ่ึงหนังสือได้ส่งมาที่จังหวัดแล้ว แต่ศูนย์ฯ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบ กลับ 
เพ่ือศูนย์ฯ จะได้ท าหนังสือไปยังส านักฯต่อ เพ่ือขออนุมัติใช้โควต้าส านักฯ ซ่ึงคราวท่ีแล้วในที่ประชุม สรุปได้ว่า
จัดต้ังคลังเสบียงที่อ าเภอค้อวัง ศูนย์ฯ จึงขอติดตามความก้าวหน้าเพียงเท่านี้ 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 

 



4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
4.5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
         กรมปศุสัตว์ เตรียมจัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการ พัฒนา  

อาสาปศุสัตว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
          (1) ปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดละ 1 คน และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ

สัตว์ จังหวัดละ 1 คน  
 (2) อาสาปศุสัตว์ จังหวัดละ 4 คน ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ การจัดงาน กรมฯ 

จะแจ้งมาอีกที 
          - กลุ่มส่งเสริมฯ ขอเตรียมด าเนินการไว้ล่วงหน้า จึงขอความร่วมมือจากปศุสัตว์

อ าเภอที่มีความประสงค์ แจ้งรายชื่ออาสาปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
4.5.2 ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี กรมปศุสัตว์ (ระดับจังหวัด) นายพงษ์ จันใด 

ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าต้ิว ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
         - ให้อ าเภอรายงานข้อมูลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
         - แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งให้ทางกลุ่มไลน์ “กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ยส” 
4.5.3 รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริเพ่ือเกษตรกร 

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 
ป่าต้ิว 18 0 0 0.00 
ค าเขื่อนแก้ว 29 1 3 10.34 
มหาชนะชัย 36 0 0 0.00 
ค้อวัง 18 0 0 0.00 

รวม 278 1 3 1.08 
4.5.4 การจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ 
         การจัดนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่  43 
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

4.5.5 การคัดเลือกฟาร์มต้นแบบ อ าเภอละ 1 ฟาร์ม 
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ขอความอนุเคราะห์เป้าหมายฟาร์มต้นแบบ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตร โดยมีเป้าหมายสร้างฟาร์ม ต้นแบบเพ่ือถ่ายทอด



เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์ บริการให้ค าแนะน า บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ และการผลิตอาหาร 
ทีเอ็มอาร์ เพ่ือการจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร จ านวน 6 ฟาร์ม (โคเนื้อ 3 ฟาร์ม แพะ 3 ฟาร์ม) 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 

4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
4.6.1 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุม Zoom จากท่านอธิบดีฯ มีเรื่องของการ

ลักลอบน าเข้าทั้งสัตว์ ทั้งเนื้อสัตว์ ยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ส่วนพ้ืนที่ท่ีน าเข้าอยู่ที่อ า เภออรัญประเทศ ก าลัง
หารือกันอยู่ว่าจะป้องกันอย่างไร ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ท่ีเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องตัวสัตว์ท่ีลักลอบเข้า
มาส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ท่ีติดชายแดนจะเป็น วัว ควาย ซ่ึงชายแดนในส่วนนี้จะเป็นกองก าลังติดอาวุธจึงท าให้
ล าบากในการด าเนินการ ซ่ึงด่านฯ ทุกพ้ืนที่ก าลังหารือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอยู่  

4.6.2 การใช้ระบบการขอใบเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ e-Movement กองสารวัตรและกักกันที่ดูแลใน
ส่วนนี้ต้องการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นและมีความง่ายต่อผู้ใช้งาน หากท่านใดที่ได้ใช้งานแล้วพบข้อบกพร่อง ขอให้
แจ้งมายังกระผมได้ ด่านฯ จะได้ท าหนังสือไปยังกองสารวัตรฯ เพ่ือให้พัฒนาระบบต่อไป 

มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 4.7.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   

การด าเนินงานระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร 
หมูป่า หรือซากสุกร เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรต้ังอยู่ เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโร งฆ่า
เดือนละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างพ้ืนผิว (surface swab) บริเวณที่เป็นส่วนการผลิตตามเอกสารแนบ 1 
จ านวน 5 จุด รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 

2. ด่านกักสัตว์ภายในประเทศ จ านวน 50 ด่าน ตัวอย่างเลือดหรือน้ าลายของสุกรมี
ชีวิตที่ผ่านด่านกักกันสัตว์จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ 5 รายๆละ 3 ตัวอย่าง ทุกเดือน 

    3. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ให้เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม ประมาณร้อยละ 10 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแต่ละอ าเภอ โดยเก็บตัวอย่างสว็อปจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรจ านวน 1 ตัวอย่าง 

จ านวน
โรงฆ่า 

จ านวน
ตัวอย่าง/

ซาก 

จ านวนด่าน จ านวน
ตัวอย่าง

ด่าน 

จ านวนเกษตรกร จ านวนตัวอย่างจาก
ฟาร์ม 

18 216 1 180 1566 158 

 4.7.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    4.7.2.๑ การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซี

เมีย และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ตามที่ กรมปศุสัตว์มีนโยบายการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย 

โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการท าลายเชื้อโรค ในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดย
ก าหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 นั้น 

          ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ขอให้อ าเภอด าเนินการส่งแบบรายงาน แผน/
ผล การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการท าลายเชื้อโรคใน
พ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566  ในรูปแบบไฟล์ Excel ภายใน 28 ธันวาคม 2565 และให้



ด าเนินการส่งแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ชุด และส าหรับเกษตรกรอย่างน้อย 5 ชุด พร้อม
สรุปผลรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์ทราบ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 

    4.7.2.๒ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิด
ปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 

         ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือ
ผ่านเขต ควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 186 ง วันที่ 13 สิงหาคม 2558 
และค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่  663/2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต 2 มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้า
เปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 มีเทศกาลวันสิ้นปีและวันปี
ใหม่ซ่ึงเป็น วันหยุดราชการหลายวัน ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่ อยภาค
ตะวันออกของประเทศไทยในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 มายังปศุสัตว์เขต 3 
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

 4.7.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        ผลการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

 
4.7.4 ไข้หวัดนก 
       การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพให้

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเฝ้าระวังทางอาการของโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดพร้อมเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้ 
         1. กรณีเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ หมายถึง การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ โดย

การเก็บซากตัวอย่างสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเม่ือพบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามโรคไข้หวัดนก โดยให้
รายงาน รก.1 เชิงรับ อย่างน้อยเดือนละ 3 - 5 ราย/เดือน (พร้อมส่งตัวอย่างซากรายละอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง) 

                  2. กรณีเฝ้าระวังโรคในสัตว์เชิงรุก หมายถึง การเฝ้าระวังโรคโนสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการ
เก็บซาก (หรือชนิดตัวอย่างอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด) โดยการเข้าไปเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเก็บซากสัตว์ปีก (หรือชนิด



ตัวอย่างอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด) โดยให้เลือกสัตว์ปีกตัวท่ีอ่อนแอ แคระแกร็น ไม่แข็งแรง หรือตายไม่เข้านิยาม เป็น
ต้น โดยให้รายงาน รก.1 เชิงรุก ตามเป้าหมาย ชนิดสัตว์ปีก และพ้ืนที่เสี่ยงที่ก าหนดให้ 

       3. กรณีเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ หมายถึง การเฝ้าระวังโรคในนก
ธรรมชาติโดยให้เก็บซากนกตายปกติ หรือซากนกตายจ านวนมาก หรือตายแบบกลุ่ม ในกลุ่มชนิดนกเป้าหมาย 
(กลุ่มนกน้ า เช่น กลุ่มนกเป็ด กลุ่มนกยาง กลุ่มนกกระสาและนกปากห่าง กลุ่มนกอัญชันและนกคู้ต กลุ่มนก
นางนวลและล่าชายเลน และกลุ่มนกล่าเหยื่อ หรือนกชนิดอ่ืนๆ) ส่งตรวจพร้อมทั้งรายงานโดยเก็บข้อมูลชนิดนก 
สถานที่เก็บตัวอย่าง และพิกัดให้ครบถ้วน 

 
                    4.7.๕ ผสมเทียม 

 
มติที่ประชุม                                      รับทราบ                                                            . 



ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
        หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : มีเรื่องเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

5.1 เรื่องการประชุม DLD-C ที่ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้น าเสนอในที่ประชุมนั้น กลุ่มฯ จะขอมติในที่
ประชุมดังต่อไปนี้ 

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  มีเรื่องที่ 1. ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่  
1164/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และเรื่องที่ 2. กรมปศุสัตว์ก าหนดตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
นโยบาย DLD-C ขอให้ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากเป็นการประชุมครั้ง แรก 
จึงยังไม่มีมติในการรับรองประชุม 

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือทราบ เรื่อง ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ที่ 66/2565 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานฯ DLD-C มติที่ประชุม รับทราบ 

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา เพ่ิมคณะกรรมการ/คณะท างาน จากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น พาณิชย์จังหวัด/หอการค้าจังหวัด/ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรฯ  

ปศจ.ยส. : คณะท างานให้เพ่ิมนายสัตวแพทย์ในกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฯ และเพ่ิมด่าน
กักกันสัตว์ในงานกลุ่มคุณภาพสินค้าฯ  

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : รับทราบ ในส่วนหน่วยงานอ่ืนจะเพ่ิมด้วยหรือไม่ 
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าฯ : ที่รับฟังนโยบายจากกรมฯ ให้หน่วยงานพิจารณา

ความส าคัญว่าพ้ืนที่นั้นๆควรให้หน่วยงานอ่ืนๆเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยหรือไม่ ตามความเหมา ะสม 
แต่ไม่ได้บังคับว่าจ าเป็นต้องมีหรือไม่ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : สรุปว่าในวาระนี้ เพ่ิมคณะท างานคือนายสัตวแพทย์และด่าน
กักกันสัตว์ ส่วนเรื่องหน่วยงานอ่ืนนั้นยังไม่เพ่ิมเติมในวาระนี้ และมีอีกหนึ่งเรื่องในวาระเพ่ือพิจารณา คือ การ
ปรับแก้ไขเนื้อหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั้น มอบให้เป็นหน้าที่ของท่านปศุสัตว์จั งหวัด
ท่านใหม่ ขออนุญาตให้เป็นมติ เห็นชอบ 
                 5.2 เรื่อง work d จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนจาก 
e-mail .go.th เป็น work d ท่านจ าเป็นต้องส ารองข้อมูลภายในสิ้นเดือนนี้ ไม่เช่นนั้นจะเข้าไม่ได้ เพราะว่า
แพล็ตฟอร์มนี้จะมีทั้ง e-mail การประชุม conference รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากกรมปศุสัตว์ แชทลับ และ
แชทปกติ เป็นต้น 
                 5.3 เรื่อง ประกาศรับสมัครอ านวยการต้น อ านวยการสูง หากว่าท่านใดมีคุณสมบัติ ขอให้ท่าน
รีบยื่นเรื่องเพ่ือท าการสมัคร 
        5.4 เรื่อง หญ้าอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ ในแผนวิจัยมีแล้วเพราะว่าจะได้ปรับขยายเกษตรกร
โครงการโคเนื้อคุณภาพสูง 1,500 ราย จะให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องพืชอาหารสัตว์อย่างน้อยรายละ 1 ไร่ 
ให้ลงข้อมูลมาว่าต้องการพันธุ์อะไร  
  ปศอ.เลิงนกทา : การอบรมโครงการโคเนื้อคุณภาพสูง จะเลื่อนหรือไม่ 



หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : มีโอกาสจะเลื่อน แต่ตอนนี้ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้ลงนามใน
หนังสือถึงนายอ าเภอเรียบร้อยแล้ว แต่กลุ่มฯ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะส่งหรือไม่ ซ่ึงมีโอกาสที่จะเลื่อน  

ปศอ.ค าเขื่อนแก้ว : ขอเสนอว่าการอบรมโครงการนี้ เนื่องจากเป็นงบของกลุ่มจังหวัด ซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจในการตัดสินใจของเราในเรื่องของการอนุมัติยืมเงินต่างๆ ถ้าหากเรายืมเงินมาแล้วน่าจะเป็น
เรื่องที่ดีเพราะอยากให้เห็นใจอ าเภอในการนัดแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆหลายรอบ อยากฝากให้เป็นข้อคิดด้วย  

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : ขอบคุณครับ เดิมทีไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 
ปศจ.ยส. : ที่ล่าช้าเนื่องจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านชลธี ยังตรง 

ย้ายไปจังหวัดอุบลฯ และเม่ือท่านไปถึงจังหวัดอุบลฯ แล้วท่านได้พิจาณาแล้วว่าโครงการใช้งบประมาณเยอะจึง
เรียกตรวจสอบและให้ชี้แจง ท่านเกรงว่าจะไ ม่คุ้มค่า ซ้ าซ้อน และกว่าจะลงนามจึงใช้เวลานานท าให้แผน
เปลี่ยน ซ่ึงเดิมทีแล้วต้องอบรมให้แล้วเสร็จต้ังแต่ไตรมาสแรก และหนังสือเพ่ิงมาซ่ึงให้เราส่งรายละเอียด
โครงการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ซ่ึงส่งไปแล้วยังมีข้อผิดพลาด คือ ผู้ที่ลงนามเสนอ
โครงการ คือ ปศุสัตว์จังหวัด และผู้ให้ความเห็นชอบ คือ ท่านรองผู้ว่าราชการฯ ซ่ึงกระผมจะเป็นผู้ลงนามเสนอ
โครงการให้ และเรื่องการยืมเงินคงจะเป็นหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดคนใหม่ต่อไป หรือว่าหากมีเหตุการ ณ์ที่
กระผมไม่ได้เดินทางหรือค าสั่งได้เลื่อนออกไป กระผมสามารถลงนามเป็นผู้ยืมให้ได้ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : กลุ่มฯ ต้องอภัยอ าเภอทุกอ าเภอ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่า งที่
ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้อธิบายไปข้างต้น ฉะนั้นจึงขอเลื่อนการอบรมโครงการนี้ออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด และ
จะรอท่านปศุสัตว์จังหวัดท่านใหม่พิจารณา 
มติที่ประชุม                                      เห็นชอบ                                                            . 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี - 

มติที่ประชุม                                                                                                             . 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 

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

                                      นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


