
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
คร้ังที่  1 / 2564 

ประจ าเดือน  มกราคม  2564   วันที่   28  มกราคม  2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์  

3.  นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.   นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  

5.   นายพิทักษ ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ฯ  
6.   นายสมควร พฤกษชาต ิ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  

7.  นายสถาพร  จลุสัตย ์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8.  นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  

9.   นายพิทักษ์ วรรณทอง ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  

10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  

11. นายวฑิูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  

12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  

13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  

14. นายอพิมล  ตานุชนม ์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  

15. นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  

16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  

17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน  

18. นายไพรรี ไกยะรัตน ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิช์ัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพฑูรย์  ป้องสนาม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร แทน 

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 



 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ขอแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการคนใหม่ นายอพิมล ตานุชนม์ 

ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
2. จากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง “การจัดงาน 250 ปี  ฮุ่ งเฮืองเมืองยศ” เพ่ือเป็นการ          

ปลูกจิตส านึกให้รักบ้านเกิด ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร แต่เนื่องจากเกิดการระบาดระลอก 2 ของโรค      
โควิด-19 จังหวัดจึงไม่สามารถจัดงานกาชาดแบบยิ่งใหญ่ได้ และจ าเป็นต้องประกาศให้มีการจัดงานในวาระส าคัญ
ของแต่ละรายเดือน ดังต่อไปนี้ 
มกราคม - เตรียมงาน กุมภาพันธ์ – งานแห่มาลัยข้าวตอก 

ณ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
มีน าคม – จัด งานสถาปนาจั งหวัด   
วันที่ 1 มีนาคม 2564 (เพียงวันเดียว)  

เมษายน – วันสงกรานต์ พฤษภาคม – งานบุญบั้งไฟ มิถุนายน – ประชาสัมพันธ์ 
กรกฎาคม – เฉลิมฉลอง 4 วัน 3 คืน สิงหาคม – ปั่นจักรยาน กันยายน – ประชาสัมพันธ์ 
ตุลาคม – งานจุดไฟตูมกา พฤศจิกายน – จัดงานสมโภชจังหวัด

ยโสธร + มินิฮาล์ฟมาราธอน 
ธันวาคม – งานแห่ ดาว ณ  อ า เภอ    
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

  2.2 เพ่ือเป็นการสถาปนาจังหวัดยโสธร วาระครบ 250 ปี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัด
เพ่ิมประโยคค าว่า 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ ในหนังสือราชการทุกฉบับ 
  2.3 ประชาสัมพันธ์ รูปหล่อพระสุนทรวงศา (สิงห์) ขนาด 15 นิ้ว ราคา 5,999.- ลดราคาเหลือ 
4,999.- และขนาด 9 นิ้ว ราคา 2,999.- ลดราคาเหลือ 1,999.- หากเจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อเช่าบูชา
ได้ที ่ทีท่ าการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  
  2.4 สถานการณ์การระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยโสธร โดยจังหวัดท าการ    
เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เข้าสู่วันที่ 313 วันแล้ว ผลปรากฏว่าจังหวัดยโสธรยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งทางจังหวัด
ยังคงท าตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่เสมอ โดยยังมีค าสั่งให้สนามชนไก่ในจังหวัดต้องปิดท าการ
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยังสามารถต่ออายุสนามชนไก่ได้เช่นเดิม เพียงแต่
ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่สามารถท าการประลองไก่ชนได้ 
  2.5 ประชาสัมพันธ์จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือให้ประชาชน     
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” 
  2.6 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีการจัดกลุ่มการฉีดวัคซีน ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 ฉีดวัคซีนในเดือน 
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่เสี่ยง, ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, พ้ืนที่ควบคุม / 
กลุ่มที่ 2 ฉีดวัคซีนในเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2564 ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป  / กลุ่มที่ 3          
ฉีดวัคซีนในเดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป ส าหรับประชาชนคนทั่วไปในประเทศ 
  2.7 ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมท าบุญตักบาตร         
ในทุกวันศุกร์ ณ ถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 07.00 น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย 



 3. พยากรณ์อากาศ : กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า อีก 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 64 อุณหภูมิ 
จะลดลง 2-6 องศาเซลเซียส เป็นผลกระทบจากประเทศเวียดนามตอนบนลงมาสู่ภาคอีสาน และหลังจากนั้น 
อากาศของประเทศไทยจะเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ช่วงรอยต่อจะมีฝนฟ้าคะนองในพ้ืนที่ 
 4. สถานการณ์น้ า : สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ ามี 50% สถานการณ์น้ าในจังหวัดยโสธรที่อ าเภอเลิงนกทา 
น้ าในเขื่อนมีความจุ 60% และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ เข้าสู่ภัยแล้งอย่างเต็มตัว อาจจะมีผลกระทบต่อ
เกษตรกรในการท าปศุสัตว์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องแจ้งเตือนและดูแลเกษตรกรในเรื่อง เสบียงสัตว์  
การท าวัคซีนให้ครบ เตรียมแร่ธาตุและอาหารเสริม พร้อมติดตามและประเมินผล ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพ้ืนที ่
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 ประจ าเดือน ธันวาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2563  
มติที่ประชุม                  รับรอง                                                                                       . 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

  
2. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร     

พร้อมส่งส าเนามาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส กรมฯ และค าสั่งกิจกรรม 5 ส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
เวลา วัน เดือน ปี 

14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
4. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 



 



 

 

 



3. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออก สถานที่
สาธารณะ เป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ
การสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย า
และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์
สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ 
Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

 
4. ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หมอชนะจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการ

เดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ  โดยแอปฯ จะท าการระบุต าแหน่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยง
ของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะน า
วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้
กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 
5. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบส ารวจ  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สามารถตอบแบบส ารวจฯ ได้ที่ http://survey.ocsc.go.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
  1. โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล  

http://survey.ocsc.go.th/


 



 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   



4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. แผนการฝึกอบรม Smart Farmer. 

 
  2. แผนการออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 

 

วัน/เดือน/ปี โครงการ สถานที่ เป้าหมายเกษตรกร หมายเหตุ

9 กมุภาพนัธ ์2564 โครงการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กลุ่มวสิาหกจิชุมชนโคขุนต าบลหัวเมอืง ต าบลหัวเมอืง เกษตรกรอ าเภอมหาชนะชัย จ านวน 10 คน อ าเภอมหาชนะชัยด าเนินการจัดฝึกอบรม

อ าเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร

10 กมุภาพนัธ ์2564 โครงการพฒันา Smart Farmer ต้นแบบ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว ์นายสายสมร ไววอ่ง เกษตรกรอ าเภอป่าต้ิว จ านวน 10 คน อ าเภอป่าต้ิวด าเนินการจัดฝึกอบรม

 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จังหวดัยโสธร

11 กมุภาพนัธ ์2564 โครงการพฒันาอาสาปศุสัตวสู่์ Smart Farmer ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว ์นายสุดใจ  ออ่นบัวขาว  อาสาปศุสัตวอ์ าเภอกดุชุม จ านวน 5 คน อ าเภอกดุชุมด าเนินการจัดฝึกอบรม

ต าบลห้วยแกง้ อ าเภอกดุชุม จังหวดัยโสธร อาสาปศุสัตวอ์ าเภอทรายมลู จ านวน 5 คน

16 กมุภาพนัธ ์2564 โครงการ Young Smart Farmer ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรอ าเภอค าเขือ่นแกว้ จ านวน 10 คน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ด าเนินการจัดฝึกอบรม

 ต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จังหวดัยโสธร

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี อ าเภอ เวลา หมายเหตุ

1 26 มกราคม 2564 กดุชุม 09.00 น เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

13.30 น. โครงการ ธคก.อาสาปศุสัตว ์รายใหม ่4 ราย

2 27 มกราคม 2564 ไทยเจริญ 09.00 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

3 4 กมุภาพนัธ ์2564 เมอืงยโสธร 09.00 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

13.30 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

4 9 กมุภาพนัธ ์2564 ค้อวงั 10.30 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

โครงการ ธคก.อาสาปศุสัตว ์

5 11 กมุภาพนัธ ์2564 เลิงนกทา 10.30 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

โครงการ ธคก.อาสาปศุสัตว ์รายใหม ่1  ราย

6 15 กมุภาพนัธ ์2564 ป่าต้ิว 09.00 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

7 18 กมุภาพนัธ ์2564 ค าเขื่อนแกว้ 09.30 น เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

8 26 กมุภาพนัธ ์2564 มหาชนะชัย 09.30 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

9 5  มนีาคม 2564 ทรายมลู 09.30 น. เกษตรกรโครงการ ธคก.ปกติ

โครงการ ธคก.อาสาปศุสัตว ์

แผนการติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ



3. การจ าหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
การขออนุมัติจ าหน่าย 

เอกสาร 1. บันทึกรายงานการประเมินราคาจ าหน่าย (เอกสาร 1) 
2. ตารางสรุปการประเมินราคาจ าหน่าย (เอกสาร 2) 
3. แบบค าขอซื้อจากเกษตรกร (เอกสาร 3) 
4. รูปถ่ายลูกโค-กระบือ (ตัวอย่าง เอกสาร 4) 

การจ าหน่ายซากสัตว์ป่วยตาย : เอกสาร เพ่ิมเติมจากเดิม รูปถ่ายโค-กระบือท่ีตาย 
  4. ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ 
   4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโค -กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ         
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในเรื่องการสมทบทุน  และการเข้าร่วมโครงการเพ่ือป้องกัน
การแอบอ้างโครงการหาผลประโยชน์  รวมทั้งตรวจสอบกรณีการแอบอ้างการรับบริจาคหรือสมทบทุนเข้าโครงการ 
ขอให้รายงานจังหวัดยโสธรทันที 

4.2 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการธนาคารโค -กระบือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 

4.3 ชี้แจงและท าความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -
กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ให้เข้าใจถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติของโครงการ รวมถึงหากเกษตรกร
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ  และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ สามารถรับการสนับสนุน 
จากโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
            1. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.1 โครงการประชุมสัมมนา  หลักสูตร  “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” 
 - เป้าหมาย  เกษตรกรทุกอ าเภอๆละ 2 กลุ่ม  จ านวน 30 ราย  
 - จัดฝึกอบรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 - สถานที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ของแต่ละอ าเภอ 

1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจ าถิ่น สร้างธนาคารชุมชน  
 - เกษตรกรอ าเภอละ 5 ราย  รวม 45 ราย สนับสนุน รายละ 2,000 บาท 
    ค่าพันธ์สัตว์ประจ าถิ่น                   1,000 บาท 
    ค่าอาหาร ค่าวัสดุท าอาหาร  จุลินทรีย์ 500บาท 
             อุปกรณ์การเลี้ยง                          500 บาท 
             เมนูทางเลือก ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดไข่  เป็ดเทศ 



1.3 พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่  
  - เป้าหมาย 3 ราย (ทรายมูล 1 ราย กุดชุม 2 ราย) ขอให้อ าเภอส่งรายชื่อผู้น า ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
             1.4 โครงการ 1 ต าบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่
  - เกษตรกร 615 ราย แรงงาน 288 ราย ด าเนินการใน 7 อ าเภอ 
  - เมนูทางเลือกที่ 1 กรณีต้องการพันธุ์สัตว์ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง (สัตว์ประจ าถิ่น)  เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ  อาหารสัตว์ 
           - เมนูทางเลือกที่ กรณีมีพันธุ์สัตว์อยู่แล้วและต้องการวัสดุ อุปกรณ์ 
     ปัจจัยการผลิตเพ่ือท าอาหารสัตว์ เช่น อุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบกากน้ าตาล จุลินทรีย์ ฯลฯ 
     หมายเหตุ เกษตรกรสามารถเลือกได้ 1 ตัวเลือกในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 
  2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่สมัยใหม่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด 
ด้านปศุสัตว์ มี 2 แปลง   
   - กลุ่มแปลงใหญ่โคขุนหนองแหน (จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว) 
   - แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 3 ต าบลทรายมูล (อยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล) 
  3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
เป้าหมาย : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์ 2,150 ไร ่
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

 - การดูแลสุขภาพสัตว์ โค 2,010 ตัว กระบือ 80 ตัว 
   - ลูกเกิด โค 1,407 ตัว กระบือ 56 ตัว 
   - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร โค 43 กลุ่ม กระบือ 2 กลุ่ม 

 - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร โค 402 ราย กระบือ 16 ราย 
อ าเภอที่ส่งรายงานแล้ว  มหาชนะชัย  ป่าติ้ว  ทรายมูล 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                  .   

   

 

4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 



 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

  4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 



  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ ดังนี้                   
 1. ปรับนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพ่ือให้มีความเหมาสมกับสภาวะการระบาดของ โรคเป็นนิยามใหม่  
“สุกรหรือหมูป่าที่เลี้ยงแบบระบบฟาร์มมีอัตราการตายแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 3 ใน 1 วันหรือฟาร์ม        
รายย่อยที่มีจ านวนสุกรหรือหมูป่าน้อยกว่า 50 ตัว มีอัตราการตายเฉียบพลันตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน           
หรือปรากฏอาการ ไข้สูง ไอ แท้ง ขาหลังไม่มีแรง หรือนอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดหรือผิวหนังแดง            
หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง หรือขาหลัง”      
           2. ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War/room)/จัดประชุมติดตาม
สถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันทีหากพบหรือสงสัยว่ามีโรคในพื้นที่ 
           3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรให้ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานที่
เลี้ยงสุกร เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของการน าโรคเข้าสู่เล้าหรือโรงเรือน โดยส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ขั้นพ้ืนฐาน        
ตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558            
อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ ามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
  3.1 งดเข้าฟาร์มสุกรรายอ่ืน และควบคุมการเข้า – ออกของคนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 
      3.2 เน้นย้ าให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ยงสุกรหากมีความจ าเป็นต้องต้มให้เดือด 
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที  
               3.3 ส่งเสริมให้มีการผสมเทียมแทนการผสมจริงจากสุกรพ่อ         
3.4 ห้ามบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในฟาร์ม เข้าพ้ืนที่ฟาร์มหรือพ้ืนที่เลี้ยงสุกรเด็ดขาด 
     3.5 ควรมีจุดส าหรับท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคยานพาหนะที่เข้า – ออกในบริเวณพ้ืนที่การเลี้ยงสุกร  
     3.6 มีการฆ่าเชื้อในน้ าที่ใช้ส าหรับการเลี้ยงสุกร น้ าที่ใช้ภายในฟาร์ม ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในอัตราส่วน 1 ส่วน
ต่อน้ า 32 ส่วน เป็นเวลา 30 นาที 
               3.7 ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าคอกกักสุกรที่หน้าฟาร์มก่อนน าเข้าฟาร์ม   
 4. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอพพลิเคชั่น E – smart plus ให้สมบูรณ์ภายใน            
เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 5. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสุกรป่วยตายมีลักษณะอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต้องเข้า
ตรวจสอบและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       5.2 รายงานสุกรป่วยตามผิดปกติในระบบ E – smart surveillance ตามแบบฟอร์มการรายงาน     
โรคระบาดสัตว์เบื้องต้น (กคร.1) ภายใน 12 ชั่วโมง และรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ (กคร.2) ภายใน 72 ชั่วโมง และท ารายงานสภาวะการระบาดโรคสัตว์ (กคร.3) ประจ าสัปดาห์             
อย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคสงบ  



         5.3 ฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมากโดยพบการป่วยตายตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร             
พร้อมทั้งสุกรที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ท าลายสุกรทุกตัวในฟาร์มที่เกี่ยวข้องและจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูก
ท าลายตามที่กฎหมายก าหนด 
                 5.4 ท าการเฝ้าระวังทางอาการอย่างน้อย 30 วันทุกฟาร์มในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบฟาร์มที่พบสุกร
ป่วยตายตามนิยามของโรค 
                5.5 บันทึกสั่งกักสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดที่ พบมีความเสี่ยงสูงมาก          
โดยเด็ดขาด อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าไม่พบสุกรป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ 
                5.6 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณท่ีพบสุกรป่วยตายตามนิยามของโรค 
         5.7 การสอบสวนโรค ให้ทีมสอบสวนโรคระดับจังหวัดเข้าสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาทันที              
และหาพิกัดจุดเกิดโรค 
         5.8 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมมือในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุกรป่วย
ตายผิดปกต ิ
         5.9 ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
         5.10 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อ 5.1 – 5.5 รายงานกรมปศุสัตว์เป็นประจ าทุกวัน
ภายในเวลา 19.00 น. จนกว่าไม่มีสุกรป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 30 วัน  
           6. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานที่อ่ืนๆ 
                 6.1 โรงฆ่าสัตว์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
               6.1.1 ให้เจ้าพนักงานตรวจโรคประจ าโรงฆ่าสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกรก่อนเข้าโรงฆ่า  
                      6.1.2 ให้เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์เข้มงวดการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจ
วิการหลังฆ่า หากพบอาการสุกรหรือวิการของซากสุกรตามนิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 
ให้งดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ 
               6.1.3 ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
               6.1.4 ให้มีจุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ อยานพาหนะบรรทุกสุกรหรือซากสุกรก่อน เข้า – ออก             
จากโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563  
         6.2 สถานที่จ าหน่ายซากสุกร ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตท าการค้า
หรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1) ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.)                    
         6.3 สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ความรู้ค าแนะน าเรื่อง
การฆ่าเชื้อโรคในร้านค้าจ าหน่ายอาหารสัตว์  
             7. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร  
    8. ตั้งด่านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์อย่างเข้มงวดตามเส้นทางรอบจุดที่มีความเสี่ยงสูง          
ในรัศมี 1 – 5 กิโลเมตร 
    9. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและการแจ้งโรค โดยขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 



    10. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกและเชิงรับทั้งในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร หรือ
สถานที่อ่ืนๆ เช่น ร้านจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์  
    11. เพ่ิมการเฝ้าระวังโรคในสถานที่หรือพ้ืนที่ที่พิจารณาแล้วอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  
    12. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเกษตรกรให้น ายานพาหนะบรรทุกสุกรไปรับการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
ที่ด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ออกหลักฐานรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
    13. ขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร และรถขนส่งสุกรทุกคันที่ประกอบกิจการในพ้ืนที่ 
    14. สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนแทนการเลี้ยงสุกร เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด หรือการเลี้ยงแพะ เป็นต้น 
    15. ขอความร่วมมือบริษัทจ าหน่ายลูกสุกร ให้งดจ าหน่ายลูกสุกรที่ไม่ได้มาตรฐาน            

 ให้สัตวแพทย์ประจ าเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 สามารถ
ด าเนินการตามหนังสือที่ กษ 0610.7/ ว 41586 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรมี
ชีวิตเข้าพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
             1. อนุญาตให้น าเข้าสุกรแม่พันธุ์ปลดทิ้งจากพ้ืนที่ปศุสัตว์อ่ืนเข้ามาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  
             2. อนุญาตให้น าเข้าสุกรขุนมีชีวิตจากจากพ้ืนที่ปศุสัตว์อ่ืนเข้ามาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  
 เฉพาะกรณีเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าโรงฆ่าสุกรหรือเพ่ือการส่งออกสุกรมีชีวิตไปต่างประเทศ
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้น ามาเพ่ือการเลี้ยงต่อภายในพ้ืนที่โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 1) กรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสุกรต้องมาจากฟาร์มต้นทางที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติท าง
การเกษตรที่ดี (GAP) และให้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
แม่พันธุ์ปลดทิ้งทุกตัวก่อนการเคลื่อนย้าย ส าหรับสุกรขุนให้เก็บตัวอย่าง ดังนี้ 
     - ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรน้อยกว่า 500 ตัว ให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรขุนชุดที่จะเคลื่อนย้ายจ านวน 15 ตัว 
  - ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรมากกว่า 500 ตัว ให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรขุนโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย
โรงเรือนละ 15 ตัว  
 2) กรณีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือที่ กษ 0621/ ว 37038 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง เข้มงวดตรวจสอบเอกสารก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักรและ        
น าออกราชอาณาจักร ไปพลางก่อน  
 3) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายสุกรแม่พันธุ์ปลดทิ้งและสุกรขุนมีชีวิตเข้าพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 5 ต้องจัดตั้งจุดขนส่งเปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิตและให้ประสานเรื่องสถานที่ในการจัดตั้งไปยังผู้อ านวยการกอง
สารวัตรและกักกัน ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต 6 และด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่ 
            3. อนุญาตให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนสุกร น าเนื้อสุกรมาแปรรูป เพ่ือการจ าหน่ายในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 
เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 
            4. ในการด าเนินการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและซากสุกรเข้า หรือผ่านภายในพ้ืนที่ปศุสัตว์ เขต 5           
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปลายทางในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค                 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ ว 40501 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อย่างเคร่งครัด  
  2. โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)/โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (คอบวม) 



2.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
                    ด้ วยขณ ะนี้ พ บการระบาดของโรคปากและเท้ า เปื่ อ ย ใน พ้ื นที่ ห ล ายจั งห วัด  ได้ แก่                    
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด อุดรธานี เพชรบุรี ราชบุรี   
และกาญจนบุรี จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ดังนี้  
  1. ส ารวจข้อมูลตลาดนัดค้าสัตว์ และผู้ประกอบการค้าและขนส่งสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่             
รวมทั้งประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของตลาดนัดค้าสัตว์  
                    2. หากพบว่าตลาดนัดค้าสัตว์มีความสัมพันธ์ต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้พิจารณาด าเนินการขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดการด าเนินกิจการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
  3. จัดการประชุมท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลาดนัดและผู้ค้าสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ และแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งให้ด าเนินการตามหลักระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในตลาดนัดค้าสัตว์ ดังนี้ 
   3.1 ตั้งจุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เพ่ือท าความสะอาดยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกตลาดนัดค้าสัตว์ 
ตลอดจนจัดเตรียมอ่างจุ่มเท้าผสมน้ ายาฆ่าเชื้อโรคส าหรับบุคคลที่ผ่านเข้า - ออก  
   3.2 จัดให้มีบุคลากรตรวจรอยโรคสัตว์ที่เข้า - ออกตลาดนัดทุกตัว  
   3.3 ตรวจสอบหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ทุกตัวที่เข้า
มาในตลาดนัด 
   3.4 ให้ผู้ประกอบการตลาดนัดค้าสัตว์ท าการจัดท าบันทึกข้อมูลยานพาหนะเข้า – ออก            
ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเก็บรวบรวมส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด              
  4. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามรอบรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค            
รอบที่ 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 
                      5. แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรผู้ เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สหกรณ์และสมาคม                
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย โดยเน้นการด าเนินงาน ดังนี้  
   5.1 สังเกตอาการ หากพบสัตว์ป่วยหรือตายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที   
   5.2 ชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือเข้า – ออกภายในฟาร์ม  
      5.3 เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่  
     - ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์    
     - ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์               
เข้าภายในฟาร์มโดยเด็ดขาด 
     - ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนน าเข้าฟาร์ม                
     - เลือกซื้อพืชอาหารสัตว์แหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย  
      5.4 จัดชุดเฉพาะกิจด าเนินการท าลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์  

3. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 ตุลาคม 63 – 25 มกราคม 2564 ) 
          3.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
           -  โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 2 ตัวอย่าง 2 จุด 2 ต าบล                          
ในพ้ืนที่ 1 อ าเภอ ได้แก่              



              1. บ้านโนนกอย ม.2 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
              2. บ้านหนองยาง ม.3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
            - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 5 ตัวอย่าง ผลลบ 3 ตัวอย่าง ผลบวก 2 ตัวอย่าง 
สถานการณ์ในสัตวร์ะดับประเทศ  

        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศแปดอันดับ คือ ชลบุรี 4 ตัวอย่าง น่าน 2 ตัวอย่าง              
สงขลา 2 ตัวอย่าง ระยอง 2 ตัวอย่าง ยโสธร 1 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 1 ตัวอย่าง ราชบุรี 1 ตัวอย่าง            
บุรีรัมย์ 1 ตัวอย่าง  

 

 

 
                                 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564) 
ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 14 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.38 ของตัวอย่างทั้งหมด 
(167) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 28.57 (4/14) ดังแผนภาพที่ 1 

 

 
  

 

 

 

 
แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 14 ตัวอย่าง พบผลบวก
ร้อยละ 60.87 (14/23) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  0 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกร้อยละ 0.00 (0/143) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 
78.57 (11/14) 

ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 



 

 

 

ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 27.27(3/11)ไม่มีเจ้าของร้อยละ 18.18 (2/11) และไม่ทราบว่ามี
เจ้าของร้อยละ 54.55 (6/11)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 45.45 (5/11) ฉีดวัคซีนร้อยละ 0.00 (0/11) 
และไม่ทราบประวัติร้อยละ 54.55 (6/11) 

3.2 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว  
     (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)         

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 79 164 58 121 422 84.40 

ค าเขื่อนแก้ว 200 27 66 15 55 163 81.50 

มหาชนะชัย 200 22 46 2 24 94 47.00 

กุดชุม 250 34 66 19 56 175 70.00 

เลิงนกทา 250 33 53 15 34 135 54.00 

ทรายมูล 150 40 57 27 24 148 98.67 

ป่าติ้ว 150 3 17 12 23 55 36.67 

ไทยเจริญ 150 17 38 2 28 85 56.67 

ค้อวัง 150 5 35 1 11 52 34.67 

รวม 2,000 260 542 151 376 1,329 66.45 

 

 



 

 

 

 

 

3.3 พื้นที่เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯ ประจ าปี 2564 

4. ผลการปฏิบัติงานทดสอบโรค Brucellosis /ก าจัดพยาธิ ปีงบประมาณ  2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564         



 



 



5. ไข้หวัดนก 

 
 

 



 

 



6.ผสมเทียม 
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  4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. ติดตามปัญหาอุปสรรค โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและโครงการยุวปศุสัตว์ฯ           
ให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวปศุสัตว์สายตรวจนมโรงเรียน ด าเนินการแต่งตั้ง  
ยุวปศุสัตว์สายตรวจฯ และด าเนินการตามโครงการฯ แล้วรายงานผลการด าเนินงานด้านการขนส่ง การดื่มนม 
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 
  1.2 ให้อ าเภอประสานคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ 
ด าเนินการตรวจเยี่ยม อปท. และโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยสุ่มตรวจโรงเรียนอย่างน้อย 1 
โรงเรียนต่อ 1 อปท. สุ่มตรวจ ศพด. อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 อปท. และสุ่มตรวจโรงเรียนเอกชนอย่างน้อย 1 
โรงเรียน ต่อ 1 อ าเภอ (ถ้ามี) 
  1.3 เมื่อปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วให้รายงานผลการติดตามโครงการฯ 
ทั้งในด้านการขนส่ง การดื่มนม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 25        
ของทุกเดือน  
   2. การอบรมผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ฯ และส่งเสริมให้ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK 



- โครงการที่ 1 หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์       
พ.ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรองเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตฯ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564                 
เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

- โครงการที่  2 หลักสูตร ส่ งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์  OK               
ในวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
   3. การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ 
แนวทางการตรวจสอบ 
    - มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะติดไว้ในที่เปิดเผย 
  - มีป้ายแสดงประเภทการขายติดไว้ในที่เปิดเผย 
  - ลงข้อมูลในแบบ 1. ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงนามในการตรวจสอบต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
  - จุดที่วางอาหารสัตว์เพ่ือขาย สะอาด แยกสัดส่วนจากสินค้าชนิดอื่น มีพาเลทรองพ้ืนฯ 
หมายเหตุ : ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งให้ กพค. ภายในวันที่               
20 กุมภาพันธ์ 2564 

 
     4. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ฯ รอบท่ี 1/2564 

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะเข้าตรวจประเมินฯ ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอทุกโรง 
- อ าเภอที่จะด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอทรายมูล 

อ าเภอกุดชุม และอ าเภอเมืองยโสธร 
- อ าเภอที่ด าเนินการเสร็จแล้ว หากมีโรงใดไม่ผ่านการประเมินให้ ปศุสัตว์อ าเภอติดตามการแก้ไข 

และรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นระยะ  
- ให้ทุกอ าเภอแจ้งผู้ประกอบการให้เตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ 

โดยเฉพาะโรงที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่  24 พฤศจิกายน 2559 โรงฆ่าสัตว์ฯ ดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่        
24 พฤศจิกายน 2564 



มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                  .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม                      -                                                                                          . 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ                  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : วันที่ 29 มกราคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรพร้อมด้วย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะออกตรวจติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานโคขุนกู้วิกฤตโควิด -19  
มี 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ที่ 1 เวลา 09.00 น. ออกตรวจติดตามที่อ าเภอเมืองยโสธร และพ้ืนที่ที่ 2 เวลา 11.00 น.    
ออกตรวจติดตามที่อ าเภอไทยเจริญ ขอให้เจ้าหน้าที่ในอ าเภอท าการนัดหมายเกษตรกรในพ้ืนที่ให้พร้อมเพรียงกัน           
ตามวัน-เวลา ดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม                  รับทราบ                                                                                      . 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น . 

 

 

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายทวีป แสนจ าลา) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 


