
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  4 / 2563 

ประจ าเดือน  เมษายน 2563   วันที่  1  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร /  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /  
3.   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ /  

4.   นายสุรชัย สีน้ าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ /  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  ไปราชการ 
6.  นายทวีป แสนจ าลา       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป /  
7.  นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร /  

8.  นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย /  
9.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว /  
10.  นายชนะชัย กล่องแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  ลาบวช 
11.   นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ /  
12.   นายบรรลือ  กล่ าพูล  ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม /  
13.   นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศสุัตว์อ าเภอค้อวัง /  
14.   นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล /  
15.   นายสมควร พฤกษชาติ       ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว /  
16.   นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ /  
17.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
18.   นายพงศกร พนาจันทร์        สัตวแพทย์ช านาญงาน           /  
19.   นายนณฑภัช อาจนาฝาย      สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
20.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
21.   นายธนุส ธนะวิโรจน ์          สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
22.   นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
23.   นายนพดล ตานุชนต์ สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
24. นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
25.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  
26.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

27. นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ /  

28 นายภัทรพงศ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
29. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน /  
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
31.ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
32. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ /  
33. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ   นักจัดการงานทั่วไป  /  
34. นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษเ์จริญ   นักวิชาการสัตวบาล /  
35. นายอัมพร เกษตรสิงห์     เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
36. นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
37. นายจรัญ จันทวี    เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
38. นายวรินทร์  ลาวัลย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
39. นายนิติ สุดบนิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
40. นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
41. นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล /  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
45. นายศราวุฒิ สายหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
46. นายสมชาย ยางเดี่ยว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  /  
47. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
48. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
50. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 /  
51. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4 /  
52. นายสมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 /  
53. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2  /  
54. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร /  

55. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

56. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

57. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน /  

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3.  นายทวีป แสนจ าลา หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.   นายสุรชัย สีน้ าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
6.   นายสมควร พฤกษชาติ       ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7.  นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8.  นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11.   นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12.   นายบรรลือ  กล่ าพูล  ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13.   นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน  
15.   นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
16.   นายพงศกร พนาจันทร์        สัตวแพทย์ช านาญงาน            
17.   นายนณฑภัช อาจนาฝาย      สัตวแพทย์ช านาญงาน  
18.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน  
19.   นายธนุส ธนะวิโรจน ์          สัตวแพทย์ช านาญงาน  
20.   นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
21.   นายนพดล ตานุชนต์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
22. นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
23.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
24.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
25. นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

26 นายภัทรพงศ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
27. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

28. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
29. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  



30. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2   
31. ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล   
32. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
33. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ   นักจัดการงานทั่วไป   
34. นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษเ์จริญ   นักวิชาการสัตวบาล  
35. นายอัมพร เกษตรสิงห์     เจ้าพนักงานสัตวบาล   
36. นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล  
37. นายจรัญ จันทวี    เจ้าพนักงานสัตวบาล   
38. นายวรินทร์  ลาวัลย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
39. นายนิติ สุดบนิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
40. นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล  
41. นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
45. นายศราวุฒิ สายหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล   
46. นายสมชาย ยางเดี่ยว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   
47. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล  
48. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล  
50. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3  
51. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4  
52. นายสมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
53. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

54. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

55. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ  

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  4 / 2563 

ประจ าเดือน  เมษายน 2563   วันที่  1  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

................... 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

        -  
มติที่ประชุม ......................................................   
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
                         วันที่  20 มีนาคม 2563  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
   - 
มติที่ประชุม  ................................................ 
   

4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
       - 
มติที่ประชุม ................................................ 

4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



2. กิจกรรม 5 ส   

 

 

 



3. ขอความร่วมมือด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Safety Thailand) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
1. ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ รอบ 2/2563 

  



  

  

  



 2. สรุปรายงานการตรวจโรคสัตว์และรายงาน รน. รอบที่ 1/2563 

  

 

 



3. แผนเก็บตัวอย่างเดือน พฤษภาคม 2563 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ          
                

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. แจ้งผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 

  



  2. แจ้งผลโครงการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
  3. ติดตามงานโครงการ ธคก. 

 
  4. แจ้งผลรายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริม 

 



  5. ติดตามงาน ศพก. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
            

  4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
            1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเก่ียวกับผลกระทบของการ
ระบาด COVID-19 

 



 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 



4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. ASF 

 
การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) 

จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงให้แต่ละอ าเภอเข้มงวดและด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ท าการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงม้าโดยใช้ google form พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคโดยการติดตาม

และส ารวจอาการทางคลินิกในม้า ลา ล่อ และอูฐ ของคอก ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยการตรวจสอบข้อมูลการป่วยตายในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา พร้อมระบุ พิกัด 

 ๒. กรณีพบม้า ลา และล่อ ที่มีอาการป่วยตายผิดปกติ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิมากกว่า ๓๘.๕ 
องศาเซลเซียส หรือมากกว่า ๑๐๒ องศาฟาเรนไฮต์) ซึม กินอาหารลดลง มีการบวมน้ าบริเวณขมับ หรือคอ  
ตาแดงอักเสบ ชัก หรือกระวนกระวายคล้ายอาการเสียดท้อง ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ    
กรมปศุสัตว์ ดังนี้ 



   ๒.๑ รายงานการเกิดโรคเบื้องต้น (กคร.๑) ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคสัตว์ 
(E-smart Surveillance) ภายใน ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่ได้รับแจ้ง หรือตรวจพบการระบาด และท าสรุป รายงาน
การสอบสวนโรคระบาด (กคร.๒) เสนอกรมปศุสัตว์ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง 

   ๒.๒ ท าบันทึกสั่งกักสัตว์ในคอก ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงม้า ลา ล่อ และอูฐ ที่ป่วยตายทุก
คอกและประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ และอูฐ ในพ้ืนที่ที่พบ
สัตว์ป่วยตายผิดปกติ 

   ๒.๓ ให้เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ที่ป่วย และตาย ส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพ่ือส่งตรวจ
โรค African Horse sickness และ Covid-19  

   ๒.๔ ห้ามผ่าซากสัตว์ที่ป่วยตายโดยเด็ดขาด 
๓. ให้ค าแนะน าเจ้าของคอก ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงม้า ลา ล่อ และอูฐ ให้เข้มงวดและปฏิบัติ

ตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์  
๔. ให้ประสานด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้าย กรณีท่ีมีการระบาดของโรค 
๕ . สรุปรายงานสถานการณ์สัตว์ป่วยตายประจ าวัน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัด ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน จนกว่าโรคสงบ  

       2. โรคปากและเท้าเปื่อย 

  



 
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ในรอบท่ี ๒ ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 

ในสัตว์ท่ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                    ๑. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ แพะ แกะ ทุกตัวที่มีอายุ ๔
เดือนขึ้นไป ด้วยวัคซีนชนิด ๒ ไทป์ (โอ และ เอ) สัตว์ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกต้องได้รับการฉีดกระตุ้นซ้ าหลังจาก
เข็มแรกใน ๓-๔ สัปดาห์     

๒. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใน
รอบท่ี ๑ ดังนี้ 

๒.๑ กระบือทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป  
        ๒.๒ โคทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป ในพ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรคเฮโมรายิก 
เซพติซีเมียภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และในพื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงกระบือจ านวนมาก 

๓. ลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว โดยให้จัดท าแบบรายงานการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๔) และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕)  
  หากเกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายใด ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีน ให้เกษตรกร
หรือเจ้าของสัตว์รายดังกล่าวลงนามว่าไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการฉีดวัคซีน    

๔. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลและกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยง โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ 
  ๕. รายงานผลตามแบบสรุปผลการฉีดวัคซีน ให้ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดภายในวันที่            
๖ กันยายน ๒๕๖๓ 



     ๖. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกร  
เรื่องโรคและความส าคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค      
   ๗. ประเด็นที่ต้องเข้มงวด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดและแพร่กระจายของโรค 
                         ๗.๑ สัตว์ที่มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น ตั้ งท้อง บังคับยาก สัตว์ฝูงไล่ต้อน                    
หรือสัตว์ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติในป่าเขา ต้องเร่งฝึกอบรมให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้เอง 

๗.๒ ในพ้ืนที่สงสัยว่ามีโรคระบาดควรแยกระหว่างเข็มส าหรับดูดวัคซีนกับเข็มฉีดวัคซีน
                ๗.๓ ต้องมีการให้ความรู้ เรื่ องการเก็บรักษาวัคซีนและการฉีดวัคซีนที่ ถูกต้อง                   
แก่ผู้ฉีดวัคซีนไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เช่น เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ผสมเทียม เป็น รวมถึง
ก ากับดูแลและติดตามการฉีดวัคซีนของบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด 

 ๘. การท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
      ๘.๑ ซักซ้อมการด าเนินงานและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อท่ีถูกต้อง 
      ๘.๒ ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยให้บูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์และน้ ายาฆ่าเชื้อ 
          ๙. จัดท าแผนและด าเนินการติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน
ประเด็นต่างๆ เช่น ระบบห่วงโซ่ความเย็นในการเก็บรักษาวัคซีน  ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน ความ
ถูกต้องของการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
       ๑๐. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงโครงการรณรงค์ดังกล่าว  
 3. ไข้หวัดนก        

 

    4. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 23 เมษายน 2563 ) 
    1 สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
      -  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพื้นที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
     -  สถานการณ์ระดับประเทศ 



           รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  ชลบุรี 12 ตัวอย่าง อุบลราชธาน ี9 ตวัอย่าง 
สุรินทร์ 7 ตัวอย่าง   ราชบุรี 6 ตัวอย่าง สงขลา 6 ตัวอย่าง ระยอง 6 ตัวอย่าง พัทลุง 5 ตัวอย่าง             
นครศรีธรรมราช 4 ตัวอย่าง สระแก้ว 4 ตัวอย่าง ปราจีนบุรี 4 ตัวอย่าง 

 
 

 



 5. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 63 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 
     (ส่งเฉพาะพ้ืนที่ ระดับ A จ านวน 75 แห่ง) ข้อมูล  
ล าดับ อ าเภอ ทต./อบต. ชื่อองค์กรฯ ส่งแล้ว  ล าดับ อ าเภอ ทต./อบต. ชื่อองค์กรฯ ส่งแล้ว 

1 เมือง เทศบาลต าบล ตาดทอง   7 เมือง อบต. ขั้นไดใหญ ่  

2 เมือง เทศบาลต าบล น้ าค าใหญ ่   8 เมือง อบต. ขุมเงิน  

3 เมือง อบต. หนองหิน   9 เมือง อบต. นาสะไมย ์  

4 เมือง อบต. หนองเรือ   10 ทรายมลู อบต. ดงมะไฟ  

5 เมือง อบต. ดู่ทุ่ง   11 ทรายมลู อบต. ดู่ลาด  

6 เมือง อบต. หนองเป็ด        

เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2563 (2,000 ตัว)  สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว        ราย
อ าเภอประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 120 334 64 233 751 150.20 

ค าเขื่อนแก้ว 200 57 97 12 42 208 104.00 

มหาชนะชัย 200 31 81 10 55 177 88.50 

กุดชุม 250 95 169 62 174 500 200.00 

เลิงนกทา 250 41 80 21 62 204 81.60 

ทรายมูล 150 5 15 5 7 32 21.33 

ป่าติ้ว 150 20 87 15 81 203 135.33 

ไทยเจริญ 150 15 28 14 26 83 55.33 

ค้อวัง 150 37 79 13 42 171 114.00 

รวม 2,000 421 970 216 722 2,329 116.45 



6. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                  
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

 


