
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  6 / 2563 

ประจ าเดือน  มิถุนายน 2563   วันที่  30  มิถุนายน  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 

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.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ส าหรับการร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2. เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/อุทุกภัย 
  3. จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดยโสธร วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีเนื้อหาดังนี้ 
   - การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ขอให้ด าเนินการทั้งจังหวัดและอ าเภอ ซ่ึงท่านผู้ว่าฯ 
  จะไม่เข้าไปแทรกแซงการท างาน โดยจะให้หน่วยงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจ
  และด าเนินการจัดการได้เองตามความเหมาะสม 



   - การลงนามหนังสือราชการแทนผู้ว่าราชการฯ เช่น หนังสือสั่งการ หรือหนังสือ           
  ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ผู้ว่าราชการฯ มีข้อสั่งห้ามให้ผู้ที่รักษาการแทนฯ หรือหัวหน้าส่วน
  ท าการลงนามแทนโดยเด็ดขาด 
   - สถานการณ์ฝนเดือน กรกฎาคม 2563 ครึ่งเดือนแรกจะมีฝนน้อยอยู่ที่ 20-30% 
  ส่วนครึ่งเดือนหลังจะมีฝนเพ่ิมข้ึน 40-60% และมีมรสุม 
   - ผู้ว่าราชการฯ ฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีท่ีตั้งเป็นของตนเอง ช่วยกันดูแลเรื่อง
  ความสะอาด การจัดการขยะในพื้นที่ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  4. ในทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. ให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม “การร้องเพลงชาติ” โดยเริ่ม
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั้งจังหวัด 
  5. แจ้งจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรม
การท าบุญตักบาตร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ถนนคนเดิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
  6. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีการจัดกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า   
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 10.00 น. โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่เสื้อสีเหลืองลายบั้งไฟในวันงานฯ 
มติที่ประชุม รับรอง  
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
                         วันที่  29 พฤษภาคม 2563  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                    กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : ติดตามความก้าวหน้าของการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงช้าง
ล าเนาของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย และพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดอนก่อของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ค้อวัง 
                    ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย : อยู่ในระหว่างด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งการ
ด ารงต าแหน่งของที่ดินอ าเภอมหาชนะชัย 
                     ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง : ส านักงานที่ดินอ าเภอมหาชนะชัยได้รับหนังสือจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธรแล้ว และอยู่ในระหว่างตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  1. การประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์จ าหน่ายและท่อนพันธุ์แพงโกล่า 
  2.การเสนอโครงการด้านอาหารสัตว์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบอุดหนุนตาม พรก.เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด 19    
มติที่ประชุม  รับรอง 



  4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร   

 
มติที่ประชุม รับรอง 

4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



2. การตรวจสอบข้อมูลตนเองในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบข้อมูล ตนเองในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) กรณี

หากมีข้าราชการเพ่ิมวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม/สัมมนา ความดีความชอบ ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 3 ชุด ส าหรับลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการที่ไม่มีภาพถ่าย  ในระบบ DPIS ให้
สแกนภาพเป็น . jpg  ระบุชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประชาชน ส่งไปที่ person3@dld.go.th ภายในวันที่           
15 กรกฎาคม 2563 

3. ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 

 

mailto:person3@dld.go.th%20ภายใน


4. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

 
มติที่ประชุม รับรอง 

 



4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ฯ รอบที่ 2  

- ให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 กรกฎาคม 2563 และรายงานจังหวัด 
- หากพบว่าโรงฆ่าสัตว์ใดไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ให้ด าเนินการแจ้งเตือน 
- โรงใดที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวให้ผู้ประกอบการ บันทึกแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และให้อ าเภอแจ้งจังหวัด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่อใบอนุญาต

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ตั้งโรงฆ่าสัตว์) ในเดือน พฤศจิกายน 2564 (ส าหรับโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
ใบอนุญาต ก่อน พฤศจิกายน 2559 

  2. การตรวจนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 



 
  
 
 



3. แผนการเก็บตัวอย่าง เดือน กรกฎาคม 2563 
แผนเก็บตัวอย่างไข่สด 

 
แผนเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ กิจกรรมที่ 7 

 



เก็บตัวอย่าง กิจกรรมเชื้อดื้อยา 

 
แผนเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ กิจกรรมปศุสัตว์ OK 

 
มติที่ประชุม รับรอง   

 

 



4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้   
ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธกส. 
  

  2. ติดตามเร่งรัดโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

  3. ติดตามรางงานลูกเกิดสัตว์โครงการ ธคก.  

  4. 

 
มติที่ประชุม รับรอง   

  4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  1. ติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา    
รอบท่ี 2/2563 

 



  2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562
     สรุปผลการด าเนินงานการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการลี้ยง
สัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในภาพรวม ตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ดังนี้ 
   2.1  การมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 8,313 ราย ส่งมอบแล้ว 
4,793 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.66 คงเหลือ 3,520 ราย 
   2.2  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 3,396 รายๆละ 4,850 บาท เป็น
เงิน 16,470,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.85 
   2.3  ขอให้ทุกอ าเภอท าการตรวจสอบข้อมูลการส่งมอบอีกครั้งโดยพิจารณาจาก
เป้าหมายรวมทั้งหมดของแต่ละอ าเภอที่ได้รับ ว่าได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดเท่าไร คงเหลือเท่าไร เพ่ือจะได้เร่งรัด
ประสานการส่งมอบจากผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   2.4  ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนส่งจังหวัด พร้อมตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่ส่งเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนให้เกษตรกรให้ถูกต้องตรงกัน 
  3. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2563  
     ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ได้เกิด
พายุ  โซนร้อน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่งผลให้ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และอธิบดีกรมปศุสัตว์มีข้อสั่งการให้      
ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยง เตรียมความพร้อม จัดเตรียมบุคลากร 
เวชภัณฑ์ เสบียงสัตว์ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ และ
ให้รายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์ได้ที่ ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปส.) 
กรมปศุสัตว์   ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2653 4444 ติอ 3315 หรือ 2273 ทางโทรสารหมายเลข                  
0 2653 4928 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : disaster@dld.go.th ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ
ปกต ิ
  4. การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จ     
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 
   4.1  ในขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดที่ปรับปรุง ให้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด โดยมีทุกกลุ่มงานฯภายในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุก
หน่วยงานของกรมฯ ที่อยู่ภายในจังหวัด เช่น ศูนย์/ด่านฯ ร่วมเป็นคณะท างานฯ โดยจ าแนกทุกรายชนิดสัตว์  
ให้ชัดเจน (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง) 
   4.2  ในขั้นตอนที่ 2 รายละเอียดที่ปรับปรุง คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด ทบทวนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ชนิดสัตว์ โดยเนื้อหาของ
แผนยุทธศาสตร์จะต้องมีองค์ประกอบตามหลักฐานประกอบการพิจารณาท่ีระบุในข้อ  
   4.3  ขั้นตอนในข้อ 3 โครงการตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/    
กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   

mailto:disaster@dld.go.th


 4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 

                 เน้นย้ าการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพ้ืนที่ ดังนี้ 
          1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ให้มีเล้าหรือโรงเรือนที่มีระบบ                  
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือป้องกันโรคเข้าสู่เล้าหรือโรงเรือน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรขั้นพ้ืนฐาน               
ตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัดและยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(Good Farming Management ; GFM) พร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยง 
การจัดการและการป้องกันโรค โดยเน้นย้ ามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์  
                    2. เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในแอพพลิเคชั่น E - Smart plus ให้ได้ครบ
ตามเป้าหมาย  
          3. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมการลักลอบน าซากสุกรเข้าราชอาณาจักรและ
การลักลอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรที่ไม่ได้รับการอนุญาต  
                   4. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร     
หรือบุคคลผู้จ าหน่ายเนื้อสุกรที่ไม่ได้รับการอนุญาตด าเนินการ  
                   5. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนผู้น าชุมชน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้ เข้าใจและตระหนักถึง                 โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตายผิดปกติให้ แจ้งเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที         
                  6. ในการเฝ้าระวังโรค หากพบว่ามีปัจจัยที่ท าให้พ้ืนที่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพ่ิมสูงขึ้น 
ให้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ของฟาร์มเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่             
หากพบฟาร์มใดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคให้พิจารณาด าเนินการท าลายสุกร เพ่ือป้องกันโรคและท าการ
ชดใช้ราคาสุกรที่ถูกท าลายให้แก่เกษตรกรได้ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 13 (4)  
     2. โรคกาฬโรคในม้า 
 มีการระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) พบในม้าของ
เกษตรกร 117 ราย ม้าจ านวน 2,256 ตัว ป่วยสะสม 589 ตัว เหลือป่วยสะสม 20 ตัว ตายสะสม 547 ตัว     
ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบูร ณ์                   
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี             
จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา จากม้าทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 13,000 ตัว และด าเนินการ       
ฉีดวัคซีนในม้า รัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่ ลพบุรี กรุงเทพ ปราจีนบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สระบุรี 
ชลบุรี สระแก้ว ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชศรีมา ฉีดวัคซีนม้าแล้ว 3 ,984 ตัว คิดเป็น 66.89% 
เจาะเลือดแล้ว 4,850 ตัว พร้อมด าเนินการฉีดวัคซีน 672 ตัว โดยมีแผนและเป้าหมายการใช้วัคซีนรวมทั้งหมด
ในพ้ืนที่เสี่ยงและรัศมีรอบจุดเกิดโรค 50 กิโลเมตร ในคอกม้าจ านวน 1,245 แห่ง ม้าจ านวน 7,999 ตัว 



                      ซึ่งโรคนี้ท าให้ม้าแสดงอาการซึม ไม่กินอาหารและหญ้า ตาบวมแดง มีไข้ อุณหภูมิมากกว่า 
๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรือ 101.3 องศาฟาเรนไฮต์ หรือตายเฉียบพลัน และมีอัตราการตายร้อยละ 90 – 95 
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า การเฝ้าระวังโรค   การ
ส่งเสริมให้ป้องกันแมลงพาหะ รวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหาย           ที่
อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของสัตว์ และเป็นการเฝ้าระวังโรคในทุกพ้ืนที่ เห็นควรให้ทุกอ าเภอมีการด าเนินการ               
เฝ้าระวังโรคทางอาการเชิงรุก (active surveillance) ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคทางอาการในพ้ืนที่ผ่านอาสาปศุสัตว์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน         
หากพบ ม้า ลา ล่อ ป่วยตายตามนิยามทางอาการให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 
           2. ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกร           
ผู้เลี้ยงม้ากลุ่มม้าใช้งาน ม้าประเพณี ม้ารีสอร์ทในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยรายงานการเฝ้าระวังโรคทางอาการ                     
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google form เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง             
โรคทางอาการในม้า พร้อมส่งรูปภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ
ให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ใน วันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน  

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า/ราย 
เพศ 

จ านวนม้าทั้งหมด 
ผู้/ตัว เมีย/ตัว 

1 เมืองยโสธร 10 14 31 45 
2 ทรายมูล 2 0 2 2 
3 กุดชุม 2 1 6 7 
4 ค าเข่ือนแก้ว 1 4 0 4 
5 ป่าติ้ว 1 1 2 3 
6 มหาชนะชัย 1 0 1 1 
7 ค้อวัง 1 0 1 1 
8 เลิงนกทา 7 14 9 23 
9 ไทยเจริญ 3 2 2 4 

รวม 28 36 54 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.โรคปากและเท้าเปื่อย 

 



4.ไข้หวัดนก 
 

 
5. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2563 ) 
   5.1 สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
      -  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
      - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
สถานการณ์ระดับประเทศ 
        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  ชลบุรี 17 ตัวอย่าง สุรินทร์ 15 ตัวอย่าง 
สงขลา 14 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง ราชบุรี 9 ตัวอย่าง  นครศรีธรรมราช 8 ตัวอย่าง                       
พัทลุง 6 ตัวอย่าง ระยอง 6 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ  5 ตัวอย่าง ปราจีนบุรี 5 ตัวอย่าง 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 25 มิถุนายน 2563) 

ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 132 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของตัวอย่างทั้งหมด (4,760) 
ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 12.88 (17/132) ดังแผนภาพที่ 1 

 
แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน  110 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 40.59 
(110/271) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 22 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.50 (22/4,410) จาก
สถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 87.12 (115/132) 



ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 36.13(43/119) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 36.97 (44/1199) และไม่ทราบว่า       
มีเจ้าของร้อยละ 26.89 (32/119) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 26.89 (32/119) ฉีดวัคซีนร้อยละ 14.29 
(17/119) และไม่ทราบประวัติร้อยละ58.82 (70/119) 
5.2 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

หน่วย รายชื่อ อปท. ที่จะส่งประกวด 

ชื่ออ าเภอ เทศบาลต าบล อบต. 

อ าเภอเมืองยโสธร เดิด เขื่องค า 

อ าเภอเลิงนกทา กุดเชียงหมี สร้างมิ่ง 

อ าเภอทรายมูล นาเวียง ดู่ลาด 

อ าเภอกุดชุม กุดชุมพัฒนา ห้วยแก้ง 

อ าเภอไทยเจริญ ค าเตย ค าไผ่ 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว ย่อ 

อ าเภอมหาชนะชัย ฟ้าหยาด  คูเมือง 

อ าเภอค้อวัง ค้อวัง  ฟ้าห่วน 

อ าเภอป่าติ้ว  ป่าติ้ว โพธิ์ไทร 

รวม  9 9 
     นัดส่ง 30 มิถุนายน 2563 

5.3 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี 63 (ส่งหัวสุนัข-แมว) 
    (ส่งเฉพาะพ้ืนที่ ระดับ A จ านวน 75 แห่ง)   

- ส่งครบแล้วทุกอ าเภอ ส่งตรวจ 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 



5.5 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2563 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว         
รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 
163 490 80 317 

1,050 
             
210.00  

ค าเข่ือนแก้ว 200 
76 151 23 63 

313 
             
156.50  

มหาชนะชัย 200 
31 90 15 64 

200 
             
100.00  

กุดชุม 250 
96 180 64 187 

527 
             
210.80  

เลิงนกทา 250 
55 105 24 65 

249 
               
99.60  

ทรายมูล 150 
69 152 16 46 

283 
             
188.67  

ป่าติ้ว 150 
20 87 15 81 

203 
             
135.33  

        5.4 แบบสรุปการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของอปท. ประจ าปี 2563   

           ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 63     

หน่วย จ านวน ด าเนินการ
แล้ว 

คงเหลือ 
อปท.ทมี่ยังไม่ซื้อวัคซีน สนับสนุน 

ชื่ออ าเภอ อปท. เทศบาล/อบต. (โด๊ส) 
อ าเภอเมืองยโสธร 18 17 1 ดู่ทุ่ง 26053 
อ าเภอเลิงนกทา 12 12     17091 
อ าเภอทรายมูล 6 6     5683 
อ าเภอกุดชุม 10 10     13552 
อ าเภอไทยเจริญ 5 5     6862 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 14 14     15630 
อ าเภอมหาชนะชัย 11 11     10695 
อ าเภอค้อวัง 5 5     3912 
อ าเภอป่าติ้ว 6 6     7250 
รวม 87 86 1   106728    



ไทยเจริญ 150 
37 105 19 55 

216 
             
144.00  

ค้อวัง 150 
37 79 13 42 

171 
             
114.00  

รวม 2,000 584 1,439 269 920 3,212 
             
160.60  

6. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 

                         7.   แผนการด าเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   
             พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          



วัน/เดือน/ป ี สถานท่ีปฎิบัติงาน 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ   

7/16/2563   กุดเป่ง, กู่จาน ค าเขื่อนแก้ว 1. ก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 

7/17/2563  ดงแคนใหญ ่ ค าเขื่อนแก้ว 2. รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 

(โค-กระบือ)      3. เก็บตัวอย่างซีรั่มชันสตูรโรคแท้งติดต่อ 

      4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก เซพตซิีเมีย 

       5. ทดสอบโรควณัโรคโค กระบือ 

       6. การให้ความรู้การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

        การแปรรปูผลผลิตปศสุัตว ์การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรคสตัว ์

7/16/2563   สามัคค,ีห้องแซง เลิงนกทา 1. ก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 

7/17/2563  กุดเชียงหม,ี สร้างมิ่ง เลิงนกทา 2. รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 

(แพะ แกะ)      3. เก็บตัวอย่างซีรั่มชันสตูรโรคแท้งติดต่อ 

      4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 

      5. การให้ความรู้การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

        การแปรรปูผลผลิตปศสุัตว ์การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรคสตัว ์

7/16/2563   หนองค ู เมืองยโสธร 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

7/17/2563  หนองเรือ, นาสะไมย ์ เมืองยโสธร 2. รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 

(สุนัข แมว)      3. ผ่าตัด ท าหมัน 

        4. การอบรมให้ความรู้แก่นักเรยีน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า นมโรงเรียน 

7/16/2563   บึงแก มหาชนะชัย 1. ท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ 

7/17/2563  ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 2. ท าวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สตัว์ปีก 

(สัตว์ปีก)     3. ถ่ายพยาธิภายใน 

      4. การให้ความรู้การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ 

        การแปรรปูผลผลิตปศสุัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรคสตัว ์
        
การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

1. ส่งภาพถ่ายรูปหมู่หน้าป้ายโครงการ 1 รูปและรูปภาพกิจกรรมตามชนิดสัตว์ 4-6 รูปดังนี้ 
1.1 โค – กระบือ ฉีดวัคซีน เจาะเลือด ตรวจ TB ถ่ายพยาธิ อบรม 
1.2 แพะ – แกะ ฉีดวัคซีน เจาะเลือด  ถ่ายพยาธิ อบรม 
1.3 สุนัข – แมว ฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน ตรวจสุขภาพ/รักษา อบรม 
1.4 สัตว์ปีก ท าวัคซีน (หยอดจมูก ฉีดเข้ากล้าม แทงปีก) ถ่ายพยาธิ อบรม 

2. ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ปศุสัตว์จังหวัดก าหนด (จะส่งให้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 



มติที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                         (นายทวีป แสนจ าลา) 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 

           ข้อมูลตามข้อ1,2 ส่งไม่เกินบ่ายสองโมงเย็นของวันปฏิบัติงานทุกวัน 
 


