
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  7 / 2563 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2563   วันที่  31  กรกฎาคม  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. ย้ายข้าราชการ 
   1.1 กรมปศุสัตว์ ได้มีค ำสั่ง ที่ 625/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2563  
   ย้ำยข้ำรำชกำรดังต่อไปนี้ 
    1.1.1 นายสราวุฒิ  พรหมทา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
(ต าแหน่งเลขท่ี 4174 ) สังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ให้มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตว
บาลปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 3546 ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 



    1.1.2 นายสุพศิน  ยงย้อย ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
(ต าแหน่งเลขที่ 3245)กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ให้ด ารง
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (ต าแหน่งเลขที่ 4174 ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง จังหวัด
ยโสธร 

  1.2  กรมปศุสัตว์ ได้มีค ำสั ่ง  ที่ 625/๒๕63 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม ๒๕63 
ย้ำยข้ำรำชกำร รำย นำยสมประสงค์  เกษมสุข ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน ต ำแหน่ง
เลขที่ 2323  สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนัก งำนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนครให้
ด ำรงต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่ 3245 สังกัดกลุ่มยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่  8  กรกฎำคม  ๒๕63  เป็นต้นไป 
  2. วันนี้มีนมแพะมาให้ดื่ม เพ่ือเป็นการอุดหนุนกลุ่มเกษตรกร 
  3. การร่วมงานรัฐพิธีและจิตอาสา ท่านผู้ว่าราชการฯ ให้เข้าร่วมทุกหน่วยงาน/ทุกครั้ง       
และเดือนสิงหาคมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าทั้งเดือน 
  4. การจัดงานที่มีมวลชนในการรวมตัวกัน ถ้าไม่จ าเป็นก็ให้ยกเลิก มีพระราชก าหนดฉุกเฉิน
ต่อไปอีก 1 เดือน แต่ไม่มีการเคอร์ฟิวส์  
  5. หากหน่วยงานใดอยู่ในพ้ืนที่ป่า กรุณายื่นค าขอใช้พ้ืนที่ป่าภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
ถ้าไม่ยื่นถือว่าผิดกฎหมาย 
  6. สภาพอากาศ เดือน สิงหาคม ฝนจะตกตลอดทั้งเดือน ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์เตรียมงานภัย
พิบัติ การดูแลฟ้ืนฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ 
  7. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป้า เดือน กรกฎาคม เบิก 84.67% ผลงานที่เบิกได้ 65% 
มติที่ประชุม รับรอง  
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
                         วันที่  30 มิถุนายน 2563  
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                      - 
มติที่ประชุม - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  1. เตรียมเรื่องอาหารสัตว์ มีศูนย์วิจัยร้อยเอ็ดเป็นพรีเซ็นเตอร์ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
รัฐมนตรีช่วยฯ นายประพัฒน์ โพธสุธน และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รับรองให้แล้ว ให้ได้รู้
ว่าจะได้อาหารสัตว์ที่ไหน ราคาเท่าไร 
  2. ผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้ราคาวัวสูงขึ้น ส่วนท่อนพันธุ์เนเปียร์หมดแล้ว 
มติที่ประชุม  รับรอง 



  4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร   
                                             - 
มติที่ประชุม - 

4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
2. การตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส หน่วยงานในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

 
มติที่ประชุม รับรอง 

 



4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. นมโรงเรียน  

 
สรุปการติดตามการส่งนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนโรงเรียน
ที่ส่งนมแล้ว 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ดื่มนม 

1 เมืองยโสธร 136 136           13,480           13,480  

2 ไทยเจริญ 43 43            3,351             3,351  

3 ค้อวัง 35 35            2,510             2,510  

4 กุดชุม 75 75            5,522             5,522  

5 มหาชนะชัย 80 80            5,110             5,110  

6 เลิงนกทา 106 106            8,000             8,000  

7 ป่าติ้ว 55 55            2,774             2,774  

8 ทรายมูล 38 38            2,343             2,343  

9 ค าเข่ือนแก้ว 84 84            6,272             6,272  

รวม 652 652 49,362 49,362 



  2. ตัวชี้วัด กพค. ระดับอ าเภอ รอบที่ 2 
 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 มีฐานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในอ าเภอ   
3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตครบทุกโรง พร้อมส่งรายงานการตรวจ

ประเมินครบทุกโรง (ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค.63) 
  

3 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวน
โรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน โดยส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ทาง 
line ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ตามไฟล์และ
แบบฟอร์มที่ 
สพส.ก าหนด 

3 ส่งรายงานตรวจโรคสัตว์ (ก่อนฆ่าและหลังฆ่า : AM-PM) อย่างน้อยร้อยละ 30 
ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ทุกเดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยส่งรายงานให้กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ทาง line ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ตามไฟล์และ
แบบฟอร์มที่ 
สพส.ก าหนด 

 2.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (5 คะแนน) 
น้ าหนัก
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 มีฐานข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะครบทุกร้านภายในอ าเภอ 

ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 
เดือน ส.ค.63 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 80-85 เมื่อ
เทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งรายตามแบบ 
1 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 86-90 เมื่อ
เทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งรายตามแบบ 
1 

1 
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 91-95 เมื่อ
เทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งรายตามแบบ 
1 

1 

ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตร้อยละ 96-100 เมื่อ
เทียบกับจ านวนร้านขายอาหารสัตว์ฯ ทั้งหมดในอ าเภอ พร้อมส่งรายตามแบบ 
1 

 

 



 2.3 ตัวชี้วัดที่ 3 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
น้ าหนัก
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 ส ารวจประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม และมัสยิด ในอ าเภอ 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน เดือน 
ส.ค.63 พร้อมส่ง

ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ 

3 

จัดท ารายชื่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล รวมทั้งรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับรองฮาลาล ที่จ าหน่ายในสถานที่นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 
ฮาลาล รวมทั้งจาก พืช สัตว์ ประมง เช่น เนื้อสัตว์ปรุงสุกส าเร็จรูป นมสด  
โยเกิร์ต ขนม อาหารขบเข้ียว ไส้กรอก หนังกรอบรมควัน บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
น้ าพริก ซอส น้ าปลา ฯ 

1 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อสถานที่จ าหน่ายและรายการผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับรองฮาลาล เช่น แจ้งในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงใน line กลุ่ม
ผู้บริหารของอ าเภอ หนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานต่างๆในอ าเภอฯ 

 3. การอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ จังหวัดขอความอนุเคราะห์ให้อ าเภอแจ้งรายชื่อผู้ที่จะ
เข้าอบรม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
มติที่ประชุม รับรอง   

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธกส. 
 ขอให้ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง        
ตามแบบฟอร์มทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 

 
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ส าหรับศูนย์ ศพก. ภายใต้โครงการ ธคก. 
 คุณสมบัติ  
1. เป็นเจ้าของศูนย์ ศพก. หลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. อายุ 20-65 ปี 
3. มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 1-5 ไร่ 
4. มีแหล่งน้ าที่สามารถ รองรับการเลี้ยงสัตว์ได้เพียงพอ 
5. มีคอกโรงเรือนที่แข็งแรง ปลอดภัย 



6. มีบ้านพักที่อยู่ใกล้คอกสัตว์ 
7. ยังไม่เคยรับสัตว์โครงการ ธคก. มาก่อน 
  3. ติดตามรายงานลูกเกิดสัตว์ โครงการ ธคก. 
 ขอให้ท่านรายงานลูกเกิดสัตว์โครงการ ธ.ค.ก. ตามแบบฟอร์ม ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน   
มติที่ประชุม รับรอง   

  4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 

 สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีการระบาดในเอเชียเพ่ิมอีก 1 ประเทศ คือ
อินเดีย โดยสถานการณ์ของโรคสะสมตั้งแต่ปี 2561-2563 พบการระบาดใน 32 ประเทศ  ทั่วโลก           ทวีป
ยุโรป 12 ประเทศ แอฟริกา 7 ประเทศ และเอเชีย 13 ประเทศ  

 
                    ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่
พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน (ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2561) โดยมีการจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และแนวเวชปฏิบัติ                        
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร                
โดยกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินมาตรการในการป้องกัน  และเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดและต่ อเนื่อง คือ                   
การประกาศระงับการน าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และบูรณาการการ
ท างานกับทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าสุกร ผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีมาตรการเฝ้าระวังในการจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ X-Ray เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังทางอาการ ขึ้นทะเบียนและ



ประเมินความเสี่ยงด้วยแอพลิเคชั่น E-SmartPlus พร้อมให้ค าแนะน าความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน  ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ ในจังหวัดยโสธร 
 - ขึ้นทะเบียนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในระบบ E Smart plus จาก 12 กรกฎาคม 2562- 
25 กรกฎาคม 2563 จ านวน 1,129 ฟาร์ม  
 - ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรต่อโรค ASF จ านวน 923 ฟาร์ม สุกร 67,670 ตัว 
พบความเสี่ยง ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง และ สูง จ านวน 40, 222, 596 และ 65 ฟาร์ม ตามล าดับ 
                     แต่เนื่องจากปัจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรพบว่ามีการคัดทิ้งสุกร และท าลายสุกร โดยประมาณ 6,000,000 ตัว และ 200,000,000 ตัว  
สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาได้รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ท าให้ประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น 
 กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดยกระดับการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ ดังนี้  
 1. ให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัดและอ าเภอ  
 2. ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่าย                 
การเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเร่งรัดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอพพลิเคชั่น  
E-smart plus ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
 3. เร่งรัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพัฒนาฟาร์มหรือปรับปรุงฟาร์มให้เข้าระบบมาตรฐานฟาร์ม
ของกรมปศุสัตว์ (GAP หรือ GFM)  
 4. เน้นย้ าให้หลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ยงสุกร หากมีความจ าเป็นต้องใช้                 
เศษอาหารในการเลี้ยงสุกร ให้น าเศษอาหารไปต้มที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที            
ก่อนน าไปเลี้ยงสุกรทุกครั้ง  
 5 .  เข้ ม งวดการบั งคับ ใช้ กฎหมายในการจับกุ มการ ลักลอบน าสุกรและซากสุกร                         
เข้าราชอาณาจักร ได้แก่ การลักลอบเคลื่อนย้ายซากลูกสุกรแช่แข็ง (หมูก้ี) การลักลอบการเคลื่อนย้ายสุกรและ
ซากสุกรภายในประเทศที่ไม่ได้รับการอนุญาต 
 6. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งผู้ปะกอบการ
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร หรือบุคคลผู้จ าหน่ายเนื้อสุกรที่ไม่ได้รับอนุญาต 
  7. ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตาย
ผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที 
 8. ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีชายแดนติด
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว                    
ห้ามน าสุกร หมูป่า ตลอดจนเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรหรือหมูป่าเข้ามาในราชอาณาจักร หากฝ่าฝืนมีโทษ



ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. โรคกาฬโรคในม้า 
               กรมปศุสัตว์ ไดจ้ัดประชุมในระดับภูมิภาคในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด AHS ใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 10  มิ.ย. 63 เพ่ือรายงานความคืบหน้าต่อสถานการณ์ โดยองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health, OIE) และได้รับค าชื่นชมต่อประเทศไทยว่ามี
การควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว การระบาดของ AHS ที่เคยเกิดข้ึนในอินเดียส่งผลให้ม้าตายไปเป็นหมื่น
ตัว แต่ประเทศไทยมีตายทั้งหมด 556 ตัว และประเทศโมร็อกโกก็ใช้เวลาควบคุมอยู่นานถึง 6 ปี แต่ไทยใช้
เวลาเพียงแค่ 2 เดือนก็สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัดได้แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไทยยังถือว่ายัง
อยู่ในระยะที่ 1 อยู่ซึ่งหมายความว่าไม่พบการตายภายใน 28 วันที่ผ่านมา และต่อไปจะเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็น
ระยะเฝ้าระวัง โดยกรมปศุสัตว์ได้ท าการส ารวจม้า ลา ล่อ ทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 17,000 ตัว ว่าพบเชื้อหรือไม่ 
จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะที่ 3 ที่ถือได้ว่าเป็นระยะปลอดโรค ซึ่งตามหลักสากลต้องใช้เวลาถึง 2 ปี OIE ถึงจะคืน
สถานภาพปลอดเชื้อให้กับประเทศไทย 

 เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับเจ้ำของสัตว์ และเป็นกำรเฝ้ำระวังโรค     
ในจังหวัดยโสธร ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจึงให้ทุกอ ำเภอด ำเนินกำรเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำรเชิงรุก 
(active surveillance) ดังนี้ 
 ๑. สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำรในพ้ืนที่ผ่ำนอำสำปศุสัตว์ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน       
หำกพบ ม้ำ ลำ ล่อ ป่วยตำยตำมนิยำมทำงอำกำรให้แจ้งปศุสัตว์อ ำเภอ 
 ๒. ให้เจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมเกษตรกร           
ผู้เลี้ยงม้ำกลุ่มม้ำใช้งำน ม้ำประเพณี ม้ำรีสอร์ทในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำร                     
ผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ Google form รำยละ ๑ ครั้ง/เดือน พบว่ำมีม้ำในจังหวัดยโสธรจ ำนวน ๙๐ ตัว       
ผู้เลี้ยงม้ำ ๒๘ รำย เป็นเพศผู้ 36 ตัว เพศเมีย 54 ตัว ตามตารางท่ี ๑ 

ล าดับ
ที ่

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. กรมปศุสัตว์เตอืนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ระวงัการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทซิีเมยีหรือ
โรคคอบวม  

                อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกร ระวังการเกิดโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม
ในโค กระบือ ซึ่งอาจท าให้สัตว์เลี้ยงป่วยตายจ านวนมาก 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้พบการระบาดของ
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวมในกระบือของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ ต าบลดงยาง 
อ าเภอนาดูน ต าบลกุดแฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และในโคเนื้อพ้ืนที่ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยพบกระบือตายแล้วจ านวน 25 ตัว และโคเนื้อตายจ านวน 1 ตัว และมีแนวโน้มพบการระบาด
ของโรคเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจากโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ได้
ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดแล้ว ได้แก่ ท าการกักสัตว์และ
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพ้ืนที่เกิดโรค เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายโคและกระบือในพ้ืนที่ รักษาสัตว์ป่วย
โดยการฉีดยาปฏิชีวนะ ฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร ค้นหาสัตว์ป่วยเพ่ิมเติม ต้ัง
จุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและคอกสัตว์ป่วย รวมทั้งขอความร่วมมืองดการ
ซื้อขายโคและกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ในพ้ืนที่ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม เป็นโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Pasteurella multocida ซึ่งก่อความรุนแรงในกระบือ ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืน
สามารถพบการเกิดโรคได้ ได้แก่ โค แกะ หมู ม้า อูฐ กวาง และช้าง เป็นต้น แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง 
เชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจสัตว์ปกติได้โดยที่ไม่แสดงอาการป่วยแต่เมื่ออยู่ในภาวะเครียด 
เช่น อากาศเปลี่ยนแปลง ขาดอาหาร การจัดการการเลี้ยงไม่ดี การใช้แรงงานมากเกินไปหรือการเคลื่อนย้าย
สัตว์จนร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น ในสภาวะเช่นนี้สัตว์ที่เป็นตัวพาหะจะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและ
น้ า เมื่อสัตว์ตัวอ่ืนกินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ก็จะป่วยเป็นโรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่าย
ต่าง ๆ เช่น น้ ามูก น้ าลาย อุจจาระ ท าให้โรคเกิดการแพร่ระบาดต่อไป ซึ่งเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าจะมี
ชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 เดือน ซึ่งการก่อโรคพบว่าใน
สัตว์ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันจะมีอาการซึม ไข้สูง น้ าลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
แต่ถ้าเป็นโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็นอาการทางระบบหายใจคือ อ้าปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไป
ข้างหน้า หายใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปาก หน้า คอ หรือบริเวณหน้าอกจะบวมแข็งร้อน ต่อมาจะมีอาการเสียด
ท้อง ท้องอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน ทั้งนี้โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง 
โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนวัคซีนส าหรับป้องกันโรคให้กับกระบือทุกตัว รวมทั้งโคท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง  

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ป้องกันความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ กรมปศุสัตว์จึงก าหนดให้ด าเนินการตามมาตรการ 
ดังนี้  



ส าหรับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่มีโรคระบาดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอก
พื้นที่ ด าเนินการโดย 

(1) จัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติมากที่สุด แยกอุปกรณ์
สัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ แยกบุคคลดูแลสัตว์ป่วย หากไม่สามารถท าได้ ให้จัดล าดับโดยท ากิจกรรมกับสัตว์ป่วย
เป็นล าดับสุดท้าย  

(2) ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตามพ้ืนคอกเป็นประจ า 
(3) รักษาสัตว์ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะที่ให้ผลดีในการรักษานาน 5-7 วันและให้ยาอ่ืนๆ 

ตามอาการ เช่น ยาละลายเสมหะ ยาแก้อักเสบ เป็นต้น รวมถึงฉีดยาปฏิชีวนะให้สัตว์ร่วมฝูงสัตว์ป่วย 
(4) ห้ามช าแหละหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตายเพ่ือบริโภคหรือจ าหน่ายเน้นท าลายซากสัตว์

ให้ถูกหลักโดยก าจัดซาก ณ สถานที่ที่สัตว์ตาย ด้วยการเผาหรือฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
และใช้ยาฆ่าเชื้อที่ท าลายเชื้อโรคได้ 

ส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วย สามารถป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนี้  

(1)  งดน าสัตว์จากพ้ืนที่ระบาดเข้ามาเลี้ยง อย่างน้อย 1 เดือน 
(2)  ไม่น าโคกระบือไปเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกับผู้อื่น 
(3) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กระบือและโคอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง โดยขอรับ

บริการได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
(4) เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น 

(3.1) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนรองเท้าบู๊ท
ส าหรับใช้เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน 

(3.2) ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์และซากสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ 
รถรับซื้อมูลสัตว์เข้าภายในฟาร์มเด็ดขาด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกล
จากสถานที่เลี้ยงมากที่สุด 

(3.3) ซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค 

ทั้งนี้หากพบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัยป่วยตายจากโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม            
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพ่ือให้การช่วยเหลือและควบคุมการเกิดโรคโดยเร็ว ทั้งนี้หากเกษตรกรไม่แจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้รับทราบ และเป็นเหตุให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความเสียหาย มีโทษตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ
ป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะน าเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกอบกับหมั่นสังเกต
อาการของสัตว์อย่างสม่ าเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการข้างต้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่  อาสาปศุสัตว์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วน
ต าบลในพ้ืนที่ หรือโทรแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์โทร 063-225-6888 หรือผ่านแอปพริเคชัน DLD 
4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากเกษตรกรให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์ของ
ท่านก็จะปลอดจากโรคดังกล่าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด 
 
 



5.ไข้หวัดนก  

 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
6. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2563 ) 
   6.1 สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
      -  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
      - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ระดับประเทศ 
        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ สงขลา 18 ตัวอย่าง ชลบุร ี 18 ตัวอย่าง 
สุรินทร์ 15 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 15 ตัวอย่าง  อุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง สระแก้ว 9 ตัวอย่าง                 
ราชบุรี 9 ตัวอย่าง พัทลุง 7 ตัวอย่าง ระยอง 6 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ  5 ตัวอย่าง  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563) 

ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 153 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของตัวอย่างทั้งหมด 
(5,112) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 11.76 (18/153) ดังแผนภาพที่ 1 

 



แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 129 ตัวอย่าง พบผลบวก
ร้อยละ 42.30 (129/305) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 24 ตัวอย่าง 
พบผลบวกร้อยละ 0.51 (24/4,727) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข คิดเป็นร้อย
ละ 88.89 (139/153) 

ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
ตัวอย่างท่ีพบผลตรวจในสุนัข-แมว ท่ีมีเจ้าของร้อยละ 32.86(46/140) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 42.14 (59/140) และ
ไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 25.00 (35/140) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 30.71 (43/140) ฉีด
วัคซีนร้อยละ 13.57 (19/140) และไม่ทราบประวัติร้อยละ55.71 (78/140) 
 

6.2 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใตโ้ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

 

หน่วย รายช่ือ อปท. ที่จะส่งประกวด 

ชื่ออ าเภอ เทศบาลต าบล อบต. 

อ าเภอเมืองยโสธร เดิด เขื่องค า 

อ าเภอเลิงนกทา กุดเชียงหมี สร้างมิ่ง 

อ าเภอทรายมูล นาเวียง ดงมะไฟ 

อ าเภอกุดชุม ไม่ส่ง ไม่ส่ง 

อ าเภอไทยเจริญ ค าเตย ค าไผ่ 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว ย่อ 

อ าเภอมหาชนะชัย ไม่ส่ง ไม่ส่ง 

อ าเภอค้อวัง ค้อวัง  ฟ้าห่วน 

อ าเภอป่าติ้ว  ป่าติ้ว โพธิ์ไทร 

รวม  7 7 



         คณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ประเภท
เทศบาล 1 แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร                
จังหวัดยโสธร และองค์การบริหารส่วนต าบลย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
 

6.4 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2563 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว         
รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 
 

                       6.3 แบบสรุปการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของอปท. ประจ าปี 2563   

                            ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 63     

หน่วย จ านวน ด าเนินการ
แล้ว 

คงเหลือ 
อปท.ทม่ียังไม่ซื้อวัคซีน 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    

  

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 
              
500  231 554 97 380 

1,262 252.40 

ค าเข่ือนแก้ว 
              
200  87 188 26 73 

374 187.00 

มหาชนะชัย 
              
200  43 123 24 85 

275 137.50 

กุดชุม 
              
250  96 180 64 187 

527 210.80 



  
 7. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

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 

ไทยเจริญ 
              
150  37 111 19 55 

222 148.00 

ค้อวัง 
              
150  37 79 13 42 

171 114.00 

รวม             2,000  675 1,579 298 1,014 3,566 178.30 



ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - 

มติที่ประชุม .............................................................. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

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

 


