
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
คร้ังที่  9 / 2563 

ประจ าเดือน  กันยายน 2563   วันที่  25  กันยายน  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

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

4.   นายสุรชัย สีน้ าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
6.   นายสมควร พฤกษชาติ       ปศุสัตว์อ าเภอป่าต้ิว  
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  

 เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แจ้งว่าวันท่ี 29 กันยายน 2563 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาทรงงานท่ี
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศรีสวัสด์ิ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด าเนินงานท่ีรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และการแต่งกายในวันนั้นให้แต่งกายชุดสุภาพ 
 2. ขอให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมสุนัข ไม่ให้เพ่นพ่านหรือรบกวนภายในพื้นท่ีเสด็จฯ และการจับหรือ      การ
ควบคุมสุนัขขอให้เจ้าหน้าท่ีท าการจับโดยละม่อม ไม่ให้มีความรุนแรงต่อสุนัข 
 3. การควบคุมดูแลถนนหรือเส้นทางพระราชกรณียกิจ 4 กิโลเมตร จัดให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมไม่ให้มีสุนัข
หรือสัตว์อื่นๆเข้ามารบกวน โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าอยู่เส้นทางเพื่อควบคุมสถานการณ์ 1 คน/ 1 กิโลเมตร 



 4. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ภายในงานห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาด 
 5. ประชาสัมพันธ์จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ จ.ยโสธรจะจัดงานมหกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม    
วิถีอีสาน ในวันท่ี 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมท่ีว่าการอ าเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร 
 6. ประชาสัมพันธ์จากส านักงานพานิชย์จังหวัดฯ จ.ยโสธรจะจัดกิจกรรม ร่วมกันลงขันไปท านา      
โดยส านักงานพานิชย์จังหวัดฯ จะมีคิวอาร์โค้ดส าหรับผู้ท่ีสนใจท ากิจกรรมกรอกใบสมัคร 
 7. การเบิก-จ่าย เป้าหมาย 100% จังหวัดยโสธรเบิกได้ 88% คิดเป็นล าดับท่ี 75 
 8. ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนยังคงรักษามาตรการการป้องกันโควิด-19 อยู่เสมอ 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2563 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
                         วันท่ี  27 สิงหาคม 2563  
มติท่ีประชุม                     รับรอง                                                                              .   

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

                                                          - 

มติท่ีประชุม                      -                                                                                     . 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเพื่อทราบ 
4.1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



2. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 

 



 
มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   . 



 4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟืน้ฟเูกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 
  ตามท่ี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปีก        
เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง
และอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘,๓๑๔ ราย และได้รับการ
จัดสรรงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นเงิน ๔๐,๓๒๒,๙๐๐ บาท (ส่ีสิบล้าน     
สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งการติดตามผลการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว พบว่ามีบางจังหวัดท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อเกษตรกร        
และทางราชการได้ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ขอให้อ าเภอเร่งรัดด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ท้ังนี้ ให้อ าเภอตรวจสอบ
ข้อมูลตามเอกสารท่ีส่งให้เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจะได้รวบรวมรายงานกรมปศุสัตว์ทราบ
ต่อไป 

ล าดับที่ อ าเภอ 
เป้าหมายเดิม 

(ราย) 

เป้าหมายใหม่
หลังมีการสละ

สิทธิ์ (ราย) 

ส่งมอบแล้ว 

(ราย) 

คงเหลือ 

(ราย) 

เกษตรกรที่ 

สละสิทธิ์ 
(ราย) 

เบิกเงิน
อุดหนุนไป
แล้ว (ราย) 

1 เลิงนกทา 2,225 2,196 2,196 0 29  

2 ค าเขื่อนแก้ว 2,020 1,921 1,921 0 93+6  

3 มหาชนะชัย 1,255 1,211 1,211 0 39+5  

4 ป่าต้ิว 983 970 970 0 13  

5 กุดชุม 613 580 580 0 33  

6 เมืองยโสธร 600 599 599 0 1  

7 ไทยเจริญ 443 443 443 0 0  

8 ค้อวัง 120 118 118 0 2  

9 ทรายมูล 55 54 54 0 1  

รวม 9 อ าเภอ 8,314 8,092 8,092 0 222  

        

 ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2563 
(1) มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เป้าหมาย...ราย ส่งมอบแล้ว...ราย คิดเป็นร้อยละ...คงเหลือ...ราย 
(2) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้ว...รายๆละ 4,850 บาท เป็นเงิน... บาท คิดเป็นร้อยละ...ของ
เป้าหมาย 
  2. โครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัด/งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2563/2564/2565 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน ๒ โครงการคือ 
  โคเนื้อ : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในระบบประณีต  
  (Intensive Farm)  
  งบประมาณ : ๑,๑๘๒,๗๐๐ บาท 



  เป้าหมาย : ๙/๙๐/๙๐  กลุ่ม/ราย/ฟาร์ม   
  ไก่ไข่ : โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
  งบประมาณ : ๑,๒๔๘,๔๐๐ บาท 
  เป้าหมาย : ๕/๕๐ กลุ่ม/ราย 
  ท้ังนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ ท่ีได้รับการจัดสรร   
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๖๐๖/ ว ๓๑๓๗๘ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓   แจ้งให้
จังหวัดจัดท ารายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้งบพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากการพิจารณาปรับลดงบประมาณในช้ัน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ส่งให้กองแผนงานภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จึงขอส่ง
รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ ท่ีได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ และได้ส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ ทราบด้วยแล้ว 

  3. การรายงานศูนย์การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยโสธร 
  (๑)  ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับท่ี ๖ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง พายุระดับ ๓ 
(โซนร้อน) “โนอึล” ซึ่งก าลังพัฒนาความรุนแรงลมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็น
พายุระดับ ๕ (ไต้ฝุ่น) คาดว่าจะเคล่ือนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันท่ี ๑๘ – ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๓ คาดว่าพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง ๒๐ จังหวัด และภาคเหนือ ในส่วนของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ กรณี
หากเกิดอุทกภัย ดังนี้ 
  ๑) สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรติดตามเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางราชการ 
  ๒) จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ 
  ๓) การจัดเตรียมบุคลากร เช่น หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยอพยพสัตว์ หน่วยให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย 
  ๔) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
  ๕) การเตรียมเสบียงสัตว์ ก าหนดผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกับศูนย์อาหารสัตว์    
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๖) จัดเตรียมแบบฟอร์มรายงานให้กรมปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ ทราบจนกว่าภัยจะสงบ 
จากการติดตามสถานการณ์ ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธรในพื้นท่ี ๙ อ าเภอ นั้น ไม่มีรายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งได้รายงานให้กรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ ทราบแล้ว 
  (๒)  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามค าส่ังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร     
ท่ี ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้จัดส่งให้  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว 
  
 
 



 4. รายงานผลกาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  กรมปศุสัตว์ได้ส่ังการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด าเนินการส ารวจข้อมูล รวบรวม/
วิเคราะห์ รายงานผลข้อมูล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายละเอียดสรุปการประเมินฯคือ 
   ส่วนมากเป็นเกษตรกรใช้บริการ 
   เรื่องท่ีรับบริการมากท่ีสุดคือ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
   ช่องทางท่ีรับบริการ เป็นการติดต่อด้วยตนเองมากท่ีสุด 
   คุณภาพการให้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก และคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์อยู่ในระดับคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๗ 
คะแนน  
   ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
  : ส่ิงท่ีท่านประทับใจ  
    การให้ข้อมูลท่ีชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
    การให้บริการดี เป็นกันเอง อัธยาศัยดี 
  : ส่ิงท่ีท่านไม่ประทับใจในบริการ คือ 
    ข้อมูลไม่ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
  : ท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมในอนาคต 
    โครงการเกษตรปราดเปรื่อง 
    โครงการส่งเสริมทางด้านปศุสัตว์ส าหรับเกษตรกร 
  : ท่านมีความคาดหวังอย่างไรต่อการบริการในอนาคต 
    การให้บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
    การยกระดับฟาร์มต้นแบบการเล้ียงจ้ิงหรีด จังหวัดยโสธร 
มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   . 

  4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
                    จากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลอย่างเฉียบพลันและการลักลอบน าเข้าหมูป่าและหมูด า             
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพื่อการบริโภคและประกอบพิธีตามความเช่ือของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดน
ประเทศไทย ท าให้มีความเส่ียงต่อโรคระบาดต่างๆ อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคอหิวาต์สุกร 
(CSF) โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (PRRS) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร (PED)                            
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรและหมูป่า 
  กรมปศุสัตว์จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและ
หมูป่า ดังนี้ 
  1. ส ารวจและเฝ้าระวังโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่าในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยร่วมมือ                
กับเครือข่ายในพื้นท่ี หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยหรือตายผิดปกติ ให้ด าเนินการสอบสวนโรคในเบื้องต้น                        
โดยด่วน 



  2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโดยให้เหมาะสมกับชนิดของโรคท่ีสงสัย  อาทิ เลือด
หรือซีรั่ม ต่อมทอนซิล ปอด ตับ ม้าม ไต หัวใจ จากสุกรหรือหมูป่าท่ีก าลังป่วยหรือซากสุกรและซากหมูป่าท่ี
ตายใหม่  
  3. ด าเนินการควบคุมโรค ดังนี้  
   3.1 ส่ังกักสุกรและหมูป่าภายในสถานท่ีท่ีเกิดโรค และให้ด าเนินการแยกสุกรและหมูป่า
ป่วย (isolation) จากสุกรและหมูป่าท่ีมีอาการปกติ  
   3.2 ให้เกษตรกรด าเนินการ ดังนี้ 
    - เผาหรือฝังซากสุกรหรือซากหมูป่าท่ีตาย โดยให้ฝังใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 
เซนติเมตร และให้พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร พร้อมท้ังพ่นหรือราดน้ ายา              
ฆ่าเช้ือให้ท่ัวซากสุกรหรือซากหมูป่า เพื่อท าลายเช้ือโรคก่อนการกลบดิน 
    - กักกันหรือแยกสุกรหรือหมูป่าท่ีอยู่ร่วมฝูงกับสุกรหรือหมูป่าท่ีป่วยหรือตาย  
    - ท าความสะอาดพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในบริเวณท่ีพบสุกรหรือหมูป่า
ป่วยหรือตาย รวมท้ังบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรค   อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง                      
   3.3 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราวเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเคล่ือนย้ายสุกรหรือหมูป่า
ภายในเขตประกาศข้างต้น และเข้า ออก หรือผ่านพื้นท่ีเขตประกาศ 
   3.4 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่าและแนะน า
เกษตรกรในพื้นท่ีให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    - ให้สังเกตสุกรหรือหมูป่า หากพบแสดงอาการป่วยให้แจ้งผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ี      ปศุ
สัตว์ทันที 
    - ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดบุคคลและส่ิงของท่ีเข้า – ออกฟาร์มอย่างเข้มงวด               
    - ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออกฟาร์มโดยเด็ดขาด 
    - ห้ามน าสุกรและหมูป่าเข้าเล้ียงใหม่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  
     3.5 รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทันทีท่ีได้รับแจ้งจากเกษตรกรพบสุกรหรือหมูป่าป่วย     
หรือตายด้วยโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่า  
     3.6 ด าเนินการควบคุมโรค ดังนี้ 
    3.6.1 ด าเนินการสอบสวนโรค ตรวจสอบพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์เกิดโรค                           
    3.6.2 จัดชุดเจ้าหน้าท่ีรักษาสัตว์และควบคุมโรคลงประจ าพื้นท่ีเพื่อรักษาสุกรและหมูป่า
ป่วยตามอาการ 
    3.6.3 ลดประชากรสุกรและหมูป่าในกลุ่มเส่ียง โดยประสานให้มีการส่งสุกรและหมูป่า                   
ท่ีไม่พบอาการป่วยเข้าโรงฆ่าภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าท่ี 
    3.6.4 เฝ้าระวังและค้นหาโรคเพิ่มเติมในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดท่ีพบสุกรหรือหมูป่าป่วย
หรือตายผิดปกติ จะต้องให้มีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรและหมูป่าทุกราย (เคาะประตูบ้าน)  
      3.7 ชะลอการเคล่ือนย้ายสุกรและหมูป่าจนกว่าสุกรหรือหมูป่าตัวสุดท้ายหายป่วย                   
หรือไม่พบสุกรหรือหมูป่าตายอย่างน้อย 21 วัน ยกเว้นเฉพาะการเคล่ือนย้ายสุกรและหมูป่าออกจากพื้นท่ีโรคระบาด
เพื่อไปยังโรงฆ่าสุกรเท่านั้น 
  
 



 2. โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)/โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (คอบวม) 

  กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย              
และการท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
พร้อมท้ังด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค ตามแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
  1. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ และแกะ ให้แก่สัตว์ของเกษตรกร ท่ีมีอายุต้ังแต่ 
4 เดือนขึ้นไปทุกตัว และฉีดกระตุ้นซ้ าใน 3-4 สัปดาห์ ภายหลังจากการได้รับวัคซีนเข็มแรก  
  2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิชีเมียในสัตว์ ดังนี้  
   2.1 กระบือทุกตัวท่ีมีอายุต้ังแต่ 4 เดือนขึ้นไป  
   2.2 โคทุกตัวท่ีมีอายุต้ังแต่ 4 เดือนขึ้นไป ในพื้นท่ีท่ีเคยมีการระบาดของโรคเฮโมรายิก                    
เซปทิซีเมียภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา และในพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงกระบือเป็นจ านวนมาก  
  3. ระดมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดในพื้นท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของปศุสัตว์จังหวัด, เจ้าหน้าท่ีจ้าง
เหมาช่วยงานสัตวแพทย์, เจ้าหน้าท่ีผสมเทียม เป็นต้น เข้าด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ในพื้นท่ี  
  4. ลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว โดยจัดท าแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ (กคร. 4) เก็บไว้เป็นหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. 4)   
  หากเกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายใด ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีท าการฉีดวัคซีน ให้เจ้าหน้าท่ี              
ท าการบันทึกไว้และให้เกษตรกรหรือเจ้าของสัตว์รายดังกล่าวลงนามว่าไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีท าการฉีดวัคซีน              
  5. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ กระบือแพะ แกะในพื้นท่ี รวมท้ังการพ่นยาท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง  
  6. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
ให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทราบ และด าเนินการเปิดเริ่มการรณรงค์ (Kick Off)  ในเดือนตุลาคม 2563  
  7. ประเด็นท่ีต้องเข้มงวด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดและแพร่กระจายของโรค  
   7.1 สัตว์ท่ีมักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น ต้ังท้อง บังคับยาก สัตว์ฝูงไล่ต้อน หรือสัตว์               
ปล่อยเล้ียงตามธรรมชาติในป่าเขา เป็นต้น ต้องฝึกอบรมให้ผู้เล้ียงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้เอง  
   7.2 ในพื้นท่ีท่ีสงสัยว่ามีโรคระบาดต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนฉีดวัคซีนให้สัตว์ ซึ่งสัตว์ต้องมี
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเส่ียงในการสัมผัสโรคมาก่อน ตลอดจนไม่ใช้เข็มฉีดวัคซีนและเข็มส าหรับดูดวัคซีนปะปน
กันรวมท้ังระมัดระวังการปนเปื้อนของวัคซีนในขวดด้วย  
   7.3 ให้เข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น สวมใส่
รองเท้าบู๊ท ท าความสะอาดอุปกรณ์เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกครั้ง เป็นต้น 
  8. การท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง โดยให้ด าเนินการพร้อมกับการรณรงค์ฉีดวัคซีน ดังนี้ 
   8.1 ซักซ้อมการด าเนินงานและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ืออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการผสมยาฆ่าเช้ือในอัตราส่วนท่ีก าหนด
และท าความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนการพ่นยาฆ่าเช้ือให้เปียกชุ่มในพื้นท่ีเส่ียงต่อโรคปากและเท้าเป่ือย เช่น       
ตลาดนัดค้าสัตว์กีบคู่ โรงฆ่าสัตว์ สถานท่ีเล้ียงสัตว์กีบคู่ คอกพักสัตว์ รถบรรทุกสัตว์ เป็นต้น  
   8.2 ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรค โดยให้บูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์และน้ ายาฆ่าเช้ือ                   
ตามท่ีส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ได้จัดสรรให ้
  9. ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีให้ด าเนินการ ดังนี้  



   9.1 เข้มงวดในการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า – ออกฟาร์มหรือสถานท่ีเล้ียงสัตว์ เพื่อลดความเส่ียงของ
การน าเช้ือโรคปากและเท้าเปื่อย รวมถึงโรคอื่นๆ เข้าฟาร์ม หากมีความจ าเป็นต้องมีการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าฟาร์มควร
มีการกักสัตว์ที่คอกกัก อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนน าเข้าร่วมฝูง 
   9.2 เข้มงวดในการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่  
     - ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค – กระบือ                  
ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเข้าฟาร์ม จะต้องเปล่ียนรองเท้าเป็นรองเท้าท่ีใช้เฉพาะภายในฟาร์มและต้องผ่านการฆ่าเช้ือ                 
ทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
     - ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์
มูลสัตว์ และอาหารสัตว์ รวมถึงรถขนส่งน้ านม ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเข้าฟาร์ม ต้องท าการพ่นยาฆ่าเช้ือรถทุกคัน                       
ท่ีเข้าฟาร์มหรือสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
  10. จัดท าแผนและด าเนินการติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและ                    
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบห่วงโซ่ความเย็นและการเก็บรักษาวัคซีน ความครอบคลุม               
ของการฉีดวัคซีน ความถูกต้องของการฉีดวัคซีน รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนท่ีเก็บในตู้เย็นของเกษตรกร เป็นต้น                   

 



                     3.ไข้หวัดนก 
 

 

 



  4. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 23 กันยายน 2563 ) 
    4.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
       - สถานการณ์ในคน  
          - พบผู้เสียชีวิต 3 ราย (หนองคาย,สระแก้ว,ศรีสะเกษ) 
       - สถานการณ์ในสัตว์ 
           -  โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไม่พบพื้นท่ีท่ีมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
           - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ในคนระดับประเทศ  

        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ ชลบุรี 24 ตัวอย่าง สงขลา 20 ตัวอย่าง 
สุรินทร์ 17 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 16 ตัวอย่าง ราชบุรี 12 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 10  ตัวอย่าง                 
สระแก้ว 10 ตัวอย่าง  พัทลุง 8 ตัวอย่าง ระยอง 7 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ  6 ตัวอย่าง  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
(ต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 23 กันยายน 2563) 

ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 177 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของตัวอย่างทั้งหมด (6,129) 
ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 13.56 (24/177) ดังแผนภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 149 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกร้อยละ 41.74 (149/357) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
27 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.47 (27/5,690) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากท่ีสุด
ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 88.64 (156/176) 



    ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
ตัวอย่างท่ีพบผลตรวจในสุนัข-แมว ท่ีมีเจ้าของร้อยละ35.80(58/162) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 38.89 (63/162) 
และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 25.31 (41/162) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 32.30 (52/161) 
ฉีดวัคซีนร้อยละ 13.04 (21/161) และไม่ทราบประวัติร้อยละ54.66 (88/161) 
  4.2 แบบสรุปการจัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของอปท. ประจ าปี 2563 
      ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
 
 

หน่วย จ ำนวน อปท.ทมี่ยงัไม่ซ้ือวคัซีน สนับสนุน

ชื่ออ ำเภอ อปท. เทศบำล/อบต. (โดส๊)

อ ำเภอเมืองยโสธร 18 18 - 26853

อ ำเภอเลิงนกทำ 12 12 - 17091

อ ำเภอทรำยมูล 6 6 - 5683

อ ำเภอกดุชุม 10 10 - 13552

อ ำเภอไทยเจริญ 5 5 - 6862

อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 14 14 - 15630

อ ำเภอมหำชนะชัย 11 11 - 10695

อ ำเภอค้อวงั 5 5 - 3912

อ ำเภอปำ่ติ้ว 6 6 - 7250

รวม 87 87 0 - 107528

ด ำเนินกำรแลว้คงเหลอื



  4.3 สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ยังไม่รายงาน RF-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.4 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2563 (2,000 ตัว) สรุปยอดท าหมัน 
สุนัข-แมว รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)  

อ ำเภอ เป้ำหมำย 
สุนัข แมว 

ผลงำนรวม % 
ผู้ เมีย ผู ้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 247 616 118 440 1421 284.20 

ค ำเขื่อนแก้ว 200 106 218 34 84 442 221.00 

มหำชนะชัย 200 49 162 31 104 346 173.00 

กุดชุม 250 98 184 67 191 540 216.00 

เลิงนกทำ 250 70 117 26 73 286 114.40 

ทรำยมูล 150 69 152 16 46 283 188.67 

ป่ำต้ิว 150 23 94 17 87 221 147.33 

ไทยเจริญ 150 45 121 25 68 259 172.67 

ค้อวัง 150 37 79 13 42 171 114.00 

รวม 2,000 744 1,743 347 1,135 3,969 198.45 

   5. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 

มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   . 



4.4 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
    - 

มติท่ีประชุม                       -                                                                                . 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง ภายใต้    
ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธกส. 
  ขอให้ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามแบบฟอร์ม ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

 
  2. โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชน
เกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563 
(รายละเอียดตามหนังสือ ยส 0008/ว 1396 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563) 
  สมัครได้ท่ี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ส่งรายช่ือผู้สมัครให้จังหวัดทราบภายในวันท่ี 
20 ตุลาคม 2563 
  3. สรุปผลการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กลุ่มเกษตกรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บ้านกระออม 58 หมู่ท่ี 9  ต าบลน้ าค า  
อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

 



 

 
 
 
 



  4. สรุปผลการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   .
   
  4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

1.แบบรายงานการใช้เสบียงสัตว์ (การใช้หญ้าแห้ง) ปี 2563 

 
มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                  . 
 

4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
1. ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563 (เม.ย. - ก.ย.63)   

ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
น้ ำหนัก
คะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

1 มีฐานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายในอ าเภอ   



3 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตครบทุกโรง พร้อมส่งรายงานการ
ตรวจประเมินครบทุกโรง (ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค.63) 

  
3 ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ

จ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีทุกเดือน โดยส่งรายงานให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าฯ ทาง line ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

ตามไฟล์และแบบฟอร์ม
ท่ี สพส. ก าหนด 

3 ส่งรายงานตรวจโรคสัตว์ (ก่อนฆ่าและหลังฆ่า : AM-PM) อย่างน้อยร้อยละ 
30 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีทุกเดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยส่งรายงานให้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ทาง line ภายในวันที่ 2 ของเดือนตุลาคม 
2563 

ตามไฟล์และแบบฟอร์ม
ท่ี สพส. ก าหนด 

มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   . 
 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - 
มติท่ีประชุม                     -                                                                                  . 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ 
  1. วันท่ี 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ส านักงานฯ ขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าท่ีของ      ทุก
กลุ่ม/ฝ่ายและตัวแทนเจ้าหน้าท่ีอ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมเสวนาหารือแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  2. ส านักงานฯ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันอังคารท่ี 
30 กันยายน 2563 เนื่องในโอกาสงานเล้ียงส่ง นายธนุส ธนะวิโรจน์ ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ไปด ารงต าแหน่งท่ี
จังหวัดระนอง ณ โรงอาหารส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร    
มติท่ีประชุม                รับทราบ                                                                                   . 
 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
ลงช่ือ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายทวีป แสนจ าลา) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 

ลงช่ือ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานท่ัวไป 


