
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  5 / 2564   ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564   วันที่   28  พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

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. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี 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. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
15. นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   



วาระก่อนประชุม  นายศราวุฒิ สายหอม  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1. จากการประชุมกรมการจังหวัดยโสธร โดยวิธีการ Conference มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ข่าวเด่นประจ าเดือน เรื่อง การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน โดยจัดกิจกรรมเชิงรุก

ในพ้ืนที่ ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอและเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
1.2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดยโสธรจึงยังต้องปิดตลาดนัดโค-กระบือ       

ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และปิดสนามชนไก่ในจังหวัดจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยังสามารถต่ออายุสนามชนไก่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่สามารถท าการประลองไก่ชนได้ 

1.3 วันที่  8 มิถุนายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ล าห้วยยาง บ้านหนองเทา ต าบล   
นาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เวลา 09.00 น. การแต่งกาย ชุดจิตอาสา 

 1.4 หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดยโสธร 
   (1) นายสรวิศ สมพงษ์  ต าแหน่ง นายอ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม 

นายอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ  
  (2) นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม 

นายอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
  (3) นายเจริญโชค พรหมชุติมา ต าแหน่ง นายอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม 

หัวหน้ากลุ่มงานอาวุธปืนและวัตถุระเบิด 2 ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 ส านักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง 

  (4) นายชัยวุฒิ บุตรศรี ต าแหน่ง นายอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

  (5) นางวิชชุฎา เข็มเพชร ต าแหน่ง นายอ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

  (6) นายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ ต าแหน่ง นายอ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ต าแหน่งเดิม 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ท าการปกครองอ าเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 1.5 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
   (1) นายสมยศ สุจริตธนารักษ์  ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

ต าแหน่งใหม่ นายอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (2) นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต าแหน่งใหม่ 

นายอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 



   (3) นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ต าแหน่งใหม่ 
นายอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

  (4) นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์  ต าแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร  ต าแหน่งใหม่
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 ประจ าเดือน เมษายน วันที่ 29 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม                  รับรอง                                                                                      . 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

  1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



 
  2. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร        
  - เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
  4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
  - ประชาสัมพันธ์รับหญ้า เนื่องจากช่วงนี้คือหน้าฤดูฝน ที่ศูนย์ฯ จึงได้ท าการแจกจ่ายพันธุ์หญ้า      
พันธุ์ตระกูลกินนี พันธุ์หญ้า 5 ไร่ แพงโกล่า 10 ไร่ โดยสามารถรับพันธุ์หญ้าได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

เป้าหมายการติดตามลูกเกิดจังหวัดยโสธร จ านวน 315 ตัว 

 
  2. การด าเนินงานโครงการ ศพก. 

อ ำเภอ เปำ้หมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 25 50.0

กุดชุม 50 35 70.0

มหำชนะชัย 50 6 12.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 12 40.0

ปำ่ต้ิว 30 12 40.0

ค้อวัง 30 20 66.7

เลงินกทำ 30 2 6.7

ไทยเจริญ 30 11 36.7

ทรำยมูล 15 5 33.3

รวม 315 128 40.6



  2.1 เงินอุดหนุน ศูนย์ละ 5,300 บาท งบประมาณมาในไตรมาสที่ 4 
  2.2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์  
นายสุพี วงษ์พิทักษ์ ต าบลหนองแหน อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
  3. การด าเนินงานปศุสัตว์อินทรีย์ 
  ก าหนดลงพ้ืนที่เตรียมความพร้อมยื่นรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  เวลา 09.30 น. ณ บ้านกุดเสถียร 
ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เกษตรกร จ านวน 10 ราย 
  4. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1  
  ก าหนดช าระเงินกู้ยืมงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  5. แผนการช าระหนี้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

งวดที่ 

แผนการส่งช าระเงินคืน 
(ปรับครั้งที่ 1) (มติอนุมัติฯ เห็นชอบ 

ครั้งที่ 1/2563) 

แผนการส่งช าระเงินคืน 
(ขอเสนอปรับครั้งที่ 2) ประชุมครั้งที่ 1/2564 

(7 เม.ย.64) 

ระยะเวลา จ านวนเงินต้น ระยะเวลา จ านวนเงินต้น 

1 30 ก.ย.64 25 % 30 ก.ย.64 10 % 

2 30 ก.ย.65 25 % 30 ก.ย.65 15 % 

3 30 ก.ย.66 25 % 30 ก.ย.66 25 % 

4 30 ก.ย.67 25 % 30 ก.ย.67 25 % 

5   30 ก.ย.68 25 % 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
  4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  1. ประกาศหลักเกณฑ์นมโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
  - ประกาศ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2564 ผู้ลงนาม นายทองเปลว  ทองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สาระส าคัญ หน้าที่ของผู้ประกอบการ 
       - ต้องซื้อน้ านมโคจากศูนย์รวบรมน้ านมดิบที่ได้รับรอง GMP  หรือฟาร์มโคนมท่ีได้รับรอง GAP  
       - ส่งนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน 
       - การส่งนมก่อนปิดภาคเรียนต้องส่งมอบนมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
       - ต้องส่งนมโรงเรียนให้ครบ 260 วัน / ปีการศึกษา 
       - ต้องผลิตนมโรงเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
       - ห้ามใช้นมผงแทนนมโค 



       - นม UHT ต้องมีอายุการบริโภค ไม่เกิน 10 เดือน และในวันที่จัดส่งต้องมีอายุส าหรับการบริโภค
เหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

- นมพาสเจอร์ไรส์ต้องส่งด้วยรถห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 
- นม UHT ต้องส่งดว้ยรถบรรทุกที่มีตู้ หลังคา หรือผ้าใบปิดมิดชิด นมบรรจุในลังกระดาษ ซ้อนลังไม่เกิน 10 ชั้น 
- นม UHT ต้องส่งไม่เกินครั้งละ 30 วัน หรือรายสัปดาห์ ในช่วงเปิดเทอม 
- นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องส่งทุกวัน ไม่เกินเวลา 14.00 น. 

* ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยให้จัดหาตู้เย็นหรือถังแช่พร้อมน้ าแข็ง
ให้กับโรงเรียนให้เพียงพอ และมีความเย็นของนมไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส  

- ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดด้ามเหล็ก) ในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน  
       - การจัดส่งนม UHT ผู้ประกอบการต้องจัดหาแผ่นรอบรับสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับวาง
ผลิตภัณฑ์นม UHT และจัดหาคู่มือนมโรงเรียนให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าให้การปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์และการจัดสรรสิทธิ์ และพ้ืนที่การจ าหน่ายนมโรงเรียน 

- ให้อนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการและจัดสรรสิทธิ์การ
จ าหน่ายนมโรงเรียน 
      - การจัดสรรพื้นที่การจ าหน่ายให้ยึดหลักโลจิสติกส์ 
ราคานมโรงเรียน 
  ให้หน่วยจัดซื้อ (อปท./โรงเรียนเอกชน) ซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2557 ดังนี้ 
   - นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) ถุงละ 6.58 บาท 
   - นม UHT ชนิดกล่อง ( 200 มิลลิลิตร) กล่องละ 7.82 บาท 
   - นม UHT ชนิดซอง ( 200 มิลลิลิตร) ซองละ 7.72 บาท 
ราคาดังกล่าวเป็นราคาจ าหน่ายเท่ากันทุกจังหวัด ทั่วประเทศและเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
การเก็บรักษานมที่โรงเรียน 
       - นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็บในตู้เย็นหรือหากไว้ในถังแช่เย็น ต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดและต้องใช้น้ าแข็ง 
ที่สะอาด และโรงเรียนต้องดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส 
       - นม UHTโรงเรียนต้องดูแลให้มีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด สามารถป้องกันสัตว์พาหะและการเสื่อม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนโดยบรรจุในลังกระดาษไม่ซ้อนกันเกิน 8 ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่หุ้มด้วยฟิล์ม  
พลาสติก ไม่วางซ้อนกันเกิน 5 ชั้น การเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 10 
เซนติเมตร รวมทั้งวางเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพที่ไม่เปียกชื้น และไม่ถูกแสงแดด 
มาตรการควบคุมและก ากับดูแลโครงการ 

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที ่
- คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด (แต่งตั้งโดย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่) 



- คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ (แต่งตั้งโดย
คณะท างานฯ ระดับจังหวัด) 
         - คณะท างานสอบข้อเท็จจริง (แต่งตั้งโดยคณะท างานฯ ระดับจังหวัด) 
กรณีตรวจพบปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน 
 หากโรงเรียนหรือหน่วยจัดซื้อตรวจพบปัญหาคุณภาพนมโรงเรียนและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่
ได้รับการเปลี่ยนนมใหม่ชดเชยนมที่มีปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้รับส่งนมโรงเรียนให้โรงเรียนหรือหน่วยจัดซื้อ
แจ้งมาทางปศสุัตว์อ าเภอ หรือ ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
  2. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
  - กรมปศุสัตว์ประสงค์จะประเมินผลโครงการฯ ปี 63 เพ่ือรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  - หนังสือสั่งการได้แจ้งทุกอ าเภอแล้ว โดยให้ทุกอ าเภอส าเร็จและลงข้อมูลใน Google Form จาก
การ QR Cole ที่แจ้งให้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
  - แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองอ าเภอละ 1 โรง 
  - ในโรงเรียน 1 โรงเรียนที่ส ารวจ ให้เป็นนักเรียน 15 คน และผู้ปกครอง 10 คน 
  - ในแบบ Google Form  
   แบบส ารวจนักเรียนจะเป็นชั้น ป.4,ป.5,ป.6 
   แบบส ารวจผู้ปกครอง ศพด. อนุบาล จนถึง ป.6 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
   
  4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบท่ี 2/2564 



 



 

 



  2. ระบบการบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation (ใหม่) 
  ระบบสามารถให้รายงานได้ตลอดทั้งเดือน ระบบตัดยอดเวลา 00.00 น.ของวันถัดไป ขอความ
อนุเคราะห์กลุ่มฝ่ายท าให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดระบบอย่างน้อย 1 วัน (สิ้นเดือนของแต่ละเดือนนั้นๆ) ระบบสามารถ
ใช้ ผ่ านสมาร์ ท โฟ น ได้  ก ารให้ อ า เภ อส ามารถลงข้ อมู ลด้ วยตน เองได้  แล้ วแต่ ดุ ล พิ นิ จ กลุ่ ม /ฝ่ าย                    
(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 
 - กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
 - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแบบแปลงใหญ่ 
 - กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนข้อมูลเกษตรกร 
 - กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) 
 - กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระบบสามารถลงรูป และพิกัดได้ เช่น กิจกรรมฮาลาล 2 แห่ง หากอ าเภอเข้าตรวจสอบสามารถลงรูป และพิกัด   
ฮาลาลได้แบบเรียลไทม์  การใส่ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม ขอให้ เจ้าหน้าที่การเงิน           
ประสานกลุ่ม/ฝ่าย เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มด าเนินการต่อไป 

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   
  4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
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  4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. โรคพิษสุนัขบ้า 



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 26 พฤษภาคม 2564 

 
ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 135 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.25 

ของตัวอย่างทั้งหมด (3,175) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 32.59 (44/135) 

     
  แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 120 
ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 52.40 (120/229) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 15 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.51 (15/2,926) 

ชันสูตร

ผลบวก ทั้งหมด

รับรองสถานะ

ผลบวก ทั้งหมด



      
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากท่ีสุดใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 91.04 (122/134) 

นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 25.98 (33/127) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 31.50 
(40/127) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 42.52 (54/127) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 23.02 
(29/126) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 5.56 (7/126) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 71.43 (90/126) 

เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 500 199 408 123 320 1050 210.00 
ค าเข่ือนแก้ว 200 65 110 46 115 336 168.00 

มหาชนะชัย 200 95 182 23 74 374 187.00 
กุดชุม 250 53 123 35 94 305 122.00 

เลิงนกทา 250 82 182 41 76 381 152.40 
ทรายมูล 150 53 98 33 36 220 146.67 

ป่าติ้ว 150 16 65 21 79 181 120.67 
ไทยเจริญ 150 36 65 15 43 159 106.00 

ค้อวัง 150 31 88 6 64 189 126.00 
รวม 2,000 630 1,321 343 901 3,195 159.75 

  2. ASF 



เรื่อง  FAO/OIEประชาสัมพันธ์เตือนภัยการตรวจพบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สายพันธุ์ผิดปกติ  
(AtypicalASF strain) แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
    มีการตรวจพบไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)สายพันธุ์ผิดปกติ (Atypical ASF strain) 
แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ซึ่งแตกต่างไปจากไวรัส ASF ที่เคยตรวจพบ  ในทวีปยุโรป และเอเชีย 
มาก่อนหน้านี้ และได้เน้นย้ าประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
   1. ในปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีวัคซีน ASF ที่พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
   2. ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพยังคงเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ASF  
   3. การใช้วัคซีน ASF ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย จะเป็น
ภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในภาพรวมทั้งแบบรายใหญ่และรายย่อย 
   4.  การใช้วัคซีน ASF ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาว  
   5. การพบไวรัส ASF สายพันธุ์ผิดปกติไม่ว่าจะเกิดจากการใช้วัคซีน ASF ที่ไม่ทราบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ จะท าให้ข้อมูลทางระบาดวิทยารวมถึง       
Case definition ในการสงสัยโรคเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจพบอาการทางคลินิกเรื้อรังมากขึ้น 
เรื่อง  การผ่อนปรนการขออนุญาตน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง – สูงมาก  
  1. คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดด าเนินการประเมินฟาร์มพ้ืนที่ปลายทางมีระดับความ
เสี่ยงสูง –  สูงมาก ที่มีความประสงค์จะน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตร  
ที่ดี (Good Agricultural Practice ; GAP) ตามแบบประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
  1.1 ฟาร์มปลายทางที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงมากและยังไม่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์ม
มาตรฐาน GAP ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้  
   1.1.1 ฟาร์มปลายทางต้องตั้งอยู่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร รอบฟาร์มที่พบความ
เสี่ยงสูงมาก  
   1.1.2 ต้องท าลายฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ในอ าเภอที่จะ
ขออนุญาตน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่  
   1.1.3 การประเมินความเสี่ยงต้องให้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  
  1.2 ฟาร์มปลายทางที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงและยังไม่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน 
GAP ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 2. เก็บตัวอย่างพ้ืนผิวโรงเรือนที่จะน าสุกรมาเลี้ยงใหม่จ านวน 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์                  
ใน 3 บริเวณ คือ หน้าโรงเรือน กลางโรงเรือน และท้ายโรงเรือน บริเวณละ 5 ต าแหน่ง ให้เกษตรกรเร่งปรับปรุง
ฟาร์มและต้องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice ; GAP) 
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ขอรับการผ่อนปรน 
เรื่อง  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร  



 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work From Home : WFH) ตามนโยบายของ
ทางราชการ อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด –19   และเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ กรมปศุสัตว์จึงให้ปรับเปลี่ยนการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา    
ในสุกรในฟาร์มสุกร รวมไปถึงการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19      
เป็นวิธีการตรวจประเมินระยะทางไกล (Remote Audit) หรือวิธีภาพเคลื่อนไหว (VDO call) หรือวิธีการอ่ืน      
ในลักษณะเดียวกันนี้ ร่วมกับการตรวจสอบเอกสารแทนการเดินทางไปตรวจประเมินหรือด าเนินการในสถานที่
ประกอบการโดยตรง 
เรื่อง  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร  
  ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมรัฐร่วม – เอกชนระดมสมองมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็น
ระยะ 3 ได้แก่ มาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 
  1. เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า ซากสุกรและซากหมูป่า ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 
  2. บังคับใช้กฎหมายทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  3. เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายผิดปกติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานแก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นรายสัปดาห์ 
  4. ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร (Broker) และยานพาหนะ   
ที่ใช้ในการขนส่งสุกร รายงานตามแบบรายงานที่ก าหนด ภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน   
  5. ประสานและเตรียมความพร้อมโรงฆ่าสุกรที่สามารถด าเนินการช าแหละสุกรที่มีความเสี่ยง    
ต่อการพบโรคในพ้ืนที่อ าเภอ แต่หากไม่สามารถจัดหาได้ ให้ประสานโรงฆ่าสุกรในอ าเภอที่ใกล้เคียงที่สุด  
  6. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกร โดยใช้แอปพลิเคชัน E - Smart Plus ในพ้ืนที่        
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 



 

 
  



 3. โรคไข้หวัดนก 

อ าเภอ ชนิดตัวอย่าง 

ใน 24 
ชม. ใน 72 ชม. มิ.ย.-64 

รก.1 
แบบ

สอบสวนโรค 
ใบน าส่ง
ตัวอย่าง 

บันทึก
สั่งกัก 

ใบสคส.
1 ก าหนดส่ง ชนิดซาก 

เมือง  
      

  

ทรายมูล 
ไก่พ้ืนเมือง 
(เชิงรับ) / / / / / 
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กุดชุม  
       

เลิงนกทา 
นกธรรมชาติ (เชิง

รุก)  /   /      
 

2 
ไทยเจริญ 

 
       ป่าติ้ว 

     
  

  
ค าเข่ือนแก้ว 

ไก่พ้ืนเมือง  
(เชิงรุก2ราย) / 

 
/     

 
1  

มหาชนะชัย 
    

      
 

ค้อวัง เป็ด(เชิงรุก) /    / 
   

3  
หมายเหตุ *
ชนิดซาก 

1 ไก่พ้ืนเมือง 
(เชิงรุก) 

       

 

2 นกธรรมชาติ
(เชิงรุก) 

       
 

3 เป็ด(เชิงรุก) 
       

 
4 ไก่พ้ืนเมือง(เชิงรับ) 

         
 
 
 
 
  4. Brucellosis 



 
  5. โรคลัมปีสกิน 
 การด าเนินการควบคุม โรค Lumpy Skin 
  1. ด าเนินการสอบสวนโรค 
  2. บันทึกสั่งกักสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดที่พบสัตว์ป่วย 
  3. เก็บตัวอย่างเลือด (whole blood) และผิวหนัง ส่ง ศวพ. เพ่ือตรวจยืนยันเชื้อ 
  4. รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ได้แก่ ให้ยาลดไข้แก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ และยารักษาแผล 
   5. แนะน าให้เกษตรกรท าความสะอาดคอกโดยรอบและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
   6. แนะน าให้เกษตรกรใช้ยาก าจัดแมลงพาหะ 
   7. แนะน าให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งของกรมปศุสัตว์และเอกชนท าการเปลี่ยนเข็มฉีดยาทุกครั้ง 



 



 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ........................-..........................................................................................................................
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ                  
มติที่ประชุม .........................-.................................................................................................... .......................... 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น .    

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 


