
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  1 / 2565   ประจ าเดือน  มกราคม 2565   วันที่   27  มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นายสุรชัย สีน  าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว  
7. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายชินกฤต บุญมาก ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา,รักษาการปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายสมประสงค์ เกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
15. นางสาวศศิกานต์ มนตรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

20. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

21. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



  1. ข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ การเคลื่อนย้ายสุกร โดยไม่เรียกค่าตอบแทน      
หรือรับผลประโยชน์ 
  2. แต่งตั งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ       
ในปีงบประมาณ 2564 จึงท าให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ
และการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงแต่งตั ง   
นายชัชวาล  หินซุย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป อีกต าแหน่งหนึ่ง 
  3. ย้ายข้าราชการ นางสาวศศิกานต์ มนตรี ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงาน  
ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั งที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และอ าเภอทุกอ าเภอ ในการจัดงาน พิธีมอบเงินเยียวยา
ให้กับเกษตรกรผู้เลี ยงโค-กระบือ (วัว-ควาย) ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin 
Disease: LSD) ในวันที่ 22 มกราคม 2565 โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์เป็นประธานในพิธี 
จากการประชุมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการดังต่อไปนี  

1. นโยบายรัฐบาล “ที่ว่างสร้างอาหาร” โดยให้หน่วยงานปลูกผักสวนครัวในพื นที่ สามารถน า
ผักที่ปลูกมาไว้ท ากินในส านักงาน ซึ่งเข้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 

2. การใส่เสื อลายผ้าไทยให้สนุก จัดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใส่เสื อผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน 
คือวันอังคารและวันศุกร์ โดยวันอังคารใส่ลายลูกหวาย  และวันศุกร์ใส่ลายขอ และนอกจากนี  สมเด็จ        
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบลายผ้าขิดอีกด้วย 

3. เรื่องเชื อไวรัสโควิด-19 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย  าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน
จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ 4 เพ่ือเป็นการป้องกันและเป็นการท าตามมาตรการ 

4. การจัดงาน “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” จะจัดในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
ข้อสั่งการปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยจัดให้อยู่ในวาระ เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
  1. เร่งรัดการส่งเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง 
   1.1 การจ่ายเงินเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) 
   1.2 การจ่ายเงินเยียวยา ค่าชดใช้ ท าลายสุกรที่เป็นโรคระบาด 
  2. มอบหมายให้ นายไพรรี ไกยะรัตน์ ลงไปตรวจสอบพร้อมรายงาน โครงการธนาคารโค – 
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (อ.เมืองยโสธร อ.กุดชุม) 
  3. ให้กลุ่ม/ฝ่าย เสนอแผนปฏิบัติงานในที่ประชุม 
  4. จ าลองสถานการณ์หากเกิดโรค ASF ที่อ าเภอทรายมูล 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 12/2564 ประจ าเดือน ธันวาคม  2564   

       29  ธันวาคม 2564   
         -  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานฯ www.pvlo-yst.dld.go.th หัวข้อ “ประชุมประจ าเดือน” 
มติที่ประชุม              รับรอง                                                                                       .   

http://www.pvlo-yst.dld.go.th/


ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ........................-.........................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 
4.1.2 ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส  

14.00 น. วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
  4.1.3 สรุปค่าใช้จ่าย พิธีมอบเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ด้านปศุสัตว์ ชนิดโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) วันที่ 22 มกราคม 2565 

ล าดับที่ รายการ รายรับ/บาท  รายจ่าย/บาท  
1 รับเงินสดจาก นายสมประสงค์ เกษมสุข       10,000    
2 ซื อกระเช้า 4 กระเช้า    2,800 
3 ซื อผ้าขาวม้า มัดเอว รัฐมนตรีฯ   820 
4 ซื อขนม+น  าดื่ม+นม+ถุง เพ่ือจัดชุดเบรค(บิลแม็คโคร)   7,215 
5 ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี  โซฟา   3,600 
6 ค่าเครื่องเสียง   2,000 



7 ค่าน  าดื่มตอนเตรียมสถานที่    200 
8 ซื อขนมชิฟฟอน จัดเบรคหัวหน้าส่วน 30ชิ น*10บาท   300 
9 ซื อผ้าเย็น 10 ผืน*26 บาท   260 
10 ซื อแมสสีขาว 3 ห่อ*25 บาท   75 
11 ซื อน  าแข็ง+ทิชชู   60 
12 เชือกฟาง   35 

รวมทั งสิ น 17,365 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   
  ช่วงนี เป็นช่วงฤดูแล้ง ปัญหาเกษตรกร คือ ขาดอาหารให้สัตว์ เช่น หญ้าสด ท าให้เพ่ิมต้นทุน
มากขึ น นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคัญในเรื่องนี      
โดยต้องการให้ศูนย์วิจัยฯและอ าเภอชี แนะวัตถุดิบทางการเกษตรมาเลี ยงสัตว์ โด ยการปลูกพืชระยะสั น 
นอกจากนี  ศู นย์ วิ จั ยฯ  ได้พยายามปรับ เปลี่ ยน เพ่ื อ เป็ นการเตรียมความพร้อม  โดยทางศูนย์ฯ                     
ได้จ าหน่ายหญ้าแห้ง กิโลกรัมละ 5 บาท 1 ก้อน = 100 บาท และศูนย์ฯ ได้ผลิตอาหาร TMR โดยใช้หญ้าแห้ง
แพงโกล่าสดผสมกับมันเส้นและกากถั่วเหลือง กิโลกรัมละ 4 บาท บรรจุใส่กระสอบละ 25 กิโลกรัม = 100 
บาท  ดังนั นจึงขออนุญาตฝากอ าเภอประชาสัมพันธ์ โดยหากเกษตรกรสนใจหญ้าแห้งสามารถมาซื อได้ที่ศูนย์ฯ 
และหากสนใจอาหาร TMR ให้พรีออเดอร์มาที่ศูนย์ฯ ได้เช่นกัน 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4.3.1 แผนการติดตามกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 14.00 น. ฟาร์มโคเนื อ นายกฤษฎา พาด าเนิน ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา 
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00 น. ฟาร์มโคเนื อ นายธีระวัฒน์ สุขรี ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล 
เวลา 11.00 น. ฟาร์มสุกร นายสุนิวัฒน์ กรุณา ต าบลห้วยแก้ง อ าเภอกุดชุม 
เวลา 14.00 น. ฟาร์มโคเนื อ นายอุทัย ทองค า ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ 
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00 น. ฟาร์มแพะ นายคิดดี คนธรรมดี ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองยโสธร 
เวลา 11.00 น. ฟาร์มโคเนื อ นายพงษ์ จันใด ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ ว 
เวลา 14.00 น. ฟาร์มโคเนื อ นายเลิศชาย ท าทอง ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 10.30 น. ฟาร์มโคเนื อ นายสุนทร พันพิพัฒน์ ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชัย 
เวลา 13.30 น. ฟาร์มโคเนื อ นาย ทองพูล ภูสีเงิน ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอค้อวัง 
  4.3.2 โครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 



  1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์” ในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มเกษตรกรเลี ยงไก่ไข่อินทรีย์บ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร เกษตรกรเป้าหมาย อ าเภอเลิงนกทา  20 คน 
  2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ไก่ไข่สาวและอุปกรณ์การเลี ยง) จ านวน 4 รายๆ ละ 10,000 
บาท (เงินอุดหนุน) 
  3. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมายจ านวน 1 แห่ง จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในตลาด 
งบประมาณ 10,000 บาท (ตลาดเกษตรกรหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร) 

4.3.3 โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ

 
  4.3.4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป้าหมาย โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว  อ. เลิงนกทา  
1) กิจกรรมอบรมคร-ูนักเรียน (การเลี ยงและการป้องกันโรคสัตว์) งบประมาณ 1,000 บาท 
2) สนับสนุนวัสดุการการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ (อาหารสัตว์, อุปกรณ์การเลี ยง) งบประมาณ 15,500 บาท 
  2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  ร่วมให้บริการเกษตรกร จ านวน 4 ครั ง เป้าหมายการให้บริการเกษตรกรจ านวน 200 คน 
งบประมาณจัดซื อเวชภัณฑ์ให้บริการเกษตรกร 18,500 บาท 
  3. โครงการพัฒนาพื นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลค้อเหนือ อ าเภอ
เมืองยโสธร งบประมาณส านักงาน กปร. 
1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่ งบประมาณ  366,010 บาท เกษตรกรเป้าหมาย บ้านค าน  าสร้าง หมู่ที่ 11 
ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 10 คน (อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ กปร.) 
2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงเป็ดเทศ งบประมาณ  368,660  บาท เกษตรกรเป้าหมาย บ้านส าโรง หมู่ที่ 3 
ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 10 คน (อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ กปร.) 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   



4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           4.4.1 การด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม 
  โครงการนี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีก่ลุ่มยุทธศาสตร์ได้ตั งไว้ 
  4.4.2 การเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิ บัติ กรณี ฉุกเฉินด้านปศุสัต ว์                
ชนิดโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โอนเงิน รอบท่ี 1 จ านวน 52,383,000 บาท 

- วันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรพร้อมเช็คเงินสดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 20,945,000 บาท ส าหรับจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยของ อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว    
ป่าติ ว เลิงนกทา และไทยเจริญ จ านวน 949 ราย 

- วันที่ 26 มกราคม 2565 ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรพร้อมเช็คเงินสดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 17,934,000 บาท ส าหรับจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยของ อ าเภอเมืองยโสธร 
ทรายมูล มหาชนะชัย และค้อวัง จ านวน 836 ราย อ าเภอที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 1 อ าเภอ (กุดชุม) 
  4.4.3 งบยุทธศาสตร์จังหวัด 
  โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมืองในระบบการผลิตแบบปศุสัตว์อินทรีย์ งบประมาณ 
344,500 บาท 
  - เป้าหมายเกษตรกร อ าเภอเมืองยโสธร 20 คน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 20 คน  รวม 40 คน 
ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
     - ให้อ าเภอเป้าหมายเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือรับปัจจัยการผลิต  
 1) แม่พันธ์ไก่พื นเมือง รายละ 10  
 2) ค่าพ่อพันธ์ไก่พื นเมือง รายละ 3 ตัว 
 3) อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด รายละ 2  
 4) ถาดอาหารแบบแขวน ขนาด 13 นิ ว รายละ 3 ใบ 
 5) ถังน  าขนาด 8 ลิตร รายละ 3 ใบ 
 6) ตาข่ายลวดทอ รายละ 1 ม้วน 
 7) ตาข่ายเชือกไนล่อน รายละ 4 ม้วน  
แผนการส่งมอบ  21 ก.พ. 2565 – 25 ก.พ. 2565 
  4.4.4 การติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  License กรมการปกครอง ประจ าปี 2564 จะหมดอายุภายในเดือนมกราคม 2565 จะท าให้
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวบุคคลได้ ในการ
นี  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ ปศุสัตว์ จะลงพื นที่ ติดตั งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนใหม่ ประจ าปี 
2565 ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสามารถโหลดโปรแกรมท่ี https://eregist.dld.go.th/ 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

  4.5 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  4.5.1 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และอ าเภอทุกอ าเภอ ในการจัดงาน พิธีมอบ เงิน
เยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี ยงโค-กระบือ (วัว-ควาย) ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy 



Skin Disease: LSD) ในวันที่ 22 มกราคม 2565 โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านประภัตร โพธสุธน ท่านได้แสดงความชื่นชมในการจัดงานของ
จังหวัดยโสธรว่าดีเยี่ยม 

4.5.2 ข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย  าให้ด่านกักกันสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด
ตรวจสต็อคหมูทุกพื นที่ เช่น แม็คโคร โลตัส เป็นต้น และให้หน่วยงานท ารายงานส่งกรมต่อไป 
  - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : หากพบว่ามีการเกิดโรค ASF ในจังหวัดยโสธร เราจะเคลื่อนย้าย
สุกรได้หรือไม?่ 
  - หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ : ห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด ต้องให้ท าลายและฝัง ณ บริเวณนั น 
และนอกจากนี จังหวัดต้องประกาศเขตโรคระบาดทันที แต่ ณ ตอนนี จังหวัดยโสธรยังคงเป็นเขตเฝ้าระวังอยู่ 
หนังสือลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในเวลานั น 
  - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ : เราต้องตั งด่านเพ่ือขัดขวางทางเข้า-ออกหรือไม่? 
  - หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ : เราต้องกระชับพื นที่ให้มากที่สุด ล้อมพื นที่เท่าที่จะท าได้ โดยต้อง
ท าอย่างไรก็ได้เพ่ือไม่ให้เกษตรกรน าหมูออกจากพื นที่ได้เลย 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

  4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.6.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
      โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจ าปีงบประมาณ  2565 
  1. เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรหรือหมูป่า ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางท่ีโรงฆ่า
สุกรตั งอยู่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรเดือนละ 1 ครั ง โดยเก็บตัวอย่างพื นผิว (surface Swab) 
บริเวณที่เป็นส่วนการผลิต จ านวน 5 จุด รวมเป็น 1 ตัวอย่าง และให้ระบุในใบน าส่งตัวอย่างเป็นกิจกรรมเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  2. เก็บตัวอย่างซากสุกร หรือหมูป่า ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั งอยู่เก็บ
ตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรโรงฆ่าละ 5 รายๆ ละ 5 ตัวอย่างๆ ละ 50 กรัม
ทุกๆ 2 เดือน โดยให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างให้แล้วเสร็จก่อนผลการรับรองซากข้างต้นจะหมดอายุล่วงหน้าไม่
เกิน 1 สัปดาห์ และให้ระบุในใบน าส่งตัวอย่างเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
  3. ด าเนินการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาด  
ที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในสถานที่จ าหน่ายเนื อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ต าบลละ 1 แห่ง ปีละ 2 ครั ง  
โดยการเก็บตัวอย่างซากสุกร 1ตัวอย่างๆ ละ 50 กรัม และให้ระบุในใบน าส่งตัวอย่างเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
  4. ตรวจสอบสถานะสุขภาพของฟาร์มที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงมากหรือมีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยาโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก สัตวแพทย์พื นที่ที่ฟาร์มตั งอยู่เก็บตัวอย่างเลือดหรือ
น  าลายสุกรทุกโรงเรือนๆ ละ 15 ตัวอย่าง โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมี
ไข้ หรือกินอาหารลดลง หรือไม่กินอาหาร 
หรือท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นล าดับแรกร่วมกับเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทุกโรงเรือนๆ 
ละ 3 บริเวณๆ ละ 5 ต าแหน่ง และให้ระบุในใบน าส่งตัวอย่างเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
  5. เพ่ือให้ความสามารถในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงพอในแต่ละวันขอให้ด าเนินการ
ส่งตัวอย่างในขอ้ 1 - 3  ตามวันที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 



ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
  1. จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค ASF โดยปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ 
  2.  เร่งส ารวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จ านวนสุกร/ผู้เลี ยงสุกร ทั งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับความ
เสียหายจากการระบาดของโรค ASF ให้ถูกต้อง ครอบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยาตาม
ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
  3. เฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  4. ให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตราป้องกันการ
กักตุนเนื อสุกร และก ากับดูแลร้านจ าหน่ายเนื อสุกรช าแหละให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน 
  5. ให้อ าเภอก าชับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
ประชาชนในพื นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสา    
ปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1567 
  4.6.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค     คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดยโสธรปีงบประมาณ 
2565 
      - ได้ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกอ าเภอแล้ว 
     - ได้ส่งเอกสารครบถ้วนทุกอ าเภอ 
      2.2 ผลการปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯประจ าปี 2565 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 283 25 75 40 89 229 80.92 

ค าเข่ือนแก้ว 160 9 36 17 31 93 58.13 

มหาชนะชัย 160 52 77 9 41 179 111.88 

กุดชุม 160 4 15 7 15 41 25.63 

เลิงนกทา 160 24 51 17 30 122 76.25 

ทรายมูล 135 1 5 4 5 15 11.11 

ป่าติ ว 135 10 38 5 48 101 74.81 

ไทยเจริญ 123 4 28 6 15 53 43.09 

ค้อวัง 135 19 31 2 7 59 43.70 



รวม 1,451 148 356 107 281 892 61.47 

  เป้าเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าปีงบประมาณ 2565 
1. เมืองยโสธร 4 ตัว / 2. ค าเข่ือนแก้ว  3 ตัว  /3. เลิงนกทา 3 ตัว/ 4. มหาชนะชัย  3 ตัว/ 5. กุดชุม 3 ตัว   
6. ป่าติ ว  3 ตัว / 7. ทรายมูล  3 ตัว /  8. ค้อวัง  2  ตัว /  9. ไทยเจริญ  2 ตัว    รวม 26 ตัว 
   4.6.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี 1/2565 
  สุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื นเมืองในฟาร์มท่ีมีระบบป้องกันโรคและการเลี ยงท่ีเหมาะสม (GFM)  
ได้รับการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลตามโครงการรณรงค์  ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง รอบท่ี 1/2565 
จ านวน 6 ฟาร์มๆละ 10 ตัวอย่าง รวม 60 ตัวอย่าง (อ าเภอเมืองยโสธร, มหาชนะชัย, ค าเขื่อนแก้ว, กุดชุม, ป่าติ ว, 
ค้อวัง อ าเภอละ 1 ฟาร์ม)   พร้อมแนบใบน าส่งตัวอย่าง   และเอกสาร ปส.1 ส่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในวันท่ี 
14  กุมภาพันธ์ 2565  
โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นท่ีเสี่ยงพร้อมกันท่ัวประเทศปีละ 4 ครั ง โดย
ครั งท่ี 2/2565 ระหว่างวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2565 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามแบบฟอร์ม 1 
ภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 และ ตอบแบบสอบถามส าหรับเกษตรกร จ านวน ไม่น้อยกว่า 10 ราย/อ าเภอ   
ในแบบฟอร์มออนไลน์ตามลิงค์ https://goo.gl/Z3qNjh ภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
  4.6.4 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  เก็บซีรั่มจากแพะและแกะทุกตัวท่ีมีอายุตั งแต่ 6 เดือนขึ นไป จากฟาร์ม/ฝูงที่ระบุไว้ โดยเก็บซีรั่ม
ไม่น้อยกว่า 3 ซีซี/ตัวอย่าง พร้อมทั งลงข้อมูลในแบบประวัติสัตว์ในไฟล์  Microsoft Excel และให้ระบุเลขท่ีซีรั่ม 
โดยระบุกิจกรรมการทดสอบโรค “โครงการส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ” ให้ด าเนินการเสร็จสิ น
ภายใน 30 พฤษภาคม 2565 
  - จังหวัดยโสธร 1 ฟาร์ม คือ นางบัววัน สีกา เลขท่ี 70 บ้านเท่ียงนาเรียง ต าบลค าน  าสร้าง         
อ าเภอกุดชุม  
  4.4.5 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
 1. ด าเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรท่ีมีสถานะรับรองปัจจุบัน ตามแบบฟอร์ม (ฟป.6.1)  ทาง Google 
site เป็นปัจจุบันทุกเดือน                                      
 2. เป้าหมายการด าเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย (ด าเนินการได้ 0 ราย)                                                                                              
 3. เป้าหมายการด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 45 ของเป้าหมาย (ด าเนินการได้ 14 ราย)ระดับ 
ความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์)   
 1. การป้องกันโรคปากปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการฉีดวัคซีน   
  1 .1  การฉี ดวัค ซี นป้ อ งกั น โรคปากปากและเท้ า เปื่ อ ย  และ เฮ โมรายิ ก เซป ทิซี เมี ย                                                             
   1.1.1 ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
ให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื นท่ี (≥ ร้อยละ80) ตามรอบรณรงค์ฯ และมีการรายงาน ผละการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดสัตว์(กคร.5) ให้ สนง.ปศข.ท่ีรับผิดชอบภายใน 31 มี.ค.2565  ฉีดวัคซีน FMD ได้ ร้อยละ 
90.83 และฉีดวัคซีนเฮโมฯได้ร้อยละ 109.74   



       1.1.2 ลงข้อมูลผลการฉีดวัคซีนฯ ในระบบe-Operation ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและ
ลงข้อมูลถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการด าเนินการ ลงข้อมูลเป็นประจ าทุก เดือน                                                                                                                        
  1 .2  ก าร ฉี ด วั ค ซี น ก รณี ป้ อ งกั น โรค พิ ษ สุ นั ข บ้ า ข อ งอ งค์ ป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น                                                                                                                                 
   1.2.1  รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่นให้ 
สนง.ปศข. ภายในวันท่ี 15 มี.ค. 2565  ยังไม่ได้ด าเนินการ       
 2. ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื นเมืองท่ีได้รับรองGFMมีระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
มากกว่าเท่ากับร้อยละ 70 ของเป้าหมาย  อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บตัวอย่าง  
ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า   
    1. การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก                                                                                                                                          
                   1.1 เฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร                                                                                               
                 1.1.1 เฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรในฟาร์ม ได้มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
   กิจกรรมท่ี 1 พิจารณาจากผลการด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่า และ
รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์  “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่า”  กิจกรรมย่อยส าหรับสุกร                                       
   - เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ี
ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในโรงฆ่าสุกร โรงฆ่าละ๒ครั ง/ปี ได้มากกว่าเท่ากับร้อยละ 90 ของเป้าหมาย  
   กิจกรรมท่ี 2 พิจารณาจากผลการด าเนินการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่า
สุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่า” กิจกรรมย่อยส าหรับโรงฆ่าสุกร                                                                                                                                                             
                     - เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ี
ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในสถานท่ีจ าหน่ายเนื อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จ านวน ต าบลละ 1 แห่ง  ต าบลละ 2 
ครั ง/ปี ได้มากกว่าเท่ากับร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ยังไม่ได้ด าเนินการ 
   กิจกรรมท่ี 3 พิจารณาจากผลการด าเนินการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในสถานท่ี
จ าหน่ายเนื อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรและรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์”แบบรายงานกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมู
ป่า” กิจกรรมย่อยส าหรับสถานท่ีจ าหน่าย   
   - รายงานสอบสวนโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการและสถานท่ีจ าหน่ายเนื อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรได้มากกว่าเท่ากับร้อยละ 90 ของเป้าหมาย  
ยังไม่ได้ด าเนินการ  
   กิจกรรมท่ี 4 พิจารณาจากผลการด าเนินการการการรายงานการสอบสวนโรคท่ีส าคัญ
ในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานท่ีจ าหน่ายเนื อสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันฯโรค
สุกร” กิจกรรมย่อยท่ี 4 การสอบสวนโรค 



       1.2 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก                                                                                                               
                 1.2.1 เฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก ( รก.1 เชิงรับ) 3 -5 ราย/เดือน   
ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้  3 ราย/เดือน  รวมเป็น 12 ราย                        
                 1.2.2 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก ( รก.1 เชิงรุก)  3 -5 ราย/
เดือน ด าเนินการเก็บตัวอย่างซากไก่ได้  3 ราย/เดือน และเป็ด 1 ราย/เดือน รวมเป็น 16 ราย                           
                 1.2.3 การเฝ้าระวังโรคในนกธรรมชาติเชิงรุกโดยการเก็บซาก ( รก.1 เชิงรุก)             
1 ตัวอย่าง/เดือน ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ 1 ราย/เดือน รวมเป็น  4 ราย   
  2. การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซ
ปทิกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ  
        2.1 รายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่พบรายงานการเกิดโรค  
   2.1.1 ให้รายงานการเกิดโรคเบื องต้นให้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ตั งแต่วันท่ีพบโรค หรือ 
วันท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน เกษตรกร  
       - โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้รายงาน กคร.1ในระบบสารสนเทศ์
เพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e - smart surveillance) 
   - โรคพิษสุนัขบ้าให้รายงานให้รายงาน ส่งตัวอย่างในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า 
       2.2.2 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์(กคร.2) ภายใน 72 ชั่วโมง 
ตั งแต่พบโรคหรือได้รับการแจ้งจากประชาชน เกษตรกร 
   - โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้รายงาน กคร.2 ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  (e - smart surveillance) 
   - โรคพิษสุนัขบ้าให้รายงาน สอบสวนโรค ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
   - รายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.1 เชิงรับ)  อย่างน้อย 
เดือนละ 3-5 ราย/เดือน ด าเนินการรายงาน (รก.1 เชิงรับ) ได้ 3 รายต่อเดือน รวมเป็น 12 ราย                                 
   - รายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero Report) มากกว่าเท่ากับร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย ด าเนินการได้ 103 วัน จากเป้าหมาย 182 วัน คิดเป็นร้อยละ 56-59   
  3.การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ท่ีส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิกซีเมีย โรค
พิษสุนัขบ้า)                                    
  3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
   3.1.1 แผนการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
   -  ก าหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่สัตว์กีบคู่ในรัศมี 5 
ก.ม.หรือสัตว์กีบคู่ท่ีพบความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับสัตว์ท่ีได้รับรายงานการพบโรค 
   - ส ารวจและวางแผนการด าเนินงานพ่นยาฆ่าเชื อโรคในจุดส าคัญต่างๆท่ีมีความ
เชื่อมโยงจุดรายงานโรค เช่นฟาร์มสัตว์ป่วย และฟาร์มต้องสงสัย จุดรวมสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ สหกรณ์โคนม โรง
ฆ่า เป็นต้น 



   - การเฝ้าระวังโรคได้แก่ การเฝ้าระวังเชิงรับ (การพัฒนาระบบเครือข่ายการรายงาน
โรค)และการเฝ้าระวังเชิงรุกการส ารวจฟาร์มหรือค้นหาฟาร์มท่ีมีความเชื่อมโยงต่อการเกิดโรคเช่นอยู่ภายในรัศมี 5 
ก.ม.หรือมีความเชื่อมโยงด้านระบาดวิทยาจากการสอบสวนโรคโดยสามารถระบุจ านวนฟาร์มเป้าหมายในการเฝ้า
ระวังได้ 
   - การวางแผนรักษาสัตว์ป่วย ฟาร์มสัตว์ป่วยท่ีได้รับรายงานและฟาร์มสัตว์ป่วยท่ีพบ
เพิ่มเติมจากการเฝ้าระวัง 
   - การเสริมสร้างความตระหนักและการประชาสัมพันธ์การพบโรค ควบคุมป้องกันโรค
แก่เกษตรกรในพื นที่ 
   3.1.2 การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่ อยและ              
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
   3.1.3 การด าเนินงานตามแผนการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและ           
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียด้านอื่นๆ 
   - การเฝ้าระวังโรค สามารถติดตามฟาร์มท่ีส ารวจได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห ์
   - การพ่นยาฆ่าเชื อ สามารถด าเนินงานตามสถานท่ีต่างๆท่ีระบุในแผนได้อย่างน้อย ๑ ครั ง 
   - การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์มท่ีได้รับแจ้ง 
   - ด าเนินงานการเสริมสร้างความตระหนักและการประชาสัมพันธ์ การพบโรค ควบคุม
ป้องกันโรคแก่เกษตรกรในพื นที่ 
                             3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   3.2.1 จังหวัดท่ีเกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) รัศมี 1 ก.ม. 
เป้าหมายคือสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว (ร้อยละ 100 )โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ให้แล้ วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากได้รับทราบผลตรวจ และลงข้อมูลผลการฉีดวัคซีนลงในระบบ e - operation 
   3.2.2 จังหวัดท่ีไม่เกิดโรคให้ฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยงโดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ได้
อย่างน้อยร้อยละ50ของวัคซีนท่ีได้รับการจัดสรร 
มติท่ีประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

  4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  4.7.1 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
  - ก าหนดเริ่มวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล ค้อวัง อ าเภอค้อวัง     โรง
ฆ่าสัตว์วิทยาลัยเกษตรฯ อ าเภอมหาชนะชัย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
   - เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกท่านแจ้งผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในเรื่ององค์ประกอบของโรงฆ่า
สัตว์ โรงพักสัตว์ให้พร้อม  
  - แผนการตรวจจะให้แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2565    
  4.7.2 ข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค.65 
 ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนร้านทั้งหมดปี64 ต่ออาย ุ ยังไม่ต่ออายุ ยกเลิก 



1 กุดชุม 38 28 9 1 

2 ค้อวัง 19 17 0 2 

3 ค าเขื่อนแก้ว 32 29 2 1 

4 ทรายมูล 44 35 7 2 

5 ไทยเจริญ 18 18 0   

6 ป่าติ ว 31 26 2 3 

7 มหาชนะชัย 33 28 5   

8 เมืองยโสธร 104 96 7 1 

9 เลิงนกทา 35 23 12   

รวม 354 300 44 10 
 
จ านวนร้านขายอาหรสัตว์รายใหม่ ปี 2565 
ล าดับ

ที ่
สถาน

ประกอบการ 
ค า

น าหน้า ชื่อ สกุล เลขที ่ หมู ่  ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภท 
1 ร้านกาญจนา นาง กาญจนา ทองสุทธ์ิ 158 9   น  าอ้อม ค้อวัง ยโสธร   ปลีก 
2 มิตรมสีุข นางสาว นาถละดา มิระสิงห ์ 288 7   ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร   ปลีก 

3 
หจก.เอสบีวัน 

ฟาร์ม นาย ณัฐเกียรต ิ คินันต ิ 5 3   ค าน  าสรา้ง กุดชุม ยโสธร 
ส่ง-
ปลีก   

4 
ชาติชาย
พาณิชย ์ นาย ชาติชาย จันทะสิงห ์ 74 4   น  าอ้อม ค้อวัง ยโสธร 

ส่ง-
ปลีก   

5 
ร้านทรัพย์เงิน

มาก นาย อธิวัฒน ์ อุปชัย 112 2   นาสะไมย ์ เมืองยโสธร ยโสธร   ปลีก 

6 

ร้าน 99 
อุปกรณ์ไก่

ชน นาย สมหมาย ทีน  าค า 188 2   
หนอง
แหน กุดชุม ยโสธร   ปลีก 

7 
จ าเนียร

การเกษตร นาย กฤษฎา 
เจริญ
พงษ์ 5 1   โนนทราย 

มหาชนะ
ชัย ยโสธร 

ส่ง-
ปลีก   

8 
บิ๊กเอ 

สปอร์ต นาย สิทธินันท์ หันชะนา  4/1 1   สามแยก เลิงนกทา ยโสธร   ปลีก 
การตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์รอบท่ี 1 / 2565 
  ให้อ าเภอด าเนินการตรวจติดตามฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และส่ง
บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ 1)  ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
แนวทางการตรวจสอบ  - มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะติดไว้ในที่เปิดเผย 
          - มีป้ายแสดงประเภทการขายติดไว้ในที่เปิดเผย 
          - ลงข้อมูลในแบบ 1. ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงนามในการตรวจสอบต้องเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 



  - จุดที่วางอาหารสัตว์เพ่ือขาย สะอาด แยกสัดส่วนจากสินค้าชนิดอื่น มีพาเลทรองพื นฯ

 
วิธีด าเนินงาน  
 - กรณี ไม่พบการกระท าความผิด ให้ท าบันทึกเข้าตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้กับ
ผู้ประกอบการ 
 - กรณีพบการกระท าความผิด ให้ท าบันทึกเข้าตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (บันทึกการเข้า
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกยึดหรืออายุด บันทึกถ้อยค า และบันทึกอ่ืนๆ) ท าการยึดหรืออายัด 
ของกลางที่ใช้ประกอบการท าความผิด และบันทึกตามแบบ ปอส.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมาท าการ
เปรียบเทียบที่ สนง.ปศจ.ยส (กรณีไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั งแต่ 1-30 ม.ค.2565 ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง และ
ตั งแต่วันที่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป มีความผิดตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ) 
   4.7.3 การอบรมผู้ตรวจ GAP ปี 2565 (Online) 
  สพส. เปิดรับสมัครอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.65 แบบออนไลน์ เปิดรับสมัตรตั งแต่วันนี  – 6 ก.พ.65 
คุณสมบัติของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 
  1. จบการศึกษาขั นต่ าปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์หรือสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์  
      2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
  3. มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์การจัดการฟาร์ม การตรวจประเมิน   
การจัดการด้านสุขภาพฯลฯ 
  ขอให้อ าเภอที่มีฟาร์มมาตรฐาน เช่น อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอทรายมูล อ าเภอกุดชุม อ าเภอ
เลิงนกทา อ าเภอค าเข่ือนแก้ว และอ าเภอป่าติ ว พิจารณาส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม 
     4.7.4 การตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดง ชุดเฉพาะกิจของส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
  1. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
  2. ฟาร์มสุกรอ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 10 ฟาร์ม (ฟาร์มละ 5 ตัวอย่าง) 
  3. เชิญเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเข้าร่วมตรวจสอบ 
  4.7.5 การประเมินสมรรถนะของผู้ตรวจรับรอง GAP 
  1. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฟาร์มสมพงษ์ (ไก่เนื อ) ต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 



  2. ผู้เข้ารับการประเมิน นายพิทักษ์  เผ่าผา นายประเสริฐ์ วงศ์นาค นางจิราภรณ์ ป้องสนาม 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ฯ 
  เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองฟาร์ม GAP และอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เข้าร่วม
เป็นผู้สังเกตการณ์ 
มติที่ประชุม            รับทราบ                                                                                       .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ                  
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................. 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น .   
                                                            ลงชื่อ          พัชรียา          ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
                           นักจัดการงานทัว่ไป 


