รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 30 มกราคม 2561
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายพิเชฎฐ์

ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
มหาแสน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

4. นายสมพร
5. นายณรงค์ชัย
6. นายยรรยง
7. นายรัชพล
8. นางจิรวรรธนา
9. นางทัศนีย์
10. นางเกยูร
11. นายอานาจ
12. นายกาพล
13. นายวราวุธ
14. นายวรภพ
15. นายสรรเสริญ
16. นายกิตติพัฒน์
17. นายเฉลิมศักดิ์
18. นายวินัย
19. นายประยงค์
20. นายธาตรี
21. นายนิรันดร์
22. นายกิตติภพ
23. นายวชิระ
24. นายจักรีชัย
25. นายอัษฐพล
26. นายเศรษฐา
27. นายฉัตรชัย
28. นายสุนทร
29. นายศุภกิจ
30. นายอาคม
31. นายสุรัตน์

แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
ศรีดาวเรือง
สัตวแพทย์อาวุโส
ภูจอมจิต
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สืบพรหม
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
เทพอาจ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ทองอยู่
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
เผือกศิลา
ปศุสัตว์อาเภอกุมภวาปี
นรสาร
ปศุสัตว์อาเภอนาโสม
วุฒิวชิ ญานันต์
ปศุสัตว์อาเภอสร้างคอม
โภคาพาณิชย์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านผือ
บุญประดิษฐ์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านดุง
เจริญตะคุ
ปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
ชุมปัญญา
ปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุ
พิธรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอโนนสะอาด
เตืองพลี
ปศุสัตว์อาเภอหนองแสง
คนฉลาด
ปศุสัตว์อาเภอกู่แก้ว
จันทร์ขา
ปศุสัตว์อาเภอนายูง
สวนสุวรรณ
ปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี
บุญโสดากร
ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ
น้อยนาคา
ปศุสัตว์อาเภอไชยวาน
วงศ์สารศรี
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน
ปริยวงศ์สกุล
ปศุสัตว์อาเภอเพ็ญ
ทาหอม
ปศุสัตว์อาเภอกุดจับ
สารศาสตร์บัญชา ปศุสัตว์อาเภอหนองหาน
แสงดารา
ปศุสัตว์อาเภอพิบูลย์รักษ์
พลอุทัย
สัตวแพทย์อาวุโส
ธุระงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ทายิดา
สัตวแพทย์ชานาญงาน

ประธาน
ศ.วิจัยและทดสอบพันธุส์ ัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

ด่านกักสัตว์อุดรธานี
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี
สนง.ปศอ.นาโสม.
สนง.ปศอ.สร้างคอม.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.บ้านดุง.
สนง.ปศอ.วังสามหมอ.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.หนองแสง.
สนง.ปศอ.กู่แก้ว
สนง.ปศอ.นายูง.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.ประจักษ์ฯ.
/32. นายพนมกร......

-2-

32. นายพนมกร
33. นายกวีไชย
34. นายวีรพงศ์
35. นางรัถยา
36. นายอุเทน
37. นายสิทธิศักดิ์
38. นายชัยฤทธิ์
39. นายยุทธภูมิ
40. นายก้องเกียรติ
41. นายยุทธนา
42. นายอนุพงศ์
43. นายวีระศักดิ์
44. นายโกวิท
45. นายสุทัศน์
46. ว่าที่ ร.ต.อิทธิฤทธิ์
47. นายนิรันดร
48. นางหญิง
49. นายมานพ
50. นางมัลลิกา
51. นายอภิรัตน์
52. นางนงลักษณ์
53. นางพัชรา
54. นายอาทิตย์
55. นายธนศักดิ์
56. น.ส.วรรณภา
57. น.ส.ดารารัตน์
58. นางอรพินท์
59. นางสาวสุวนันท์
60. นางสังวาลย์
61. นายชาญชัย
62. นายชัชวาลย์
63. นายชาญวิทย์
64. นายสิทธิพล
65. นายวีระชัย
66. นายอนุราช
67. นายนพชัย
68. นายวินิจ
69. นายนรากร
70. นายจุฬารัตน์

วาทบัณฑิตกุล
มูลทรา
พลภักดี
หมั่นจิตร
หมั่นจิตร
นิตศิ ิริ
พันธศรี
ปริวันตา
จิรพันธุ์
ชุมโคตร
ชูยิ่งสกุลทิพย์
แท่นทอง
สัตย์ซื่อ
กันหารัตน์
สิงห์สัตย์
เทพารส
แก้วเกิด
แก้วภู
ศิริสถิตย์
ป้องพาล
นาผล
ศีรษะโคตร
แก้วไชย
สุริยะ
ไชยเสนา
ศรีอุดร
สังฆะมณี
นามอาสา
สารีโท
พงษ์สุขา
ไชยเมือง
ทองแสน
วรรณกุล
สิทธิพิทักษ์
พูลสาทรกุล
เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์

สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.นาโสม.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.บ้านดุง.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
/71. นายกิติพงษ์......
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71. นายกิติพงษ์
72. น.ส.ปาจรี
73. นายจรูญ
74. นายณัฐกานต์

เหลาบับภา
จูฑะประชากุล
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

สนง.ปศอ.กุดจับ
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.

กิจเจริญปัญญา
กุศลยัง

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด. (ลา)
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. (ไปราชการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเรืองแสง
2. นายมานพ
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานการประชุม

เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1. แนะนาข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ นายสุนทร แสงดารา ให้ดารงตาแหน่งปศุสัตว์
อาเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 12/2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายพิเชฎฐ์ มหาแสน

4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายสมบัติ แสนศรี (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- ศูนย์ฯ ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็น 042-219640

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- การ shop ไก่ ซือโดยใช้ราคาปัจจุบันในตลาดท้องถิ่น กรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยงอาจให้
ราคาสูงกว่าราคาตลาดได้ ซึ่งด่านจะเป็นผู้ดาเนินการและประสานงานกับปศุสัตว์อาเภอในพืนที่
สมารถติดต่อได้ที่เบอร์ 042-495733

/4.4 หน่วยพัฒนา......

-4นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561

/งานด้าน......
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/4.5 ฝ่ายบริหาร......

-6นางทัศนีย์

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทองอยู่
- ไม่มี -

มติที่ประชุม
นายณรงค์ชยั

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง 4.6.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
- ในปี พ.ศ. 2561 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดอุดรธานี (แผนพัฒนาจังหวัด) จานวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ งบประมาณ 3,335,400 บาท
เป้าหมายเกษตรกร 500 ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 500 ราย แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย
ในพืนที่เป้าหมาย 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเพ็ญ, หนองวัวซอ, กุดจับ, ศรีธาตุ, โนนสะอาด,
กุมภวาปี, ไชยวาน, วังสามหมอ, นายูง และนาโสม จัดฝึกอบรมเกษตรกร 2 หลักสูตร
(ด้านอาหารสัตว์ และด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม)
หลักสูตรที่ 1 ด้านอาหารสัตว์ เริ่มดาเนินการฝึกอบรมในพืนที่อาเภอเป้าหมาย ดังนี
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.เพ็ญ และ อ.ไชยวาน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.กุดจับ และ อ.หนองวัวซอ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.กุมภวาปี และ อ.โนนสะอาด
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุมภวาปี
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ
ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์การเกษตรอาเภอศรีธาตุ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.นาโสม และ อ.นายูง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอนายูง
หลักสูตรที่ 2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม เริ่มดาเนินการฝึกอบรมในพืนที่อาเภอ
เป้าหมาย ดังนี
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.เพ็ญ และ อ.ไชยวาน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.กุดจับ และ อ.หนองวัวซอ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.กุมภวาปี และ อ.โนนสะอาด
ณ ที่ทาการ อบต.บุ่งแก้ว อาเภอโนนสะอาด
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ
ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์การเกษตรอาเภอวังสามหมอ
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ อ.นาโสม และ อ.นายูง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอนายูง
/2) โครงการ......
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2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม งบประมาณ 3,225,600 บาท เป้าหมายจัดฝึกอบรม
เกษตรกร 160 ราย แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 40 ราย ในพืนที่เป้าหมาย 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอศรีธาตุ
ทุ่งฝน, หนองวัวซอ และหนองหาน พร้อมทังให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
(เครื่องสับหญ้า/เครื่องผสมอาหาร TMR/ รถฟาร์มแทรกเตอร์)
3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ งบประมาณ 536,800 บาท เป้าหมายจัดฝึกอบรม
เกษตรกร 250 ราย แบ่งออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตกระบือ ในพืนที่อาเภอเมือง, โนนสะอาด, วังสามหมอ, หนองหาน, นาโสม, เพ็ญ
และศรีธาตุ พร้อมทังให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร (ซองบังคับสัตว์เคลื่อนที่)
ทุกอาเภอที่มี ธคก.
4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561
- หัวข้อที่ได้รับการเลือกในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเน้นการพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หัวข้อเรื่อง “Good Farming Management” กาหนดจัดการฝึกอบรมพร้อมกับการประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งจะแจ้งกาหนดการเป็นหนังสือต่อไป
4.6.3 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2560
- ตามที่กรมปศุสัตว์ให้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งให้ได้ร้อยละ 80 ของจานวนฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์
ปี 2560 ขอให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนด
4.6.4 รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ในระบบสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
- ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการติดตามราคาสินค้าปศุสัตว์ตามพืนที่ โดยจะนาข้อมูลนี
ลงในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ทา
หนังสือแจ้งไปยังอาเภอขอให้ดาเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วส่งคืนภายในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ของแต่ละเดือน และให้รายงานเป็นประจาทุกเดือน
4.6.5 ข้อหารือกรณีประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยหนาว)
- จ.อุดรธานี โดยสานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย มีหนังสือข้อหารือกรณีประกาศเขตภัยพิบัติ
(ภัยหนาว) กรณีอากาศหนาวที่มีอุณหภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาว
ยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้ยึดหลักตามเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายรัชพล สืบพรหม (แทน)

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนมกราคม 2561
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านสองหน้า หมู่ที่ 9 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
- ท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่
- ท้องทีบ่ ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
- ท้องที่บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
- ท้องที่บ้านคาน้อย หมู่ที่ 13,14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
/-พืนที่......

-8-

- พืนทีบ่ ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
- ท้องที่บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- ท้องที่บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ท้องที่บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ท้องที่บ้านโต้น หมู่ที่ 5 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่บ้านเขานาขุ่น หมู่ที่ 4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กาแพงเพชร
- ท้องที่บ้านหนองหมื่นถ่าน หมู่ที่ 5 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านแมต หมู่ที่ 4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านยางคา หมู่ที่ 6 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านหนองเรียง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
- ท้องที่บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 11 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 ต.คาโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
- ท้องที่บ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่บ้านห้วยนาสี หมู่ที่ 7 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
- ท้องที่ชุมชนโพธิ์ทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
- ท้องที่บ้านบาก หมู่ที่ 4 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
- ท้องที่บ้านหนองกระโซ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
- ท้องที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
2) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านนาหลง หมู่ที่ 2 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลาปาง
- ท้องที่หมู่ที่ 1,5 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง
- ท้องที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 9 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
- ท้องทีบ่ ้านนาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.คลองลุ อ.กันตุง จ.ตรัง
3) โรค Brucellosis ในโค-กระบือ พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
- ท้องที่บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
4) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 11 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 8 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 5 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโดมินิกัน วันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 3 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
/-ประเทศ......
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- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 9 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 12 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศกัมพูชา วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันที่ 2 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิตาลี วันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิรัก วันที่ 8 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบังกลาเทศ วันที่ 8 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12 มกราคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)

/4.7.2 การจัดสรร......
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4.7.2 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาเภอ
เมือง
กุมภวาปี
หนองหาน
กุดจับ
หนองวัวซอ
หนองแสง
โนนสะอาด
ศรีธาตุ
วังสามหมอ
ไชยวาน
ทุ่งฝน
บ้านดุง
เพ็ญ
สร้างคอม
บ้านผือ
นาโสม
นายูง
พิบูลย์รักษ์
กู่แก้ว
ประจักษ์ฯ
รวม

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 2 Tyep
ขนาด 10 โด๊ส
ขนาด 20 โด๊ส
(โด๊ส) (โด๊ส) (ขวด) (โด๊ส) (ขวด)
6,970 10,470 1,047 620
31
3,120
3,120 156
3,660 3,670 367
1,430 1,430 143
2,980 2,990 299
0
1,000 50
1,150 1,150 115
1,730
3,740 187
1,210 1,210 121
1,710
1,720 86
1,740
1,740 87
2,950 2,950 295
3,240 5,240 524
2,030 2,040 204
3,120 5,120 512
0
540
27
0
760
38
1,270 1,280 128
940
940
94
1,510 1,510 151
40,760 40,000 4,000 13,240 662

รับวัคซีนทังหมด จ่ายครังที่ 1 คงเหลือ
(โด๊ส)
18,060
6,240
7,330
2,860
5,970
1,000
2,300
5,470
2,420
3,430
3,480
5,900
8,480
4,070
8,240
540
760
2,550
1,880
3,020
94,000

(โด๊ส)
11,090
3,120
3,670
1,430
2,990
1,000
1,150
3,740
1,210
1,720
1,740
2,950
5,240
2,040
5,120
540
760
1,280
940
1,510
53,240

4.7.3 โครงการสร้างพืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ทาหนังสือถึงอาเภอแจ้งให้อาเภอดาเนินการเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม
งานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ปีละ 4 ครัง
ทุกๆ 2 เดือน และรายงานผลการการดาเนินโครงการภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ซึ่งมีการ
จัดสรรงบประมาณการติดตามงานโครงการดังกล่าว ซึ่งได้แจกเอกสารให้ทุกอาเภอเรียบร้อย
แล้ว
4.7.4 ตัวชีวัดระดับความสาเร็จร้อยละการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปี 2561 ประกอบด้วย
ตัวชีวัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลียงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลียงสัตว์ที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์เทียบกับจานวนเป้าหมายทังหมด
ร้อยละ 10
ตัวชีวัดที่ 2 : ร้อยละของจานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลียงไก่ชนที่มีระบบป้องกัน
โรค ตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กาหนดเทียบกับจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ทังหมด ร้อยละ 5
ตัวชีวัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จในการสร้างพืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 5
/4.7.5 ศูนย์สงเคราะห์......
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4.7.5 ศูนย์สงเคราะห์สุนัขจังหวัดอุดรธานี
- ชีแจงเงื่อนไขในการรับสุนัข-แมว จรจัด ของศูนย์สงเคราะห์สุนัขจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเน้นในการรับสุนัข - แมวจรจัดจากแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญภายในจังหวัดอุดรธานี
และสุนัข - แมว ที่ดุร้ายไล่กัดคนเป็นหลัก ขอให้ชีแจงเงื่อนไขดังกล่าวให้หน่วยงานท้องถิ่น
ได้รับทราบด้วย
4.7.6 ติดตามงานตัวชีวัดทุกตัวของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- ขอให้อาเภอดาเนินการตามตัวชีวัดงานด้านสุขภาพสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2561
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายยรรยง ภูจอมจิต 4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 9 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
(2) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
ฟาร์มไก่เนือ
(3) อาเภอประจักษ์ฯ
ฟาร์มสุกร
(4) อาเภอพิบูลย์รักษ์
ฟาร์มสุกร
(5) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มสุกร
(6) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
(7) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
(8) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
ฟาร์มไก่ไข่
(9) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มไก่เนือ
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 3 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
(2) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
(3) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มสุกร
ฟาร์มไก่เนือ
และค้างส่งเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 3 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
ฟาร์มสุกร
(2) อาเภอไชยวาน
ฟาร์มสุกร
(3) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มสุกร

จานวน 13 ราย
จานวน 4 ราย และ
จานวน 4 ราย
จานวน 5 ราย
จานวน 10 ราย
จานวน 8 ราย
จานวน 6 ราย
จานวน 7 ราย
จานวน 7 ราย และ
จานวน 1 ราย
จานวน 10 ราย
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
1
5

จานวน 11
จานวน 1
จานวน 6
จานวน 14

ราย
ราย
ราย และ
ราย
ราย และ
ราย
ราย
ราย

/- กิจกรรม......
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- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 6 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มโคนม
จานวน 7 ราย
(2) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 3 ราย และ
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 1 ราย
(3) อาเภอประจักษ์ฯ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(4) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 4 ราย
(5) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 5 ราย
(6) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 2 ราย
4.8.2 การดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร(สุกร)
- กลุ่มฯ จะได้ลงไป Concentrate ข้อมูลของผู้เลียงสุกรตามแบบสารวจที่อาเภอส่งมา เพื่อหาแนวทางการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าการเกษตร (สุกร) ที่เหมาะสมในพืนที่ จ.อุดรธานี ต่อไป
โดยในเบืองต้นจะได้เชิญผู้ประกอบการสถานที่จาหน่ายสุกร ประชุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อขอความร่วมมือให้จาหน่ายเนือสุกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้หันมาบริโภค
เนือสุกรมากกขึน
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นางหญิง แก้วเกิด (แทน) 4.9.1 โครงการจัดทาฐานข้อมูลพืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร
- ซึ่งเป็นตัวชีวัดด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของความสาเร็จในการ
จัดทาฐานข้อมูลพืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ทาหนังสือแจ้ง
ให้ปศุสัตว์อาเภอที่มีโครงการปรับเปลี่ยนพืนที่นาไม่เหมาะสม ส่งข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลพืนที่ปลูกสร้าง
แปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรตามแบบฟอร์ม ส่งคืนที่กลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อที่จะได้รวบรวมและ
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป
4.9.2 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
- เป็นตัวชีวัดด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ดาเนินการจัดสรรเบียเลียงให้อาเภอที่มี
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จานวน 4 อาเภอ และขอให้อาเภอส่งรายงานประจาเดือนเพื่อที่จะได้
รวบรวมรายงานส่งสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ต่อไป
4.9.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ด้วยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้ส่งคาสั่งแต่งตังคณะทางานขับเคลื่อนโครงการ
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ในอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ
เป็นคณะทางาน มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทางสร้างการรับรู้ อานวยการ บูรณาการขับเคลื่อน
โครงการและดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และกลุ่มส่งเสริมฯ ได้รับการจัดสรรค่าเบียเลียง
และนามัน จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในรายเก่า
จานวน 1,120 ราย เริ่มจัดสรรเบียเลียงและวิตามิน/ยาปฏิชีวนะในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และขอให้
รายงานผลการดาเนินงานมาให้กลุ่มส่งเสริมฯ ทราบด้วย ส่วนที่ 2 เกษตรกรรายใหม่ จัดสรรเป็นวัสดุ
การเกษตร รายละ 600 บาท (ไก่ไข่ อายุ 12 สัปดาห์) รายละ 5 ตัว อยู่ในระหว่างการจัดหาซือไก่ไข่
/4.9.4 โครงการ......
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4.9.4 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์
- แจ้งผลการคัดเลือกชนิดสัตว์ ดังนี อ.เมือง ชนิดสัตว์ไก่พืนเมือง, อ.กุดจับ ชนิดสัตว์เป็ดเทศ,
อ.หนองวัวซอ ชนิดสัตว์เป็ดไข่, อ.กุมภวาปี ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อ.โนนสะอาด ชนิดสัตว์ไก่พืนเมือง,
อ.หนองหาน ชนิดสัตว์เป็ดเทศ, อ.ทุ่งฝน ชนิดสัตว์แพะ, อ.ศรีธาตุ ชนิดสัตว์เป็ดเทศ, อ.วังสามหมอ
ชนิดสัตว์สุกร, อ.บ้านดุง ชนิดสัตว์ไก่พืนเมือง, อ.บ้านผือ ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อ.นาโสม ชนิดสัตว์เป็ดเทศ,
อ.เพ็ญ ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อ.หนองแสง ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อ.นายูง ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อ.พิบูลย์รักษ์ ชนิดสัตว์
สุกร, อาเภอกู่แก้ว ชนิดสัตว์ไก่ไข่, อาเภอประจักษ์ ชนิดสัตว์ไก่พืนเมือง และอาเภอไชยวาน ชนิดสัตว์
ไก่พืนเมือง สาหรับอาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการส่งขอให้ส่งให้กลุ่มส่งเสริมฯ ด้วย
4.9.5 โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่นาไม่เหมาะสม
- มีการจัดสรรเบียเลียงและนามันสาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม

4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1. สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุ เชิญร่วมงานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ ประจาปี 2561 ในระหว่างวันที่
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมการประกวดกระบืองาม การเสวนาทิศทางของกระบือไทย และการไถ่ชีวิตกระบือ
2. สานักงานปศุสัตว์อาเภอกุดจับ เชิญร่วมงานมหกรรมของดีอาเภอกุดจับ ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดไก่พืนเมือง การให้บริการผ่าตัดทาหมันสุนัข - แมว
และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
................................................................

.........................................................................

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

