รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายพนธ์สมิทธิ์
2. นายเพนิน
3. นายพิเชฎฐ์

กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ประธาน
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศ.วิจัยและบารุงพันธุส์ ัตว์อุดรธานี
มหาแสน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุ รธานี ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

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

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

ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
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.ทุ่งฝน.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
/31. นายพนมกร......

-2-

31. นายพนมกร
32. นายกวีไชย
33. นายวีรพงศ์
34. นางรัถยา
35. นายอุเทน
36. นางสาวสุจารีย์
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. นางสาวรดาธร
51. นายธนากร
52. นายพงศ์สุข
53. นางมัลลิกา
54. นายอภิรัตน์
55. นางนงลักษณ์
56. นางพัชรา
57. นายอาทิตย์
58. นายธนศักดิ์
59. น.ส.วรรณภา
60. น.ส.ดารารัตน์
61. นางอรพินท์
62. นางสาวสุวนันท์
63. นางสังวาลย์
64. นายชาญชัย
65. นายชัชวาลย์
66. นายชาญวิทย์
67. นายสิทธิพล
68. นายวีระชัย
69. นายอนุราช

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

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

สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศจ.อด.
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.ปศอ.ศรีธาตุ
สนง.ปศอ.บ้านผือ
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.
/70. นายนพชัย......
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70. นายนพชัย
71. นายวินิจ
72. นายนรากร
73. นายจุฬารัตน์
74. นายกิติพงษ์
75. น.ส.ปาจรี
76. นายจรูญ
77. นายณัฐกานต์

เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
เหลาบับภา
จูฑะประชากุล
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.กุดจับ
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานการประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1. จังหวัดอุดรธานีขอความร่วมมือให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี เชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม การแต่งกายชุดสีแดงตรุษจีน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 4 มกราคม 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 12/2561 ในวันที่ 4 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายสด ศรีวรมย์

4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
1. การจาหน่ายพันธุ์สัตว์ โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์
2. การจาหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2562
- เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ผลิต 700 ตัวต่อสัปดาห์ อายุไม่เกิน 7 วัน ราคา 25 บาทต่อตัว
- ไก่งวง (สีขาว) ผลิต 700 ตัวต่อสัปดาห์ อายุไม่เกิน 7 วัน ราคา 35 บาทต่อตัว

นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- การติดตังไบโอแก๊ส ในฟาร์มเลียงสัตว์ (ฟาร์มโคเนือ, โคนม และกระบือ) จานวนสัตว์ 15 ตัวขึนไป
วงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ฝากปศุสัตว์อาเภอช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจทราบ
/4.3 ด่านกักกันสัตว์......
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4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี

นายสมพร แสงสง่า

- ไม่มี 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)

นายอุเทน หมั่นจิตร

- ไม่มี 4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ไม่มี -

นางทัศนีย์ ทองอยู่

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2562
- สรุปข้อมูลผลการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2562 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
จากเป้าหมายข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ 90,500 ราย มีการปรับปรุงข้อมูลไปแล้วทังสิน
48,549 ราย คิดเป็น 53.64 % จากฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2561 ซึ่งจะต้องดาเนินการ
ให้ได้ร้อยละ 80 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
- การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ขอให้ทุกอาเภอรายงานผล
ตามแบบฟอร์มฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่งไม่เกินวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และให้รายงาน
ทุกๆ เดือน ส่งไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562
- ซึง่ ในตัวชีวัดด้านพัฒนาบุคลากร ชื่อตัวชีวัด : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยมีการกาหนดให้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ใน 1 รอบการประเมิน ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ของข้าราชการ ในหน่วยงานและไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของพนักงานราชการทังหมด
ในหน่วยงานโดยไม่นับคนซา และการวางแผน พัฒนาบุคลากรรายบุคคลรวม 2 รอบการประเมิน
จะต้องมีการวางแผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้าราชการทังหมดในหน่วยงาน
และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานราชการทังหมด ในหน่วยงานโดยไม่นับ
คนซา สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จะดาเนินการฝึกอบรมในหัวข้อการผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4.6.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
- แจ้งเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย ภัยแล้ง ในเบืองต้น ซึ่งในพืนที่จังหวัดอุดรธานีมีพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ซึ่งได้แก่
พืนที่ตาบลจอมศรี อาเภอเพ็ญ และพืนที่ตาบลนางัว อาเภอนาโสม
4.6.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2562
- ในปี พ.ศ. 2562 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายในการฝึกอบรมเกษตรกร รวมทังสิน 700 ราย
แบ่งเป็น 35 รุ่นๆ ละ 20 ราย ฝึกอบรมรุ่นละ 2 วัน อาเภอเป้าหมาย จานวน 16 อาเภอ ซึ่งได้แก่
1) อาเภอวังสามหมอ
จานวน 2 รุ่น เกษตรกร 40 ราย
2) อาเภอเพ็ญ
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
3) อาเภอบ้านผือ
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
4) อาเภอบ้านดุง
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
5) อาเภอโนนสะอาด
จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 ราย
6) อาเภอนายูง
จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 ราย
7) อาเภอหนองวัวซอ
จานวน 2 รุ่น เกษตรกร 40 ราย
8) อาเภอกุมภวาปี
จานวน 4 รุ่น เกษตรกร 80 ราย
9) อาเภอกุดจับ
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
10) อาเภอศรีธาตุ
จานวน 2 รุ่น เกษตรกร 40 ราย
11) อาเภอหนองหาน
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
12) อาเภอหนองแสง
จานวน 2 รุ่น เกษตรกร 40 ราย
13) อาเภอไชยวาน
จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 ราย
14) อาเภอนาโสม
จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 ราย
15) อาเภอสร้างคอม
จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 ราย
16) อาเภอเมือง
จานวน 3 รุ่น เกษตรกร 60 ราย
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตไก่พืนเมืองและเป็ดเทศ ซึ่งการกาหนดวันที่และสถานที่
ในการจัดฝึกอบรม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะดาเนินงานประสานงานกับอาเภอเป้าหมายอีกครังหนึ่ง
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายรัชพล สืบพรหม (แทน)

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนมกราคม 2562
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านใหม่ธงชัย หมู่ที่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเชร
- ท้องที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- ท้องทีบ่ ้านเซปะหละ หมู่ที่ 2 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
- ท้องทีบ่ ้านทุ่งศรีบุญยืน หมู่ที่ 2 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
- ท้องทีบ่ ้านเหล่าอินทร์แปลง หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
- พืนที่ หมู่ที่ 3 ต.โต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
- ท้องที่ หมู่ที่ 2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
- ท้องทีบ่ ้านโพน หมู่ที่ 11 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- ท้องทีบ่ ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.คาโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
- ท้องทีบ่ ้านแก้วชัยมงคล หมู่ที่ 8 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร
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- ท้องทีบ่ ้านบึงบัว หมู่ที่ 2 ต.บึงบัว อ.วิชิรบารมี จ.พิจิตร
- ท้องที่บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- ท้องที่บ้านคาพอง หมู่ที่ 3 ต.คาพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องทีบ่ ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
- ท้องทีเ่ ทศบาลเมืองชะอา ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
- ท้องที่บ้านห้วยสีทน หมู่ที่ 6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ต.โคกก่อง อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
- ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่
- ท้องที่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ต.กุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
2) โรคปากและเท้าเปื่อย พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านโคกกรัก หมู่ที่ 4 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องทีบ่ ้านหัวนาคา หมู่ที่ 15 ต.หัวนาคา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
- ท้องที่บ้านปากแร่ หมู่ที่ 6 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
3) โรคแท้งติดต่อ พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่บ้านเสียวน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
4) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 10 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอินเดีย วันที่ 24 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 19 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาด
ของโรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน (ไม่ระบุชนิด) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 7 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 11 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไนจีเรีย วันที่ 24 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโดมินิกัน วันที่ 24 มกราคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
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- ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมกราคม 2562
4.7.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้จัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่ม ประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์และการซ้อมแผนเผชิญเหตุการควบคุม ป้องกันและกาจัด
โรคระบาดสัตว์” ให้กับนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปศุสัตว์อาเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพืนที่ กาหนดจัดสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
4.7.3 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
- ดาเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2562 โดยให้อาเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง
ในพืนที่เพื่อฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก เป้าหมายจานวน 179 อปท. ยกเว้นพืนที่ที่เคยเกิดโรคระบาด ซึ่งค่าตอบแทนตัวอย่างละ 200 บาท
4.7.4 ส่งหลักฐานเอกสารชดใช้เงินยืมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
- ขอให้อาเภอที่ดาเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐาน
การฝึกอบรม เพื่อหักล้างเงินยืมทดรองราชการ
4.7.5 การสารวจโรงแรมและสถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่พบการระบาดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาในสุกรเข้ามาใช้บริการ
- ด้วยกรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการสารวจโรงแรมและ
สถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่พบการระบาดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาในสุกร
เข้ามาใช้บริการ พร้อมทังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการโรงแรมให้ทราบถึง
ความสาคัญของโรคดังกล่าว และการ-กาจัดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้เข้าใช้บริการ
ไม่ให้มีการนาไปใช้เลียงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสุกร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอ
ทุกอาเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่เกษตรกรผู้เลียงสุกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลียงสุกรรายย่อยที่มีการเลียงสุกรด้วยเศษอาหาร โดยเน้นยาในเรื่องความรุนแรงของโรค การป้องกันโรค การติดต่อ และการห้ามนาเศษอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกมาเลียงสุกร และรายงานผลการดาเนินงานมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายยรรยง ภูจอมจิต 4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างฯ ประจาปี 2562 ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
เก็บตัวอย่างจากพืนที่ 3 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอกุดจับ
จานวน 1 ตัวอย่าง (ไขมันสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มสุกรจากฟาร์ม)
(2) อาเภอหนองหาน
จานวน 1 ตัวอย่าง (ไขมันสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(3) อาเภอเพ็ญ
จานวน 2 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากฟาร์ม)
ส่งตัวอย่างภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
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/4.8.2 แผนปฏิบัติ......

4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 8 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
จานวน 12 ราย และ
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 4 ราย
(2) อาเภอประจักษ์ฯ
ฟาร์มสุกร
จานวน 5 ราย
(3) อาเภอพิบูลย์รักษ์
ฟาร์มสุกร
จานวน 12 ราย
(4) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
(5) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
(6) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
จานวน 5 ราย
(7) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย และ
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 1 ราย
(8) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 10 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
จานวน 9 ราย
(2) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มโคนม
จานวน 1 ราย
(3) อาเภอกุดจับ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(4) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
(5) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
และค้างส่งเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(2) อาเภอบ้านดุง
ฟาร์มสุกร
จานวน 7 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 8 ราย
4.8.3 แผนแจ้งรายชือ่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้งานระบบบริการฯ
- ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดแบบคาขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
แบบคาขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคาขอแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2561 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 17 ง
ราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นัน กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ และให้เริ่มใช้แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามประกาศทดแทนแบบฟอร์มใบอนุญาตใบเดิม สาหรับผู้ที่ยื่น
ขออนุญาตตังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th)
4.8.4 การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจาหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ.2559
- กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึนในสัตว์เลียง และกากับการดูแลการปฏิบัติงานของโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
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/ต่อผู้บริโภค......

ต่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 24, ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี สนธิกาลังเพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ.2559 ในเขต
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบผู้กระทาผิด จานวน 2 ราย (โรงฆ่าสุกร) คือ
1. นายประทีป คาหล้า บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. น.ส. จิราวัตร จันทร์เขียว บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 15 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
โดยกล่าวหาว่า 1. ประกอบกิจการการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกระทาความผิดตามมาตรา 15
บทกาหนดโทษ มาตรา 56 ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือสัตว์
พ.ศ. 2559
2. ทาการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือสัตว์โยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยกระทาความผิดตามมาตรา 39 ประกอบกับมาตรา 31 บทกาหนดโทษ
มาตรา 63 ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ. 2559
ผลแห่งคดี รอขึนศาล
4.8.5 สารวจรายชื่อผู้ประสงค์อบรมหลักสูตร“พนักงานตรวจโรคสัตว์สาหรับบุคคลภายนอก”
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการสารวจรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีความประสงค์เข้าอบรมหลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสัตว์สาหรับบุคคลภายนอก” ประจาปีงบประมาณ 2562
โดยมีกาหนดการฝึกอบรมในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์
เข้ารับการอบรมดังกล่าว ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา เร่งรัดการสรุปและ
จัดทาแผนการแก้ไขปัญหาการดาเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
กับเกษตรกรผู้ยืมทุกรายในพืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี
1) กลุ่มเกษตรกรที่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
2) กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
โดยแยกเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร/กรรมการกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ทาหนังสือ
แจ้งไปยังทุกอาเภอให้ดาเนินการดังกล่าว แล้วรายงานให้กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
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/- สรุป......

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- สรุปจานวนสัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
ลูกตัวที่ 1
แม่สัตว์
รวมลูก
อาเภอ
รวม
โค
กระบือ
รวม
ทั้งหมด
โค กระบือ
ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย
เมือง
4
27 31 0 0 0 0 0 0
0
หนองหาน
6
18 24 2 1 11 0 13 1
14
กุมภวาปี
2
14 16 2 0 7 3 9 3
12
หนองแสง
3
0
3 1 1 0 0 1 1
2
บ้านดุง
17 14 31 11 0 4 0 15 0
15
หนองวัวซอ
11 32 43 5 3 9 11 14 14
28
กุดจับ
0
10 10 0 0 3 0 3 0
3
โนนสะอาด
3
1
4 0 2 0 0 0 2
2
ศรีธาตุ
29 64 93 0 0 19 27 19 27
46
วังสามหมอ
33
0
33 0 0 0 0 0 0
0
ไชยวาน
10 23 33 3 2 8 10 11 12
23
บ้านผือ
0
23 23 0 0 1 14 1 14
15
นาโสม
13
6
19 7 0 18 0 25 0
25
นายูง
36
2
38 7 18 3 1 10 19
29
สร้างคอม
22
0
22 1 6 0 0 1 6
7
เพ็ญ
7 102 109 6 0 1 0 7 0
7
ทุ่งฝน
17
0
17 0 0 0 0 0 0
0
พิบูลย์รักษ์
15
0
15 7 1 0 0 7 1
8
กู่แก้ว
25
0
25 2 11 0 0 2 11
13
ประจักษ์ศิลปาคม 0
8
8 0 0 4 0 4 0
4
รวมทั้งสิ้น
253 344 597 38 47 56 66 108 113 221

/4.9.2 โครงการ......
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4.9.2 โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์
- ผลการตรวจสอบการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562
ชันความเหมาะสมของเอกสารสิทธิ์
เกษตรกร
ที่ผ่าน
เกษตรกร เกษตรกร
เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม(N)
ลาดับที่ อาเภอ
ทังหมด ที่ไม่ผ่าน เข้าร่วมโครงการ
(S3)
(ราย)
(ราย)
เกษตรกร
เกษตรกร
ราย
ไร่
ไร่
ไร่
(ราย)
(ราย)
1 หนองวัวซอ
25
7
18
93
4
14
14
79
2 ไชยวาน
7
2
5
48
1
15
4
33
3 ศรีธาตุ
7
3
4
28
4
28
4 วังสามหมอ
8
4
4
26
4
26
5 พิบูลย์รักษ์
46
23
23
198
12
106
11
92
6 สร้างคอม
6
2
4
26
4
26
7 เพ็ญ
รอบที่ 1
269
147
122 1,016
17
129 105
887
รอบที่ 2
10
1
9
106
9
106
8 ประจักษ์ฯ
2
2
10
2
10
9 บ้านดุง
4
4
41
2
21
2
20
10 โนนสะอาด
25
17
8
61
1
2
7
59
11 นาโสม
29
17
12
118
2
11
10
107
12 กุมภวาปี
70
37
36
239
1
5
35
234
13 หนองหาน
120
42
78
711
15
117
63
594
รวม
628
299
329 2,721
55
420 274 2,301

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1. ขอเชิญร่วมงานประเพณี “อาเภอเพ็ญ 111 ปี ของดี 11 ตาบล” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามที่ว่าการอาเภอเพ็ญ
2. ขอเชิญร่วมงานมรดกโลกบ้านเชียง ในระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
/เลิกประชุม......
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เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

