รายงานการประชุมปศุสัตวอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี
ผูมาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายสมพร
4. นายณัฐพงษ

ถวิลหวัง
ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวอุดรธานี
แสงสงา
หัวหนาดานกักกันสัตวอุดรธานี
หมอทอง แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว

5. นายเรืองแสง
6. นายยรรยง
7. นายรัชพล
8. นายณรงคชัย
9. นางทัศนีย
10. นางจิรวรรธนา
11. นางเกยูร
12. นายสมชาย
13. นายประดิษฐ
14. นายอํานาจ
15. นายจักรเพชร
16. นายวราวุธ
17. นายวรภพ
18. นายสรรเสริญ
19. นายกิตติพัฒน
20. นายไพศาล
21. นายเฉลิมศักดิ์
22. นายวินัย
23. นายประยงค
24. นายธาตรี
25. นายนิรันดร
26. นายอนุวรรต
27. นายยุทธนา
28. นายธนิต
29. นายวชิระ
30. นายศุภกิจ
31. นายอาคม

กิจเจริญปญญา
ภูจอมจิต
สืบพรหม
ศรีดาวเรือง
ทองอยู
เทพอาจ
เผือกศิลา
พันสี
ปลัดศรีชวย
นรสาร
เนติปญญา
โภคาพาณิชย
บุญประดิษฐ
เจริญตะคุ
ชุมปญญา
ตูไมปา
พิธรัตน
เตืองพลี
คนฉลาด
จันทรขํา
สวนสุวรรณ
นภามาศ
กลุมเหรียญทอง
สิทธิ
นอยน้ําคํา
พลอุทัย
ธุระงาน

นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
สัตวแพทยอาวุโส
จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอกุมภวาป
ปศุสัตวอําเภอหนองวัวซอ
ปศุสัตวอําเภอเพ็ญ
ปศุสัตวอําเภอน้ําโสม
ปศุสัตวอําเภอสรางคอม
ปศุสัตวอําเภอบานผือ
ปศุสัตวอําเภอบานดุง
ปศุสัตวอําเภอวังสามหมอ
ปศุสัตวอําเภอศรีธาตุ
ปศุสัตวอําเภอหนองหาน
ปศุสัตวอําเภอโนนสะอาด
ปศุสัตวอําเภอหนองแสง
ปศุสัตวอําเภอกูแกว
ปศุสัตวอําเภอนายูง
ปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี
ปศุสัตวอําเภอทุงฝน
ปศุสัตวอําเภอกุดจับ
ปศุสัตวอําเภอพิบูลยรักษ
ปศุสัตวอําเภอไชยวาน
สัตวแพทยอาวุโส
สัตวแพทยชํานาญงาน

ประธาน
ศ.วิจัยและทดสอบพันธุส ัตวอุดรธานี
ดานกักสัตวอุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
อุดรธานี
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุมภวาป
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.น้ําโสม.
สนง.ปศอ.สรางคอม.
สนง.ปศอ.บานผือ.
สนง.ปศอ.บานดุง.
สนง.ปศอ.วังสามหมอ.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.หนองแสง.
สนง.ปศอ.กูแกว
สนง.ปศอ.นายูง.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ทุงฝน.
สนง.ปศอ.กุดจับ
สนง.ปศอ.พิบูลยรักษ
สนง.ปศอ.ไชยวาน
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
/32. นายสุรัตน......
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32. นายสุรัตน
33. นายพนมกร
34. นายกวีไชย
35. นายวีรพงศ
36. นายเศรษฐา
37. นายอัษฐพล
38. นางรัถยา
39. นายอุเทน
40. นายสิทธิศักดิ์
41. นายชัยฤทธิ์
42. นายกําพล
43. นายยุทธภูมิ
44. นายกองเกียรติ
45. นางสมปอง
46. นายยุทธนา
47. นายอนุพงศ
48. นายวีระศักดิ์
49. นายโกวิท
50. นายยงยศ
51. นายสุทัศน
52. วาที่ ร.ต.อิทธิฤทธิ์
53. นายนิรันดร
54. นางหญิง
55. นางมัลลิกา
56. นายอภิรัตน
57. นางนงลักษณ
58. นางพัชรา
59. นายอาทิตย
60. นายธนศักดิ์
61. น.ส.วรรณภา
62. น.ส.ดารารัตน
63. นางอรพินท
64. นางสังวาลย
65. นายชาญชัย
66. นายชัชวาลย
67. นายชาญวิทย
68. นายสิทธิพล
69. นายวีระชัย
70. นายอนุราช

ทายิดา
วาทบัณฑิตกุล
มูลทรา
พลภักดี
ทาหอม
ปริยวงศสกุล
หมั่นจิตร
หมั่นจิตร
นิตศิ ิริ
พันธศรี
วุฒิวิชญานันต
ปริวันตา
จิรพันธุ
ผาจวง
ชุมโคตร
ชูยิ่งสกุลทิพย
แทนทอง
สัตยซื่อ
แกวกอเกียรติ
กันหารัตน
สิงหสัตย
เทพารส
แกวเกิด
ศิริสถิตย
ปองพาล
นาผล
ศีรษะโคตร
แกวไชย
สุริยะ
ไชยเสนา
ศรีอุดร
สังฆะมณี
สารีโท
พงษสุขา
ไชยเมือง
ทองแสน
วรรณกุล
สิทธิพิทักษ
พูลสาทรกุล

สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
พนักงานผูชวยปศุสัตว
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

สนง.ปศอ.ประจักษฯ.
สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.กุมภวาป.
สนง.ปศอ.สรางคอม.
สนง.ปศอ.น้ําโสม.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.กุมภวาป.
สนง.ปศอ.บานผือ.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
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.กุมภวาป.
สนง.ปศอ.ทุงฝน.
/71. นายนพชัย.......
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เริ่มประชุม

71. นายนพชัย
72. นายวินิจ
73. นายนรากร
74. นายจุฬารัตน
75. นางเยาวมาลย
76. น.ส.ปาจรี
77. นายมานพ
78. นายณัฐพงศ
79. นายจรูญ
80. นายณัฐกานต

เอนนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน
คําโคตร
จูฑะประชากุล
แกวภู
อัครสาร
บุตรจรัญ
เทือกเถาว

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

ผูไมมาประชุม
1. นายมานพ

กุศลยัง

นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.

เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี

สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.บานผือ.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.บานดุง.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.

เปนประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญ
และเนนย้ําทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทํางานในเชิงบูรณาการ โดยมุงหวังใหเกษตรกรไดลด รายจายในครัวเรือน ตลอดจนตองการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 30 กันยายน 2559
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 30 กันยายน 2559
แกไขรายงานการประชุม หนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 จาก สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว
อุดรธานี เปน ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวอุดรธานี และ 4.2 จาก สถานีพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี เปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายเพนิน บุญยืน

4.1 ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวอุดรธานี
- ไมมี -

นายณัฐพงษ หมอทอง (แทน) 4.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี

- ไมมี /4.3 ดานกักกันสัตว.......

-4นายสมพร แสงสงา

นายอุเทน หมัน่ จิตร

4.3 ดานกักกันสัตวอุดรธานี
- ไมมี 4.4 หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)

/ภาพรวม 17 ฟารม.......

-5-

/กิจกรรม.......
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ภาพการปฏิบตั ิงาน
• ชวง 4 - 6 ตุลาคม 2559
• โครงการแกไขปญหาคุณภาพน้ํานมสหกรณในเขตปฏิรูปที่ดิน หนองบัวลําภู

/อายุรกรรม.......
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อายุรกรรม

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม
นางทัศนีย ทองอยู

4.5 ฝายบริหารทั่วไป
4.5.1 มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ ดวยกรมปศุสัตว โดยสํานักกฎหมายไดจัดทําคําสั่งกรมปศุสัตว
เรื่อง มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ผูชวยอธิบดีกรมปศุสัตว มอบใหนายอวยชัย ชัยยุทโธ
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ปฏิบัติหนาที่ผูชวยอธิบดีกรมปศุสัตว อีกหนาที่หนึ่ง
โดยใหกํากับดูแลสํานักพัฒนาพันธุสัตว, สํานักพัฒนาอาหารสัตวกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว,
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ และงานอื่นที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่
20 ตุลาคม 2559
4.5.2 ขอแจงเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดสํานักพัฒนาพันธุสัตวตามกรอบโครงสรางใหม
จากเดิมสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวอุดรธานี เปนศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุดรธานี ซึ่งภาระหนาที่
ความรับผิดชอบและสถานที่ตั้งหนวยงาน ยังคงเดิม

มติที่ประชุม
นายณรงคชัย ศรีดาวเรือง

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.6 กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.6.1 การดําเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ป 2560
- เปนการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรและจํานวนสัตวใหเปนปจจุบัน ซึ่งดําเนินการใน 3 สวน คือ
รูปภาพเกษตรกร, รูปภาพฟารมของเกษตรกร และกําหนดจุดพิกัดที่ตั้งฟารม โดยจัดสรรเปนคาตอบแทนเปนคาบันทึกขอมูล ครัวเรือนละ 2 บาท
4.6.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
- ทุกกลุมงาน/ฝาย ไดดําเนินการแจงเปาหมายการปฏิบัติงานใหอําเภอไดทราบแลว และขอใหรายงาน
ในระบบ ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของเดือน สามารถเริ่มบันทึกขอมูลไดตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2559
ถึงสิ้นเดือน ซึ่งไดแจงกําหนดหวงเวลาในการบันทึกขอมูลในแตละเดือนใหทุกอําเภอทราบแลว
/4.6.3 การจัดทํา.......
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4.6.3 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
- ไดดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความจําเปนในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2560 ทั้งดานความสามารถ/ทักษะ และดานสมรรถนะหลัก ขอใหทุกทานโปรดระบุ
หัวขอ/เรื่อง ที่ตองการไดรับการฝกอบรม และสงคืนกลุมยุทธศาสตรฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559
4.6.4 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- ไดมีเอกสารแจกในที่ประชุมแลว ซึ่งไดมีหนังสือจากกรมปศุสัตว แจงขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
4.6.5 การตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทําเกณฑประเมินคางานระดับอําเภอ เพื่อประเมินคางาน
ของอําเภอ จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1) จํานวนฟารมปลอดโรค (แหง)
2) จํานวนฟารมมาตรฐาน 16 ประเภท (ฟารม)
3) จํานวนฟารมปลอดสารเรงเนื้อแดง (ฟารม)
4) จํานวนสถานที่ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย (แหง)
5) จํานวนสถานที่ผลิตอาหารสัตวเพื่อใชในกลุมเกษตรกร (แหง)
6) จํานวนสถานที่ขายอาหารสัตว (แหง)
7) จํานวนสถานที่ขายยาสัตว (แหง)
8) จํานวนโรงฆาสัตว (ฆจส.2) (แหง)
9) จํานวนสถานพยาบาลสัตว (แหง)
ขอใหอําเภอดําเนินการตรวจสอบขอมูลและยืนยันความถูกตอง
มติที่ประชุม

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายเรืองแสง กิจเจริญปญญา

4.7 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.7.1 รายงานสถานการณโรคระบาดสัตวประจําเดือน
1) โรคปากและเทาเปอยในโคนม พื้นที่เขตเกิดโรค ไดแก
- ทองที่ ม.16 บานตาสุขเกษม ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
- ทองที่ ม.1 บานสันทราย ต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
- ทองที่ ม.10 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
- ทองที่ ม.9 บานหนองบุญเรือน ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- ทองที่ ม.4 บานหนองตาเลา ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
- ทองที่ ม.10 บานวังทอง ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
2) โรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ พื้นที่เขตเกิดโรค ไดแก
- ทองที่ ม.6 บานศรีเมืองชุม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
- ทองที่ ม.4 ต.ขามเฒาพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
- ทองที่ ม.5 บานน้ําคําใต ต.ปากชอง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
/3) โรคพิษสุนัขบา.......
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3) โรคพิษสุนัขบา พื้นที่เขตเกิดโรค ไดแก
- ทองที่ ม.10 บานโอรุณ ต.หนองใหญ อ.ปราสาท จ.สุรินทร
- ทองที่ ม.14 บานโนนเปอย ต.โนนเปอย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
- ทองที่ ม.3 บานเวียงพาน ต.เวียงพานคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย
- ทองที่ ม.4 บานสันทรายนอย ต.บานดาย อ.แมสาย จ.เชียงราย
- ทองที่ ม.7 บานหวยฝาย ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
- ทองที่ ม.7 บานชาด ต.นาสะไมย อ.เมือง จ.ยโสธร
- ทองที่ ม.5 บานหวยไมแปน ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก
- ทองที่ ม.3 บานโพธิ์กลาง ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด
- ทองที่ชุมชนวัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
- ทองที่ ม.3 บานเขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี
- ทองที่ ม.3 บานโคกสูง ต.บางทรายใหญ จ.มุกดาหาร
4) โรคอหิวาตสุกร พื้นที่เขตเกิดโรค ไดแก
- ทองที่ ม.8 บานดอนโพใต ต.บานหมอ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
5) สถานการณโรคไขหวัดนกในสัตวปกและในคน ในตางประเทศ มีการรายงานการพบโรค
ไขหวัดนกในสัตวปกในรอบเดือน ดังนี้
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 2 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว : สัตวปกเลี้ยงหลังบาน (ไมระบุชนิดสัตว) รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศโกตดิวัวร(ไอวอรี่โคสต) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว : เปดปา รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศจีน วันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปก (ไกไขและไกเนื้อ) รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศไนจีเรีย วันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปก (ไกไข) รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศจีน วันที่ 9 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปก (ไมระบุชนิด) รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศลาว วันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปก (ไกและเปด) รายงานโดย (www.oic.int)
- ประเทศไตหวัน วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปก (ไกพื้นเมือง) รายงานโดย (www.oic.int)
/- ประเทศ.......
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- ประเทศภูฏาน วันที่ 24 ตุลาคม 2559 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว: ฟารมสัตวปกเลี้ยงหลังบาน (ไมระบุชนิด) รายงานโดย (www.oic.int)
4.7.2 แจงคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว พ.ศ.2559
ทั้งนีต้ ั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คําขออนุญาต หรือคําตออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ฉบับละ 50 บาท
2) ใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว ตามาตรา 24
ก) นําเขาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 5,000 บาท
ข) สงออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ 5,000 บาท
ค) นําเขาในและสงออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ 7,500 บาท
ง) ภายในราชอาณาจักร
ฉบับละ 1,000 บาท
จ) ภายในจังหวัด
ฉบับละ 250 บาท
3) ใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว ตามมาตรา 24
ก) นําเขาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 1,000 บาท
ข) สงออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ 1,000 บาท
ค) นําเขาในและสงออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ 1,250 บาท
ง) ภายในราชอาณาจักร
ฉบับละ 240 บาท
จ) ภายในจังหวัด
ฉบับละ 50 บาท
4.7.3 ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายโคเขาประกวด ดวยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย และสมาคมผูบํารุงพันธุโคบราหมันแหงประเทศไทย ไดกําหนดจัดงานมหกรรม
สินคาปศุสัตว สะอาด ปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน
2559 ณ หอประชุมโดม 80 ป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จึงขอความ
อนุเคราะหจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ไดดําเนินการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายโคใหแกเกษตรกรที่จะสงโคเขารวมงานในครั้งนี้ดวย
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายยรรยง ภูจอมจิต

4.8 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟารม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
- กิจกรรมตรวจติดตาม จํานวน 9 อําเภอ ไดแก
(1) อําเภอทุงฝน
ฟารมโคนม
จํานวน 12
(2) อําเภอศรีธาตุ
ฟารมโคนม
จํานวน 12
(3) อําเภอกุดจับ
ฟารมสุกร
จํานวน 8
(4) อําเภอบานผือ
ฟารมสุกร
จํานวน 6
(5) อําเภอเพ็ญ
ฟารมสุกร
จํานวน 11
(6) อําเภอหนองหาน ฟารมสุกร
จํานวน 7
(7) อําเภอหนองวัวซอ ฟารมไกเนื้อ จํานวน 9
(8) อําเภอเมือง
ฟารมไกไข
จํานวน 6
(9) อําเภอกุมภวาป
ฟารมไกไข
จํานวน 2

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
/- กิจกรรม.......
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มติที่ประชุม

- กิจกรรมตรวจตออายุ จํานวน 1 อําเภอ ไดแก
(1) อําเภอบานผือ
ฟารมสุกร
จํานวน 1 ราย
4.8.2 แผนกิจกรรมเฝาระวังสารตกคางในผลิตภัณฑสัตว ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
เก็บตัวอยางจากพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก
(1) อําเภอเมือง
จํานวน 1 ตัวอยาง (ไขไกจากฟารม)
(2) อําเภอบานผือ
จํานวน 1 ตัวอยาง (อาหารไกเนื้อจากฟารม)
(3) อําเภอไชยวาน
จํานวน 1 ตัวอยาง (อาหารสุกรจากฟารม)
(4) อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน 1 ตัวอยาง (อาหารสุกรจากฟารม)
(5) อําเภอสรางคอม
จํานวน 1 ตัวอยาง (อาหารสุกรจากฟารม)
สงตัวอยางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
4.8.3 การแจงยกเลิกกิจการและการดําเนินการที่เกี่ยวกับอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
1) ผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะเลิกกิจการ ใหแจงเลิกกิจการโดยระบุจํานวนอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะที่เหลืออยู และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตามแบบ จ.ส.1 พรอมทั้งสงคืน
ใบอนุญาต(ฉบับเดิม) ใหผูอนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเลิกกิจการ
2) ผูรับใบอนุญาตผูใดไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลวแต
กรณี ใหแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะตามแบบ จ.ส.2 ใหผูอนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือ
วันที่ผูอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต
3) ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดเลิกกิจการตามแบบ จ.ส.1 และแบบ จ.ส.2 จะตองดําเนินการขาย
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผูอนุญาต
เห็นสมควร ภายใน 90 วัน นับแตวันแจงเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู อนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หากพนกําหนดใหผูรับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู และแจงการทําลายใหผูใหอนุญาตทราบตามแบบ จ.ส.3 พรอมทั้ง
แนบภาพถายการทําลายมาดวย ภายใน 30 วัน
ซึ่งมีผูประกอบการแจงยกเลิกกิจการ จํานวน 1 ราย ในพื้นที่อําเภอเมือง
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

4.9 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
นางหญิง แกวเกิด (แทน) 4.9.1 แผนงาน ป 2560
- ทุกโครงการยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมโครงการสงเสริมการผลิตแปลงใหญตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) ซึ่งเปาหมายในการดําเนินการทุกโครงการจะแจงใหทราบภายในตนเดือนพฤศจิกายน 2559
4.9.2 โครงการปรับพื้นที่นาไมเหมาะสม เพื่อการปศุสัตว
- อําเภอที่มีเกษตรกรขอเขารวมโครงการฯ และนําเขาที่ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอแลว ขอให
ดําเนินการสงสําเนารายงานการประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
อุดรธานีดวย
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.10 สํานักงาน.......
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4.10 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุม
เวลา 16.00 น.

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

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย ทองอยู)

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

