รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายสมพร
4. นายประภาส

ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
บุตรชา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

5. นายณรงค์ชัย
6. นายเรืองแสง
7. นายยรรยง
8. นายมานพ
9. นายรัชพล
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. นายธนิต
26. นายวชิระ
27. นายจักรีชัย
28. นายเศรษฐา
29. นายศุภกิจ
30. นายอาคม
31. นายสุรัตน์

ศรีดาวเรือง
กิจเจริญปัญญา
ภูจอมจิต
กุศลยัง
สืบพรหม
เทพอาจ
ทองอยู่
เผือกศิลา
นรสาร
วุฒิวชิ ญานันต์
โภคาพาณิชย์
บุญประดิษฐ์
เจริญตะคุ
ชุมปัญญา
พิธรัตน์
เตืองพลี
คนฉลาด
จันทร์ขา
สวนสุวรรณ
บุญโสดากร
สิทธิ
น้อยนาคา
วงศ์สารศรี
ทาหอม
พลอุทัย
ธุระงาน
ทายิดา

ประธาน
ศ.วิจัยและทดสอบพันธุส์ ัตว์อุดรธานี

ด่านกักสัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี
สัตวแพทย์อาวุโส
สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สนง.ปศจ.อด
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
สนง.ปศจ.อด.
ปศุสัตว์อาเภอกุมภวาปี
สนง.ปศอ.กุมภวาปี
ปศุสัตว์อาเภอนาโสม
สนง.ปศอ.นาโสม.
ปศุสัตว์อาเภอสร้างคอม
สนง.ปศอ.สร้างคอม.
ปศุสัตว์อาเภอบ้านผือ
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
ปศุสัตว์อาเภอบ้านดุง
สนง.ปศอ.บ้านดุง.
ปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
สนง.ปศอ.วังสามหมอ.
ปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุ
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
ปศุสัตว์อาเภอโนนสะอาด
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
ปศุสัตว์อาเภอหนองแสง
สนง.ปศอ.หนองแสง.
ปศุสัตว์อาเภอกู่แก้ว
สนง.ปศอ.กู่แก้ว
ปศุสัตว์อาเภอนายูง
สนง.ปศอ.นายูง.
ปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
ปศุสัตว์อาเภอพิบูลย์รักษ์
สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์
ปศุสัตว์อาเภอไชยวาน
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
ปศุสัตว์อาเภอกุดจับ
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สัตวแพทย์อาวุโส
สนง.ปศจ.อด.
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สนง.ปศอ.ประจักษ์ฯ.
/32. นายพนมกร......
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32. นายพนมกร
33. นายอัษฐพล
34. นายกวีไชย
35. นายวีรพงศ์
36. นางรัถยา
37. นายอุเทน
38. นายสิทธิศักดิ์
39. นายชัยฤทธิ์
40. นายยุทธภูมิ
41. นายก้องเกียรติ
42. นางสมปอง
43. นายยุทธนา
44. นายอนุพงศ์
45. นายวีระศักดิ์
46. นายโกวิท
47. นายยงยศ
48. นายสุทัศน์
49. ว่าที่ ร.ต.อิทธิฤทธิ์
50. นายนิรันดร
51. นางหญิง
52. นายมานพ
53. นางมัลลิกา
54. นายอภิรัตน์
55. นางนงลักษณ์
56. นางพัชรา
57. นายอาทิตย์
58. นายธนศักดิ์
59. น.ส.วรรณภา
60. น.ส.ดารารัตน์
61. นางอรพินท์
62. นางสังวาลย์
63. นายชาญชัย
64. นายชัชวาลย์
65. นายชาญวิทย์
66. นายสิทธิพล
67. นายวีระชัย
68. นายอนุราช
69. นายนพชัย

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

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

สนง.ปศจ.อด
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.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
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.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
/70. นายวินิจ......
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70. นายวินิจ
71. นายนรากร
72. นายจุฬารัตน์
73. นายกิติพงษ์
74. น.ส.ปาจรี
75. นายจรูญ
76. นายณัฐกานต์

มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
เหลาบับภา
จูฑะประชากุล
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

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. นายธเนศ ถวิลหวัง

เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 26 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 9/2560 ในวันที่ 26 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายพเนิน บุญยืน

4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

/4.4 หน่วยพัฒนา......

-4นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560

/งานด้าน......
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นางทัศนีย์ ทองอยู่

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
- ประกาศจากสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกาหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ
ส่งคืนตามกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561- พ.ศ.2563 ทังนีตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่ http://person.dld.go.th
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
4.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560
- ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
/4.5.3 หลักเกณฑ์......
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4.5.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
- ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
ทังกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือโดยการส่งตัวให้เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชน หากได้รับการวินิจฉัยจากระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่า เข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทาการรักษาว่าพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้าย
ไปยังสถานพยาบาลของทางราชการได้ ทังนีไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ประกาศให้ใช้บังคับกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
นายณรงค์ชยั

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง 4.6.1 ตัวชีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ด้วยกรมปศุสัตว์ได้กาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซึ่งเป็นตัวชีวัดที่จะดาเนินการเพื่อประกอบผลการประเมินปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ตัวชีวัดบังคับ
1.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 15
1.2) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ 10
2) ตัวชีวัดตามบทบาทภารกิจ
2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร้อยละ 20 โดยแบ่งตัวชีวัดย่อยออกเป็น
3 ตัวชีวัด ได้แก่
2.1.1) ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลียงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลียงสัตว์ที่เหมาะสม ร้อยละ 5
2.1.2) ร้อยละของจานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลียงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค
ร้อยละ 5
2.1.3) ระดับความสาเร็จในการสร้างพืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10
2.2) ระดับความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ 10 โดยแบ่งตัวชีวัดย่อย
ออกเป็น 4 ตัวชีวัด ได้แก่
2.2.1) การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ 2.5
2.2.2) การรับรองสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์ ร้อยละ 2.5
2.2.3) จานวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ฮาลาลภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ร้อยละ 2.5
/2.2.4) การรับรอง......
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2.2.4) การรับรองสถานที่จาหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK) ร้อยละ 2.5
2.3) ระดับความสาเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ร้อยละ 20 โดยแบ่งตัวชีวัดย่อย
ออกเป็น 4 ตัวชีวัด ได้แก่
2.3.1) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนาหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม ร้อยละ 5
2.3.2) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโรงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
ร้อยละ 5
2.3.3) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 5
2.3.4) ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลพืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์
ของเกษตรกร ร้อยละ 5
2.4) ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้อยละ 5 โดยแบ่ง
ตัวชีวัดย่อยออกเป็น 2 ตัวชีวัด ได้แก่
2.4.1) ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.4.2) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการชีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
2.5) ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลียงสัตว์ ร้อยละ 5
2.6) ร้อยละความสาเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 15 โดยแบ่งตังชีวัดย่อย
ออกเป็น 2 ตัวชีวัด ได้แก่
2.6.1) ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทาได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้อยละ 10
2.6.2) ระดับความสาเร็จของการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 5
4.6.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2561
- เป็นตัวชีวัดตามบทบาทภารกิจ ในปี 2561 โดยรอบที่ 1 กาหนดให้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
จะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ให้ได้ร้อยละ 80 ของฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลียงสัตว์ ปี 2560 ถึงจะได้คะแนนเต็ม 5 ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณมีการจัดสรร
ค่าอินเตอร์เน็ทให้กับสานักงานปศุสัตว์อาเภอ 750 บาทต่อเดือน และอาเภอต้นแบบ (อ.ศรีธาตุ)
จะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือน ในส่วนค่า Net Sim จานวน 200 บาทต่อเดือน
4.6.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
- กาหนดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23 เป็นต้นไป ซึ่งในเดือนนียังไม่รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และจะแจ้งเป้าหมายงานให้ทราบและเริ่มรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2560
4.6.4 โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้รับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ปี 2561 ได้แก่
แปลงใหญ่ชนิดสัตว์กระบือ จานวน 1 แปลง ซึ่งมีอาเภอที่ขอเสนอรับรองกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
จานวน 2 แปลง คือ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย บ้านสามขา อ.ศรีธาตุ
2) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ และจะดาเนินการเสนอ
เข้าที่ประชุม SC ต่อไป
/4.6.5 การขับเคลื่อน......
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4.6.5 การขับเคลื่อนอาเภอต้นแบบ
- สืบเนื่องด้วยกรมปศุสัตว์ โดยกองแผนงาน ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนอาเภอต้นแบบเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานอาเภอต้นแบบ ซึ่งเป็นอาเภอนาร่องก่อน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
คัดเลือกอาเภอศรีธาตุ เป็นอาเภอต้นแบบเนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาเภอต้นแบบ
ตามที่กรมฯ กาหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กองแผนงาน
http://planning.dld.go.th/th/index.php/th/
4.6.6 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
- จากที่ได้มีการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ในพืนที่อาเภอเพ็ญ
ทังหมด 199 ราย ได้จ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยทุกราย
และชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
4.6.7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
- ในปี พ.ศ. 2561 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดอุดรธานี (แผนพัฒนาจังหวัด) จานวน 3 โครงการ วงเงินรวมทังสินเจ็ดล้านบาทเศษ
ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ งบประมาณสามล้านบาทเศษ
เป้าหมายเกษตรกร 500 ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 500 ราย แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 100 ราย
ในพืนทีเ่ ป้าหมาย 12 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเพ็ญ, สร้างคอม, นาโสม, โนนสะอาด, ศรีธาตุ,
วังสามหมอ, หนองหาน, กุมภวาปี, ทุ่งฝน, กุดจับ, บ้านดุง และไชยวาน
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม งบประมาณสามล้านบาทเศษ เป้าหมายเกษตรกร
ผู้เลียงโคนม 160 ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 160 ราย แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 40 ราย ในพืนที่
เป้าหมาย 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอศรีธาตุ, ทุ่งฝน, หนองวัวซอ และหนองหาน
3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ งบประมาณ 530,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร
250 ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 250 ราย แบ่งออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุม่ อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพืนที่อาเภอเมือง, โนนสะอาด, วังสามหมอ, หนองหาน
นาโสม, เพ็ญ และศรีธาตุ
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายรัชพล สืบพรหม(แทน)

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนตุลาคม 2560
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
- ท้องทีห่ มู่ที่ 2 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
- ท้องทีห่ มู่ที่ 5 ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่
- ท้องที่บ้านหนองพิมาน หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- ท้องที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ต.ดินแดง อ.ลาทับ จ.กระบี่
- พืนที่ชุมชนปั๊มตราดาว เขตเทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร
/2) โรคปากและเท้าเปื่อย......
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2) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านหนองรี หมู่ที่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- ท้องที่บ้านมอสอ หมู่ที่ 8 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- ท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลาปาง
- ท้องที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- ท้องที่บ้านนาก้อเศษ หมู่ที่ 10 ต.นาก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 22 กันยายน 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศมาเลเซีย วันที่ 25 กันยายน 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 25 จุด
ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 26 กันยายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 28 กันยายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิตาลี วันที่ 2 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฮังการี วันที่ 9 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 13 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 22 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด HPAI มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสซีย วันที่ 23 ตุลาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
/4.7.2 ฟาร์มที่มีระบบ......
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4.7.2 ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลียงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)
- การจัดทาฟาร์ม GFM เพื่อให้มีการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลียง
ปศุสัตว์ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด มีผลผลิตดี
มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นมาตรฐานที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ โดยดาเนินการตามหลักวิชาการและมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายยรรยง ภูจอมจิต 4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan)
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 เก็บตัวอย่างจากพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเมือง
จานวน 1 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากโรงคัดไข่และบรรจุไข่ บ.เบทาโกร)
(2) อาเภอบ้านผือ
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารไก่เนือจากฟาร์ม)
(3) อาเภอไชยวาน
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
(4) อาเภอพิบูลย์รักษ์
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
(5) อาเภอสร้างคอม
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
ส่งตัวอย่างภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
4.8.2 บันทึกการตรวจสอบผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจาปี 2561 ขอให้อาเภอดาเนินการสารวจและ
ตรวจสอบผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ(รายเดิม) มาดาเนินการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560
ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตามวัน เวลาราชการ และหากท่านดาเนินการสารวจและตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบบันทึกการตรวจสอบดังกล่าวฯ มายังกลุ่มคุณภาพสินค้า ภายในวันที่
29 ธันวาคม 2560
4.8.3 การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประจาปี 2561
- กลุ่มคุณภาพสินค้าได้ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการการร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดอุดรธานี
ให้ทราบว่าใกล้จะสินปีปฏิทิน พ.ศ.2560 จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(รายเดิม) มาดาเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ก่อนที่ใบอนุญาตฉบับเดิม
จะสินอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือหากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสงค์จะขายอาหารสัตว์
ให้มาดาเนินการยื่นแบบคาร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560 หากผู้ประกอบการ
รายใดที่ประสงค์จะยกเลิกกิจการต้องแจ้งยกเลิกก่อนใบอนุญาตสินอายุ ณ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
4.8.4 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 10 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มโคนม
จานวน 12 ราย
(2) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 11 ราย
(3) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
จานวน 3 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 6 ราย
(4) อาเภอกุดจับ
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
/(5) อาเภอบ้านผือ......
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(5) อาเภอบ้านผือ

ฟาร์มสุกร
ฟาร์มไก่ไข่
(6) อาเภอบ้านดุง
ฟาร์มสุกร
(7) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
(8) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
(9) อาเภอโนนสะอาด ฟาร์มไก่เนือ
(10) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่ไข่
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 7 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
ฟาร์มไก่ไข่
(2) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มไก่เนือ
(3) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่เนือ
ฟาร์มไก่ไข่
(4) อาเภอกุดจับ
ฟาร์มสุกร
(5) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มไก่เนือ
(6) อาเภอกุดจับ
ฟาร์มไก่ไข่
(7) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

มติที่ประชุม

จานวน 6 ราย และ
จานวน 7 ราย
จานวน 7 ราย
จานวน 13 ราย
จานวน 10 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 12 ราย
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 8
จานวน 3
จานวน 1
จานวน 8
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 13

ราย และ
ราย
ราย
ราย และ
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ
- การมอบกรรมสิทธิ์ที่มีสัญญายืมมากกว่า 5 ปี ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในพืนที่จังหวัดอุดรธานีมีจานวนโค-กระบือ ที่มีสัญญายืมที่มีอายุเกิน 5 ปี ทังสิน 373 ตัว ขอให้
ทุกอาเภอที่มีจานวนสัตว์เป้าหมาย ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์โดยด่วน
4.9.2 โครงการฟาร์มโคเนือสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่กลุ่มเกษตรกร
4.9.3 โครงการตามแผนงานด้านส่งเสริม ปี 2561
- กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ส่งแผนงานด้านส่งเสริม ปี 2561 ทางอีเมล์ให้อาเภอแล้ว ขอให้ท่านได้กรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มแต่ละกิจกรรม/โครงการฯ แล้วส่งคืนที่กลุ่มส่งเสริมฯ
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
- ไม่มี /ระเบียบวาระ......

- 12 -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน
2560 ตังแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
2. การกาหนดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
เลิกประชุม
เวลา 16.00 น.

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

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

