รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์ชัย
2. นายเพนิน
3. นายพิเชฎฐ์

ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
มหาแสน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

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

แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
กุศลยัง
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
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
วงศ์สารศรี
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน
ปริยวงศ์สกุล
ปศุสัตว์อาเภอเพ็ญ
ทาหอม
ปศุสัตว์อาเภอกุดจับ
สารศาสตร์บัญชา ปศุสัตว์อาเภอหนองหาน
แสงดารา
ปศุสัตว์อาเภอไชยวาน
พลอุทัย
สัตวแพทย์อาวุโส

ประธาน
ศ.วิจัยและบารุงพันธุส์ ัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
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.หนองหาน.
สนง.ปศอ.ไชยวาน
สนง.ปศจ.อด.
/30. นายอาคม......
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30. นายอาคม
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

ธุระงาน
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

สัตวแพทย์ชานาญงาน
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

สนง.ปศอ.กุดจับ.
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.
/69. นายอนุราช......
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69. นายอนุราช
70. นายนพชัย
71. นายวินิจ
72. นายนรากร
73. นายจุฬารัตน์
74. นายกิติพงษ์
75. น.ส.ปาจรี
76. นายจรูญ
77. นายณัฐกานต์

พูลสาทรกุล
เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
เหลาบับภา
จูฑะประชากุล
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

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

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 9/2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์

4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายเพนิน บุญยืน

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี /4.4 หน่วยพัฒนา......
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4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)

นายอุเทน หมั่นจิตร

- ไม่มี 4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 การเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์
- ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอทุกอาเภอ จัดข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ในทุก
วันจันทร์ โดยเริ่มวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร
สานักงานของแต่ละหน่วยงานนัน
4.5.2 จ้างเหมาบุคคล ประจาปี 2562
- สานักงานปสุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสานักควบคุม ป้องกัน และ
บาบัดโรคสัตว์ ในตาแหน่งจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง
12 เดือน ตังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 และตาแหน่งจ้างเหมาช่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ จานวน 45 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ตังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30
กันยายน 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างการทาสัญญาจ้าง

นางทัศนีย์ ทองอยู่

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.6.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์)
- ในปี 2562 จ.อุดรธานี ไม่ได้รับเป้าหมายจากกรมปศุสัตว์ให้ดาเนินการจัดตังกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่
ของแปลงใหญ่ แต่มีการดาเนินการต่อเนื่องจากแปลงเก่าในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 โดยมี
การจัดการฝึกอบรม(แปลงเก่า) ปี 2561 กลุ่มอนุรักษ์และการผลิตกระบือ อ.ศรีธาตุ จะได้รับการ
ฝึกอบรม 1 หลักสูตร ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
จะดาเนินการประสานงานไปยังอาเภอในส่วนการกาหนดวันในการจัดฝึกอบรม (ไม่เกินเดือน
ธันวาคม 2561) และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ในบางส่วน และแปลงเก่า ในปี พ.ศ. 2560
กลุ่มเกษตรกรผู้เลียงโคเนือ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จะไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร
มีเฉพาะการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเท่านัน
4.6.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2562
- ในปี พ.ศ. 2562 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
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......
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6) อาเภอนายูง
7) อาเภอหนองวัวซอ
8) อาเภอกุมภวาปี
9) อาเภอกุดจับ
10) อาเภอศรีธาตุ
11) อาเภอหนองหาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
4
3
2
3

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

20 ราย
40 ราย
80 ราย
60 ราย
40 ราย
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
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลียงสัตว์ปีกพืนเมืองเรือเป็ดเทศ ซึ่งการกาหนดวันที่และสถานที่
ในการจัดฝึกอบรม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะดาเนินงานประสานงานกับอาเภอเป้าหมายอีกครังหนึ่ง
4.6.3 การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2563
- ด้วยจังหวัดอุดรธานี มีหนังสือแจ้งการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งให้ส่วนราชการ หน่วงงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาเภอ เสนอความต้องการตามศักยภาพในพืนที่ โดยการจัดทาข้อมูล
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่งให้จังหวัด
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
4.6.4 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564)
- ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกาหนด เพื่อให้หน่วยงานองค์กร อาเภอ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินองค์กร อาเภอและจังหวัดคุณธรรม 9 ขันตอน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฯและส่งแบบประเมินตนเองครบทุกหน่วยงาน รวมทังหน่วยงานส่วนกลางที่ตังอยู่
ในภูมิภาค และให้หน่วยงานไปขยายผลกับหน่วยงานในสังกัดตามที่ไม่ต่ากว่าระดับสานัก เช่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพัก โรงพยาบาล โรงงาน รวมถึงหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
ในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ตามแบบประเมิน
9 ขันตอนและบูรณาการโครงการกิจกรรมของทุกหน่วยงานองค์กรภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินและ
ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานองค์กร
ซึ่งการขับเคลื่อนองค์กร อาเภอและจังหวัดคุณธรรมจาเป็นต้องมีการดาเนินการการในทุกระดับ
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
1. เวลา 13.00 น. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้กาหนดจัดการประชุมอบรมการให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ
การเลียงสุกรรายใหญ่ และปศุสัตว์อาเภอ เกี่ยวกับเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และให้ปศุสัตว์อาเภอดาเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร
/ผู้เลียงสุกร......
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นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา

ผู้เลียงสุกรรายย่อย ในพืนที่อาเภอแต่ละอาเภอ แล้วส่งรายงานผลการดาเนินการฝึกอบรมดังกล่าว
ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานส่งสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 ต่อไป
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีเ่ ทศบาลเมืองชะอา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
- ท้องทีบ่ ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
- ท้องทีบ่ ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
- ท้องทีบ่ ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
- ท้องทีบ่ ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
- พืนทีบ่ ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
- ท้องทีบ่ ้านขาวสะอาด หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- ท้องทีบ่ ้านกุดนาใส หมู่ที่ 12 ต.กุดนาใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
- ท้องทีบ่ ้านนามล หมู่ที่ 1 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
- ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
- ท้องทีบ่ ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4 ต.คาป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ท้องทีช่ ุมชนตลาดเขตเทศบาล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- ท้องทีช่ ุมชนหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องทีบ่ ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2) โรคปากและเท้าเปื่อย พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองรี อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี
- ท้องทีบ่ ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
- ท้องที่บ้านนาทอง หมู่ที่ 8 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องที่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
- ท้องที่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
- ท้องที่บ้านหัวลา หมู่ที่ 4 ต.หัวลา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
- ท้องที่บ้านหนองกระจ่อย หมู่ที่ 6 ต.ดอนกระเบือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 27 กันยายน 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 6 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่พืนเมือง, ไก่ไข่) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอเมริกา วันที่ 22 ตุลาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่งวง) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศจีน วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ (ไม่ระบุชนิด) รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศ......
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- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 8 ตุลาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ (ไม่ระบุชนิด) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนตุลาคม 2561
4.7.2 การอบรมเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์เขต 4 มีหนังสือแจ้งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์และสานักงานปศุสัตว์อาเภอ เร่งดาเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ผู้เลียงสุกรในพืนที่ จ.อุดรธานี เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม ส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
4.7.3 มาตรการเข้มงวดในฟาร์มสัตว์ปีก ครังที่ 1/2562
- ด้วยกรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ถือปฏิบัติตามมาตรการ
เข้มงวดในฟาร์มสัตว์ปีก ดังนี
1) ฟาร์มสัตว์ปีกเนือที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมปศุสัตว์ ต้องมีการ
เก็บตัวอย่างก่อนการเคลื่อนย้าย 10-20 วัน ทุกรุ่นการผลิต โดยการเก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก
ฟาร์มละ 2-5 ตัว โดยพิจารณาซากที่ตายใหม่ ๆ หรือซากสัตว์ปีกที่อ่อนแอ จนถึงรุ่นสุดท้าย
ที่ลงลูกสัตว์ปีกเนือวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใบตอบผลมีอายุ 10 วัน ถัดจากวันที่ตอบผล
ทางห้องปฏิบัติการ
2) ฟาร์มสัตว์ปีกไข่ หรือสัตว์ปีกพันธุ์ที่ปลดระวาง ให้ดาเนินการตามข้อ 1.
3) ฟาร์มสัตว์ปีกอื่นๆ ให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
4) ให้สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ตรวจสอบการรับรอง การเตรียมโรงเรือน และระยะ
พักเล้าทุกครังเมื่อมีการขอนาสัตว์ปีกเข้าเลียงใหม่
5) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าตรวจประเมินในการนาสัตว์ปีกเข้าเลียงใหม่อย่างเข้มงวด ต้องผ่าน
ตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กาหนดทุกข้อ ถ้าไม่ผ่านต้องแก้ไขและเข้าตรวจประเมินใหม่อีกครัง
6) เมื่อสงสัยหรือพบโรคระบาดสัตว์ปีกในสถานที่เลียงสัตว์ปีก หรือพิสูจน์ได้ว่ามาจากสถานที่
เลียงสัตว์ปีกนันๆ ไม่อนุญาตให้นาสัตว์ปีกเข้าเลียงใหม่ในสถานที่เลียงสัตว์ปีกนัน อย่างน้อย
90 วัน
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

/4.8 กลุ่มพัฒนา......
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4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายยรรยง ภูจอมจิต 4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 11 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มโคนม
จานวน 12 ราย
(2) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 11 ราย
(3) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
จานวน 8 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 6 ราย
(4) อาเภอกุดจับ
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
(5) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มสุกร
จานวน 6 ราย และ
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 4 ราย
(6) อาเภอบ้านดุง
ฟาร์มสุกร
จานวน 7 ราย
(7) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
จานวน 13 ราย
(8) อาเภอหนองหาน
ฟาร์มสุกร
จานวน 12 ราย
(9) อาเภอโนนสะอาด ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 1 ราย
(10) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 8 ราย
(11) อาเภอกุมภวาปี
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 2 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 8 ราย
(2) อาเภอโนนสะอาด ฟาร์มสุกร
จานวน 4 ราย
4.8.2 เข้มงวดการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
- ด้วยกรมปศุสัตว์ ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการเข้มงวดการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
ดังนี
1) บูรณาการหน่วยงานในพืนที่ในการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ทังนี ขอให้เร่งรัดการดาเนินงานตังแต่
เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 และขอให้ดาเนินการเฝ้าระวังโรงฆ่าสัตว์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง
หากพบมีการกระทาผิดให้ดาเนินการทางกฎหมายทันที
2) สืบทราบข้อมูลโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในทางลับ รวมถึงการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อนที่เคยถูกดาเนินคดี
และวางแผนการจับกุมดาเนินคดีแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และรายงานผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบรูปถ่ายการดาเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบ
3) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดในการเข้มงวดการแจ้งการฆ่าสัตว์และการตอบรับการแจ้ง
การฆ่าสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
พร้อมทังเข้มงวดการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์
มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2562
1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพาการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2562
- ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายรายใหม่ มีการฝึกอบรมในพืนที่ศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละพืนที่
ศูนย์ละ 10 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 12,000 บาท
/จึงนาเรียน......
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จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม

4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด ในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน
2561 ตังแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เลิกประชุม
เวลา 12.30 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

