รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 4 มกราคม 2562
เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายพนธ์สมิทธิ์
2. นายเพนิน
3. นายพิเชฎฐ์
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

กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
มหาแสน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
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

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.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.
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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.
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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 14.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ประชาสัมพันธ์การประกวดกระบืองาม งานประเพณีชนเผ่าชาวศรีธาตุ ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย
บ้านสามขา และเครือข่ายคนรักควายภาคอีสาน ได้ร่วมกันจัดการประกวดกระบืองาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอาเภอศรีธาตุ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1. ย้ายข้าราชการ
- ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ 1072/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ย้ายข้าราชการสังกัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จานวน 2 ราย ดังนี
1. นายกิตติภพ บุญโสดากร ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) สานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้ดารงตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ (เจ้าพนักงาน
สัตวบาลอาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี
2. นายจักรีชัย วงศ์สารศรี ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) สานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ให้ดารงตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล
อาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. ย้ายข้าราชการ
- ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีคาสั่งที่ 1114/2561 ลงวันที่ 21ธันวาคม 2561
ย้ายนางสาวรดาธร เมืองลอง ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
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3. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ
นายวีระศักดิ์ แท่นทอง ตาแหน่งสัตวแพทย์ชานาญงาน สังกัดสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 11/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี

นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์

- ไม่มี นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- ไม่มี -

นางทัศนีย์ ทองอยู่

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
- มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (23 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งทาให้
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านเดิมถูกยกเลิกนับแต่วันดังกล่าว ดังนันเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี
1) สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (จานวน 22 วัน) ยังคงใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 หรือ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 หรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 แล้วแต่กรณี และส่วนที่สอง ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 (จานวน 8 วัน) ให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการใหม่ตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
/2) กรณี......
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2) กรณีการนาหลักฐานการชาระเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคา
บ้านมายื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านต่อส่วนราชการประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 ข้าราชการผู้ใช้
สิทธิสามารถยื่นหลักฐานการชาระเงินดังกล่าว เพื่อประกอบการอนุมัติการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
โดยใช้แบบ 6006 ฉบับเดียวกันได้
ทังนี ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการใหม่ได้
เมื่อได้รับการอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มขึนจากผู้มีอานาจเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง

มติที่ประชุม

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2562
- สามารถเริ่มดาเนินการสารวจและบันทึกการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ซึ่งจะสินสุดการ
ดาเนินการในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป้าหมายในการปรับปรุงจะต้องให้ได้ร้อยละ 80
ของฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2561 และค่าตอบแทนครัวเรือนละ 3 บาท ตามเป้าหมาย
ฐานครัวเรือนเกษตรกร ปี 2561 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ทาการบันทึกข้อมูลการปรับปรุงเกษตรกร
ผู้เลียงสัตว์ ให้กลุ่มฯ ทราบ เพื่อออกคาสั่งค่าตอบแทนประกอบการเบิกเงินต่อไป
4.6.2 การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2563
- ในปี 2563 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ
คุณภาพสูง กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนือสายพันธุ์ต่างประเทศ วงเงินรวม 30,510,800 บาท
และงบจังหวัด จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโคเนือเข้าสู่ฟาร์มโคเนือ
มาตรฐาน วงเงิน 2,576,400 บาท 2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
วงเงิน 1.5 ล้านบาท
4.6.3 ตัวชีวัด : ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2563
- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือคุณภาพสูง กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโคเนือสายพันธุ์ต่างประเทศ ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนธันวาคม 2561
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
- ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
- ท้องทีบ่ ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
- ท้องทีบ่ ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
/- ท้องที่......
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- ท้องทีบ่ ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
- พืนทีบ่ ้านโพนตูม หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องทีบ่ ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
- ท้องทีบ่ ้านจิกราด หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร
- ท้องทีบ่ ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
- ท้องทีบ่ ้านดอนยา หมู่ที่ 2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- ท้องทีบ่ ้านขาม หมู่ที่ 1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
- ท้องทีบ่ ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
- ท้องที่เทศบาลเมืองชะอา ต.บางเก่า อ.สามพระยา จ.เพชรบุรี
- ท้องที่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
- ท้องที่บ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
- ท้องที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ท้องที่บ้านใหม่ธงชัย หมู่ที่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร
- ท้องที่บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
- ท้องที่บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5, 12 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
2) โรคปากและเท้าเปื่อย พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านป่าโอน หมู่ที่ 8 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
- ท้องทีบ่ ้านดอนอีเก้ง หมู่ที่ 7 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- ท้องที่บ้านหนองปลัก หมู่ที่ 13 ต.ท่าเคย อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
- ท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
- ท้องทีบ่ ้าน ก.ม. 12 หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องที่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องที่บ้านบ่อเดือด หมู่ที่ 3 ต.นาสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
- ท้องที่บ้านหัวนาคา หมู่ที่ 15 ต.หัวนาคา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
- ท้องทีบ่ ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศจีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก (ไม่ระบุชนิดสัตว์) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีการรายงานการระบาด
ของโรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก (เป็ดและห่าน) รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศ......
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- ประเทศอินเดีย วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก (ไม่ระบุชนิด) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 23 ธันวาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก (เป็ดและห่าน) รายงานโดย (www.OIE.int)
- ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนธันวาคม 2561
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายยรรยง ภูจอมจิต 4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนมกราคม 2562
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 11 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มโคเนือ
จานวน
ฟาร์มไก่พันธุ์ จานวน
ฟาร์มเป็ดพันธุ์ จานวน
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน
(2) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน
(3) อาเภอหนองวัวซอ ฟาร์มโคนม
จานวน
(4) อาเภอหนองแสง
ฟาร์มโคนม
จานวน
(5) อาเภอกุมภวาปี
ฟาร์มโคนม
จานวน
(6) อาเภอบ้านผือ
ฟาร์มสุกร
จานวน
(7) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มสุกร
จานวน
(8) อาเภอสร้างคอม
ฟาร์มสุกร
จานวน
(9) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
จานวน
(10) อาเภอหนองหาน ฟาร์มสุกร
จานวน
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน
(11) อาเภอโนนสะอาด ฟาร์มสุกร
จานวน
และค้างส่งเดือนพฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 1 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอบ้านดุง
ฟาร์มสุกร
จานวน
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 1 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน

1 ราย
1 ราย
1 ราย และ
2 ราย
8 ราย
9 ราย
1 ราย
2 ราย
8 ราย
9 ราย
5 ราย
4 ราย
5 ราย และ
2 ราย
7 ราย
7

ราย

8

ราย
/4.8.2 รายงาน......
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4.8.2 รายงานปริมาณการผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือจากสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ ให้แจ้งสานักงานปศุสัตว์อาเภอสารวจในพืนที่รับผิดชอบและชีแนะให้ผู้ประกอบการที่ดาเนินการ
ผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ราหยาบ
ราละเอียด ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1 และข้าวโพดเมล็ดเกรด 2 มาดาเนินการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือ
นาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์
พ.ศ.2558 จึงขอให้ปศุสัตว์อาเภอรายงานปริมาณการผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ประจาปี 2561 (ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ตามแบบฟอร์ม
แล้วส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
4.8.3 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจาเดือนมกราคม 2562
- กิจกรรมสารเร่งเนือแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเมือง
จานวน 16 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(2) อาเภอหนองวัวซอ จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(3) อาเภอหนองหาน จานวน 32 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(4) อาเภอทุ่งฝน
จานวน 23 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(5) อาเภอประจักษ์ฯ จานวน 5 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
- โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชือดือยาในสัตว์ เก็บตัวอย่างเนือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่
จาหน่ายเนือสัตว์ ในพืนที่ 9 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเมือง
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(2) อาเภอกุดจับ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(3) อาเภอหนองวัวซอ จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(4) อาเภอกุมภวาปี
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(5) อาเภอโนนสะอาด จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(6) อาเภอหนองหาน
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(7) อาเภอทุ่งฝน
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
(8) อาเภอศรีธาตุ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)
/(9) อาเภอ......
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(9) อาเภอวังสามหมอ

จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือไก่จากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (เนือสุกรจากสถานที่จาหน่ายเนือสัตว์)

ส่งตัวอย่างวันที่ 23 มกราคม 2562
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ
- สรุปจานวนสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ข้อมูล ณ วันที่ 26
กรกฎาคม 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาเภอ

แม่สัตว์

โค กระบือ
เมือง
4
27
หนองหาน
6
18
กุมภวาปี
2
14
หนองแสง
3
0
บ้านดุง
17 14
หนองวัวซอ
11 32
กุดจับ
0
10
โนนสะอาด
3
1
ศรีธาตุ
29 64
วังสามหมอ
33
0
ไชยวาน
10 23
บ้านผือ
0
23
นาโสม
13
6
นายูง
36
2
สร้างคอม
22
0
เพ็ญ
7 102
ทุ่งฝน
17
0
พิบูลย์รักษ์
15
0
กู่แก้ว
25
0
ประจักษ์ศิลปาคม 0
8
รวมทั้งสิ้น
253 344

รวม
31
24
16
3
31
43
10
4
93
33
33
23
19
38
22
109
17
15
25
8
597

โค
ผู้ เมีย
0 0
2 1
2 0
1 1
11 0
5 3
0 0
0 2
0 0
0 0
3 2
0 0
7 0
7 18
1 6
6 0
0 0
7 1
2 11
0 0
38 47

ลูกตัวที่ 1
กระบือ
ผู้ เมีย
0 0
11 0
7 3
0 0
4 0
9 11
3 0
0 0
19 27
0 0
8 10
1 14
18 0
3 1
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
4 0
56 66

รวมลูก
รวม
ทั้งหมด
ผู้ เมีย
0 0
0
13 1
14
9 3
12
1 1
2
15 0
15
14 14
28
3 0
3
0 2
2
19 27
46
0 0
0
11 12
23
1 14
15
25 0
25
10 19
29
1 6
7
7 0
7
0 0
0
7 1
8
2 11
13
4 0
4
108 113 221
/4.9.2 โครงการ......
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4.9.2 โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562
- เป้าหมายพืนที่ 51 จังหวัด จานวน 44,000 ไร่ ในพืนที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 3,200 ไร่
ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีทดแทน ได้แก่ข้าวโพดเลียงสัตว์ (ต้นพร้อมฝักหรือเมล็ด) หญ้าเนเปียร์
หญ้าแพงโกลา และมันสาปะหลัง ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีตลาดรองรับ
- ข้อมูลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ที่ อาเภอ
เอกสารไม่ครบ พื้นที่ s1 s2
พืน้ ที่ N
ราย
ราย
ราย
ไร่
1 กุมภวาปี
0
0
2 โนนสะอาด
40
1
15
3 นาโสม
22
8
89
4 วังสามหมอ
2
5
32
5 ไชยวาน
2
5
48
6 ศรีธาตุ
3
4
28
7 หนองวัวซอ
4
4
17
89
8 เพ็ญ
106
25
118
962
9 ประจักษ์ศิลปาคม
2
10.2
10 สร้างคอม
3
3
19
11 บ้านดุง
4
41
12 พิบูลย์รักษ์
15
16
23
198
รวมทั้งสิ้น
193
49
190
1,531.2
4.9.3 โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนือ จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 30 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) เพิ่มศักยภาพการผลิต
2) ยกระดับคุณภาพการผลิตสู่มาตรฐาน และ
3) การส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตโคเนือ
2) กิจกรรม Breeding Center เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนือ
3) กิจกรรมพัฒนาความมั่นคงทางอาหารสัตว์
4) กิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคเนือมาตรฐาน GFM
5) กิจกรรมพัฒนาการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ สินค้าเนือโค
6) กิจกรรมส่งเสริมสร้าง Brand สินค้าโคเนือ
7) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

/4.10 สานักงาน......
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4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

