รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 10.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายสมพร
4. นายประภาส

ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
บุตรชา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

5. นายเรืองแสง
6. นายมานพ
7. นายยรรยง
8. นายรัชพล
9. นายณรงค์ชัย
10. นางทัศนีย์
11. นางจิรวรรธนา
12. นางเกยูร
13. นายสมชาย
14. นายประดิษฐ์
15. นายอานาจ
16. นายกาพล
17. นายวราวุธ
18. นายวรภพ
19. นายสรรเสริญ
20. นายกิตติพัฒน์
21. นายไพศาล
22. นายเฉลิมศักดิ์
23. นายวินัย
24. นายประยงค์
25. นายธาตรี
26. นายนิรันดร์
27. นายอนุวรรต
28. นายยุทธนา
29. นายธนิต
30. นายวชิระ
31. นายศุภกิจ

กิจเจริญปัญญา
กุศลยัง
ภูจอมจิต
สืบพรหม
ศรีดาวเรือง
ทองอยู่
เทพอาจ
เผือกศิลา
พันสี
ปลัดศรีช่วย
นรสาร
วุฒิวิชญานันต์
โภคาพาณิชย์
บุญประดิษฐ์
เจริญตะคุ
ชุมปัญญา
ตู้ไม้ป่า
พิธรัตน์
เตืองพลี
คนฉลาด
จันทร์ขา
สวนสุวรรณ
นภามาศ
กลุ่มเหรียญทอง
สิทธิ
น้อยนาคา
พลอุทัย

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

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

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

สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.ประจักษ์ฯ.
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.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.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.
/71. นายนพชัย.......
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71. นายนพชัย
72. นายวินิจ
73. นายนรากร
74. นายจุฬารัตน์
75. นางเยาวมาลย์
76. น.ส.ปาจรี
77. นายมานพ
78. นายณัฐพงศ์
79. นายจรูญ
80. นายณัฐกานต์

เริ่มประชุม

เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
คาโคตร
จูฑะประชากุล
แก้วภู
อัครสาร
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

ผู้ไม่มาประชุม
เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

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

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน

1. แนะนาข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ นายจักรีชัย วงศ์สารศรี ให้ดารงตาแหน่ง
ปศุสัตว์อาเภอ(เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
2. การกาหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
3. เน้นยากาชับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ กรณีเมาแล้วขับรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ และไม่สวมหมวกนิรภัย หากถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่
11 - 17 เมษายน 2560 หัวหน้าส่วนราชการจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย
4. การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีดาเนินการตังกองผ้าป่า ณ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (หน้าห้องประชุม) และเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว
ตามกาลังศรัทธา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 2/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
“มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะได้ โดย
ประหยัด ในกรณีทไี่ ม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชีแจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก
ค่าพาหนะนัน การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับ กรณีดงั ต่อไปนี (1) การเดินทางไปกลับระหว่าง
สถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ ประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะ
ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน (2) การเดินทางไปกลับ
/ระหว่างสถานที่.......
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ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว (3)
การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร การเดินทางตาม (1) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด การเดินทางไปสอบ
คัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (2) ไม่ได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

นายสุดใจ ค่าคูณ (แทน)

- ไม่มี นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
1. การแจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า สามารถติดต่อขอรับโดยใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเป็นหลักฐาน สามารถรับได้ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
2. การปรับราคาเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จากราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม
และเมล็ดพันธุ์หญ้ากินี จากราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคา 150 บาทต่อกิโลกรัม

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อดุ รธานี
- ไม่มี -

นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- ไม่มี -

มติที่ประชุม
นางทัศนีย์ ทองอยู่

นายณรงค์ชัย

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 ขอความอนุเคราะห์การจาหน่ายสลากกาชาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2560
สลากละ 100 บาท จานวน 40 ฉบับ (ติดต่อซือสลากฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป)
4.5.2 กรมปศุสัตว์ โดยสานักงานเลขานุการกรม ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมรดนาขอพร เนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต์ ประจาปี 2560 จากวันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
เวลาและสถานที่คงเดิม ( เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์
กรุงเทพมหานคร)

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง
4.6.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2560
- การบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ที่ได้บันทึกแล้ว)
ได้ทาการบันทึกแล้ว 73,661 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.96 ซึ่งอาเภอที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ขอให้เร่งเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล ครัวเรือนละ 2 บาท โดยส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณพัชรา)
/4.6.2 การเตรียม.......
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4.6.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ และเตรียมแผน
ดาเนินการกรณีเกิดภัยแล้ง หากเกิดภัยพิบัติให้รายงานมายังสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและ
เร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบทันที
- มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ปี 2559/2560 ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร จานวนรายละ 3,000 บาท ในพืนที่ 2 อาเภอ ได้แก่
อาเภอหนองหาน จานวน 8 ราย และอาเภอหนองแสง 23 ราย
4.6.3 โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (โคเนือ) ซึ่งตามเป้าหมายกรมปศุสัตว์ จานวน
1 แปลง ในพืนที่ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ โดยทาการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จานวน 20 ราย และ
ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 และวันที่ 28 มีนาคม 2560
4.6.4 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี 2560 โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการ 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัยและ
สิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัด
อุดรธานี งบประมาณ 10,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย : 1. ดาเนินการจัดตังศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ จานวน 1 แห่ง ขนาด 150 ตัว
ซึ่งดาเนินการขออนุญาตใช้พืนที่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายุทธศิลป์ ประสิทธิ์ ตาบลโนนสูง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 ไร่
2. การตรวจสุขภาพสุนัข จานวน 150 ตัว
3. การกาจัดพยาธิภายนอก-ภายในสุนัข จานวน 150 ตัว
4. การรักษาพยาบาลสุนัข จานวน 150 ตัว
5. การทาหมันสุนัข จานวน 150 ตัว
6. การส่งตัวอย่างหัวสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 180 ตัว
7. การหาบ้านใหม่ให้กับสุนขั
8. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
2) โครงการเสริมสร้างความโดนเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง
กิจกรรมหลัก : Exotic Agriculture
กิจกรรมย่อย : การผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณ 1,800,000 บาท
1. ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลียงโคเนือให้กับกลุ่มเกษตรกร
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. ให้บริการผสมเทียม/ดูแลสุขภาพสัตว์/แก้ไขปัญหา
4. ติดตามประเมินผลผลการดาเนินการ
เป้าหมายในการดาเนินการ : 1. เกษตรกรผู้เลียงโคเนือที่ผ่านการฝึกอบรม จานวน 200 ราย
2. แม่โคของเกษตรกรได้รับการผสมเทียมและตังท้องร้อยละ 40
พืนที่ดาเนินการ : อาเภอเพ็ญ อาเภอกุดจับ อาเภอโนนสะอาด และอาเภอศรีธาตุ
- ขอให้อาเภอในพืนที่เป้าหมายประชาสัมพันธ์เตรียมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
/4.6.5 โครงการ.......
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4.6.5 โครงการตามวาระการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 9 วาระ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุดรธานี คือ วาระที่ 2 การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และอาหาร
ปลอดภัยตามแนวพระราชดาริ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเกษตรพอเพียง โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร(ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมฯ)
ศูนย์เรียนรู้การเลียงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองวัวซอ
2. ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมฯ)
3. ด้านอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ข้อมูลจากลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้า) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม
4.6.6 การแต่งตังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปี 2560
- ด้วยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2560 เพื่อผลิตและเผยแพร่ประเด็น
ประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีจึงดาเนินการแต่งตัง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่
1.1 ปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
1.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
1.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กรรมการ
1.4 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
กรรมการ
1.5 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กรรมการ
1.6 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
กรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี
1. กากับดูแลและบูรณาการการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักงาน ตลอดจนขับเคลือ่ น
งานประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและ
ทันเหตุการณ์
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพืนทีใ่ ห้ได้มากที่สุด
3. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้แก่เกษตรกร ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการเกษตร ได้มีโอกาสแจ้งปัญหาหรือการได้รับผลกระทบในภาคเกษตร
4. ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
2) คณะทางาน
2.1 นายศุภกิจ พลอุทัย
ตาแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส
ประธานคณะทางาน
2.2 นายรัชพล สืบพรหม ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ คณะทางาน
2.3 นายวินัย
เตืองพลี
ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอหนองแสง
คณะทางาน
2.4 นายประยงค์ คนฉลาด
ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอกู่แก้ว
คณะทางาน
2.5 นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล ตาแหน่งสัตวแพทย์ชานาญงาน
คณะทางาน
2.6 นายกวีไชย มูลทรา
ตาแหน่งสัตวแพทย์ชานาญงาน
คณะทางาน
/2.7 นางหญิง.......

-7-

2.7 นางหญิง
2.8 น.ส.ดารารัตน์
2.9 นายยุทธนา
2.10 นางพัชรา
2.11 น.ส.สุวนันท์

แก้วเกิด
ศรีอุดร
ชุมโคตร
ศีรษะโคตร
นามอาสา

ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏบัติการ
คณะทางาน
ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
คณะทางาน
ตาแหน่งสัตวแพทย์ชานาญงาน
คณะทางาน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะทางาน
ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

มีอานาจหน้าที่ ดังนี
1. ร่วมประชุมหารือ พร้อมทังให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
สานักงาน ตลอดจนขับเคลือ่ นงานประชาสัมพันธ์งานด้านปสุสัตว์ในภาพรวมของจังหวัด
2. จัดทาแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ของกรมปสุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ผลิตสื่อเผยแพร่ประเด็นประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนและเกษตรกร
ในพืนทีใ่ ห้ได้มากที่สุด
4. เผยแพร่ประเด็นประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ผ่านช่องทางที่กรมปศุสัตว์สั่งการ
5. รายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อกรมปศุสัตว์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีมอบหมาย
4.6.7 สรุปการดาเนินการตามตัวชีวัดของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี รอบที่ 1/2560
- สินสุดการดาเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย/ปศุสัตว์อาเภอ
ดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินการตามตัวชีวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือน
1) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- บ้านนาหลวง ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
2) โรคพิษสุนขั บ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่ ม.2 บ้านตาโฮม ต.ขีเหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่ ม.12 บ้านสามัคคี ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่ ม.19 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
- ท้องที่ ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
- ท้องที่ ม.12 บ้านดอนขีเหล็ก ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่ ม.4 บ้านหัวขัว ต.แกดา อ.แกดา จ.มหาสารคาม
- ท้องที่ ม.2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
- พืนที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่ ม.5 บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
/พืนที่เขต.......
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- พืนที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ท้องที่ ม.10 บ้านกระเพราะ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
- ท้องที่ ม.2 บ้านนาหว้า ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
- ท้องที่ ม.1 บ้านจอมศรี ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
- ท้องที่ ม.6 บ้านหวายหลึม ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่ ม.12 บ้านนาคา ต.นาคา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
- ท้องที่ ม.2 บ้านห้วยยาง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
- ท้องที่ ม.1 บ้านสวาท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
- ท้องที่ ม.10 บ้านโนนสว่าง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรค
ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศสเปน วันที่ 3 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 9 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอังกฤษ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 1 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 8 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีกและโรงฆ่าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 15 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโรมาเนีย วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโปแลนด์ วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโรมาเนีย วันที่ 16 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเยอรมัน วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศเวียดนาม.......
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- ประเทศเวียดนาม วันที่ 12 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอเมริกา วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N9 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศสโลมาเกีย วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเนปาล วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฮังการี วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอียิปต์ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปกี เลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศจีน วันที่ 15 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศโครเอเชีย วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิตาลี วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
4.7.2 กิจกรรมสารวจความชุกโรคบรูเซลโลสิส ทูเบอร์คโู ลสิสในโคนมและกระบือ ประจาปี 2560
โดยกาหนดการดาเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2560 และให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี
1) เก็บตัวอย่างซีรัมในโคนมและกระบือทุกตัว ที่มีอายุ 1 ปี ขึนไป ในฝูงที่สุ่มเลือกฟาร์ม/ฝูงสัตว์ใน
พืนที่ที่มีการเลียงโคนมและกระบือ โดยเก็บซีรัมประมาณ 3 ซีซี/ตัวอย่าง
/2) ทดสอบโรค.......
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2) ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลสิส โดยวิธี Single intradermal test ที่ caudal fold เพื่อตรวจหาเชือ
โรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนมและกระบือ ที่มีอายุ 1 ปี ขึนไป และติดตามผลการทดสอบภายใน
72 ชั่วโมง โดยให้เสร็จสินภายในเดือนพฤษภาคม 2560
3) บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างซีรัม ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์และส่งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุดรธานี
4.7.3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2 และการทาลายเชือโรค
ในพืนที่เสี่ยง ประจาปี 2560 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากมีสถานการณ์
การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในพืนที่หลายจังหวัด กรมปศุสัตว์จึงให้เริ่มดาเนินการรณรงค์ตังแต่
เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไปและให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และให้ดาเนินการ
ดังนี
1) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 2 ไทป์ (โอและเอ) ในโคนมที่มีอายุ 4 เดือนขึนไป
สาหรับโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ต้องได้รับการฉีดกระตุ้นซาหลังจากเข็มแรกใน 3 - 4 สัปดาห์
2) บริหารจัดการการฉีดวัคซีนร่วมกับสหกรณ์โคนมหรือศูนย์รับนานมในพืนที่ เข้าดาเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรโคนมในพืนที่
3) การลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัวในบัตรประจาตัวโคนม (ผท.1) โดยให้ลง
ชนิดของ Seed วัคซีน และ Lot วัคซีนด้วย
4) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานประจาเดือนในระบบรายงาน e-operation และแบบ
สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
4.7.4 ชีแจงการรายงานการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจาปีงบประมาณ
2560 ขอให้ดาเนินการดังนี
1) สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน โดยการรายงานจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้าง คือ
1.1) บันทึกในสมุดตรวจสุขภาพสัตว์ (แบบรายงานการเฝ้าระวังโรค) โค กระบือ แพะ แกะ
โรคไข้หวัดนก และสุกร เมื่อมีการเข้าพืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 50 ราย
เกษตรกรต่อเดือน
1.2) กรณีพบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ ให้จัดทาตารางรวบรวมข้อมูลแบบรายงานการเฝ้าระวัง
ทางอาการในโค กระบือ แพะ แกะ โรคไข้หวัดนก และสุกร (แบบ ผส.3.1 - 3.3) เพิม่ เติม
2) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของจ้างเหมาบริการช่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ โดยการรายงานจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้าง ซึ่งจะต้องรายงานต่อสานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ทุกเดือน ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป ดังนี
2.1) จัดทาแบบรายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (แบบ ผส.1)
2.2) จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงาน การจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (แบบ ผส.2)
2.3) สรุปข้อมูลจากตารางรวมข้อมูลแบบรายงานการเฝ้าระวังทางอาการในโค กระบือ แพะ แกะ
โรคไข้หวัดนก และสุกร (แบบ ผส.3.1 - 3.3)
4.7.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ดังต่อไปนี
1) ใบอนุญาตให้ตังสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
ฉบับละ 600 บาท
/2) ใบอนุญาต.......
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2) ใบอนุญาตให้ตังสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
(ก) จานวนไม่เกิน 10 ที่
ฉบับละ 1,000 บาท
(ข) จานวนเกิน 10 ที่
ฉบับละ 2,000 บาท
3) ใบอนุญาตให้ดาเนินสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
ฉบับละ 400 บาท
4) ใบอนุญาตให้ดาเนินสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
ฉบับละ 800 บาท
5) การต่ออายุใบอนุญาตครังละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตประเภทนันแต่ละฉบับ
6) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 400 บาท
4.7.6 มาตรการเน้นยาการผ่าตัดทาหมันสุนัขและแมว เพื่อลดจานวนสัตว์พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้
ดาเนินการดังนี
1) ให้ดาเนินการผ่าตัดทาหมันในสุนัขและแมวทีไ่ ม่มีเจ้าของเป็นหลัก และให้ทาเครื่องหมายเพื่อ
บ่งชีว่าสัตว์ได้ผ่านการทาหมันแล้ว เพื่อป้องกันการจับหรือผ่าตัดซา
2) ให้ใช้วิธีการตัดรังไข่และปีกมดลูกในสัตว์เพศเมีย และการตัดอัณฑะออกในสัตว์เพศผู้ ที่ถูกต้อง
และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์
3) ให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดในการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคปลอดเชือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือในทุกขันตอนของการผ่าตัด
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล (แทน)

4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้าง ประจาเดือนเมษายน 2560 เก็บตัวอย่างจากพืนที่
3 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอบ้านผือ
จานวน 2 ตัวอย่าง (นาดื่มสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากฟาร์ม)
(2) อาเภอหนองวัวซอ จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือไก่เนือจากโรงฆ่าสัตว์)
(3) อาเภอเมือง
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 2 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากฟาร์ม)
ส่งตัวอย่างวันที่ 30 เมษายน 2560
4.8.2 ชีแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขายและขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ ชนิดกากเนือในเมล็ดปาล์ม กากปาล์มทังผล ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2558 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ประกาศใน
/ราชกิจจานุเบกษา.......
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ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ได้กาหนดให้กากเนือในเมล็ดปาล์ม กากปาล์มทังผล เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตังแต่วันที่ 13
มีนาคม 2560 นัน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีจึงขอความร่วมมือมายังปศุสัตว์อาเภอ
ให้สารวจในพืนที่ที่รับผิดชอบว่ามีผู้ประกอบการรายใดผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดกากเนือในเมล็ดปาล์ม กากปาล์มทังผล พร้อมทัง
ชีแนะแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ประกอบการทราบและดาเนินการขออนุญาตผลิตเพื่อขาย
นาเข้าเพื่อขาย และขอขึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
4.8.3 ชีแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือ
นาเข้าเพื่อขาย อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
- ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2558 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นาเข้าเพื่อขาย อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มกราคม 2560 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนด
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20
ตุลาคม 2559 ได้กาหนดให้อาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ราหยาบ ราละเอียด ข้าวโพดเมล็ด
เกรด 1 และข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 เป็นอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีผลบังคับ
ใช้ตังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือจาก
ปศุสัตว์อาเภอให้สารวจพืนที่ที่รับผิดชอบว่ามีผู้ประกอบการรายใดผลิตเพื่อขายหรือนาเข้า
เพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ราหยาบ ราละเอียด
ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 และข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 พร้อมทังชีแนะแนวทางการปฏิบัติให้
ผู้ประกอบการทราบและดาเนินการขออนุญาตผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขาย อาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
4.8.4 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2560
- กิจกรรมสารเร่งเนือแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะและนาดื่มสุกรจากพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเมือง
จานวน 23 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(2) อาเภอหนองวัวซอ จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มจากฟาร์มสุกร)
(3) อาเภอหนองหาน จานวน 23 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(4) อาเภอทุ่งฝน
จานวน 17 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(5) อาเภอประจักษ์ฯ จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มจากฟาร์มสุกร)
(6) อาเภอไชยวาน
จานวน 6 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
กาหนดส่งตัวอย่างวันที่ 25 เมษายน 2560
/4.8.5 แผนปฏิบัติ.......
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4.8.5 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนเมษายน 2560
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 3 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(2) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
จานวน 8 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 4 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
ฟาร์มโคนม
จานวน 5 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 2 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มโคเนือ จานวน 1 ราย
(3) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 4 ราย
(4) อาเภอกุมภวาปี
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 1 ราย
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม และค้างส่งเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 43 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
จานวน 7 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 1 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(2) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่เนือ
จานวน 1 ราย
มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 ผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
(ตัวชีวัดรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2560)
โครงการที่มีกิจกรรมฝึกอบรม
เป้าหมาย(คน) ผลการดาเนินงาน(คน)
1.โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
160
160
2.โครงการพัฒนาอาชีพการเลียงสัตว์ผสมผสานฯ
200
200
3.โครงการพัฒนาฟาร์มโคเนือ-กระบือ
83
83
4.โครงการด้านสัตว์และสัตว์ปีก(ศพก.)
40
40
5.โครงการพัฒนาฟาร์มโคนม
5
5
6.โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์
200
200
7.โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer
204
204
รวม
892
892
/4.9.2 โครงการ.......
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4.9.2 โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่ทานาไม่เหมาะสม เพือ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ สรุปผลการดาเนินการ
ดังนี

1.โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม การเลียงโคเนือ กระบือ แพะ และการทานาหญ้า

10 อาเภอ
1.เพ็ญ
2.โนนสะอาด
3.ศรีธาตุ
4.กุมภวาปี
5.กู่แก้ว
6.ไชยวาน
7.ทุ่งฝน
8.นาโสม
9.วังสามหมอ
10.บ้านดุง

77
35
12
3
9
2
6
1
2
3
4

628
284
98
30
66
14
42
8
20
26
40

ผลการโอนค่า
ปลูกหญ้า
(20,000,000 บาท)
243
40
73
25
56
0
9
5
11
7
17

2.โครงการบริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-map)
2.1 หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
2.2 โครงการปรับเปลี่ยนพืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การเลียงโคเนือ-กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ)
2.3 โครงการพัฒนาโคนม

11 อาเภอ

11

402 ราย

502 ไร่

เพ็ญ
เพ็ญ

1
1
1

180
10 ราย
50 ตัว

200
50 ไร่

7
1
1
1
1
1
1
1

5
2
2
1
207
80
30
17
20
20
20
20

2
2
2
1
207
80
30
17
20
20
20
20

โครงการ

2.4 โครงการบริหารจัดการเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
(Zoning กระบือ)

พืนที่อาเภอ

3 อาเภอ
1.ศรีธาตุ
2.หนองวัวซอ
3.ทุง่ ฝน
7 อาเภอ
1.เมือง
2.กุมภวาปี
3.หนองวัวซอ
4.บ้านผือ
5.ประจักษ์ฯ
6.บ้านดุง
7.สร้างคอม

จานวน
จานวนราย
กลุ่ม

หมายเหตุ

คงเหลือ
30 ตัว

4.9.3 โครงการพระราชดาริ
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในช่วงเดือนพฤษภาคม (ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม)
ดาเนินการมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมไข่ให้กับโรงเรียนดังนี
1. โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม
จานวน 50 ตัว
2. โรงเรียน ตชด. บ้านสมประสงค์
จานวน 50 ตัว
3. โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน
จานวน 50 ตัว
/4. โรงเรียน.......
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4. โรงเรียนบ้านนามั่ง
5. โรงเรียนบ้านดงดารา
6. โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

จานวน 50 ตัว
จานวน 50 ตัว
จานวน 50 ตัว

จึงนาเรียนที่ประชุมเพือ่ ทราบ
รับทราบและถือปฏิบตั ิ

มติที่ประชุม

4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- การจัดกิจกรรมรดนาขอพร สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจาปี 2560
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เวลา 10.30 น. และเชิญร่วม
รับประทานอาหารเที่ยง
เลิกประชุม
เวลา 12.30 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทั่วไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู)่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

