รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายสมพร
4. นายประภาส

ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
บุตรชา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

5. นายเรืองแสง
6. นายณรงค์ชัย
7. นายมานพ
8. นายยรรยง
9. นายรัชพล
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
ศรีดาวเรือง
กุศลยัง
ภูจอมจิต
สืบพรหม
ทองอยู่
เทพอาจ
เผือกศิลา
พันสี
ปลัดศรีช่วย
นรสาร
วุฒิวชิ ญานันต์
โภคาพาณิชย์
บุญประดิษฐ์
เจริญตะคุ
ชุมปัญญา
ตู้ไม้ป่า
พิธรัตน์
เตืองพลี
คนฉลาด
จันทร์ขา
สวนสุวรรณ
นภามาศ
กลุ่มเหรียญทอง
สิทธิ
น้อยนาคา
พลอุทัย

ประธาน
ศ.วิจัยและทดสอบพันธุส์ ัตว์อุดรธานี

ด่านกักสัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
สัตวแพทย์อาวุโส
สนง.ปศจ.อด.
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
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. นายสิทธิศักดิ์
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

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

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

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.
/70. นายอนุราช.......
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70. นายอนุราช
71. นายนพชัย
72. นายวินิจ
73. นายนรากร
74. นายจุฬารัตน์
75. นางเยาวมาลย์
76. น.ส.ปาจรี
77. นายมานพ
78. นายณัฐพงศ์
79. นายจรูญ
80. นายณัฐกานต์

พูลสาทรกุล
เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
คาโคตร
จูฑะประชากุล
แก้วภู
อัครสาร
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
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

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 4/2560 ในวันที่ 31 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์ (แทน) 4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี

- ไม่มี นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
1) การขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า
- ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพืนที่นาไม่เหมาะสม เพื่อทาการปลูกพืชอาหารสัตว์
ก่อน ซึ่งทาการขอรับการสนับสนุนเป็นครังที่ 3 แล้ว

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี /4.4 หน่วยพัฒนา.......

-4นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- ไม่มี -

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจิรวรรธนา เทพอาจ (แทน)
- ไม่มี -

นายณรงค์ชยั

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง 4.6.1 โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่(โคเนือ)
- มีอาเภอที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่(โคเนือ) เพิ่มเติม
และส่งเอกสารใบสมัครของเกษตรกรให้จังหวัดแล้ว จานวน 2 อาเภอ
คือ 1) แปลงใหญ่โคเนือ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม เกษตรกร 55 ราย โคเนือ 512 ตัว พืนที่ 871 ไร่
2) แปลงใหญ่โคเนือ ต.วังสามหมอ เกษตรกร 50 ราย โคเนือ 155 ตัว พืนที่ 455 ไร่
ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์จะเสนอ Single Command จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมของจังหวัดในครัง
ต่อไป เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตังและรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป
4.6.2 โครงการผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2560
- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลียงโคเนือให้กับเกษตรกร
เป้าหมายรวม 200 ราย ในพืนที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเพ็ญ เกษตรกร 80 ราย, อาเภอกุดจับ
เกษตรกร 60 ราย, อาเภอศรีธาตุ เกษตรกร 30 ราย และอาเภอโนนสะอาด เกษตรกร 30 ราย
โดยแบ่งออกเป็น 10 รุ่นๆ ละ 20 ราย ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 29
พฤษภาคม 2560 ซึ่งขณะนีอยู่ในระหว่างการจัดซือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตตาม โครงการ
4.6.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝน
- ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ขอให้อาเภอเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝน และหากเกิดภัยพิบัติขอให้รายงาน
ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพื่อทาการขอรับความช่วยเหลือต่อไป
4.6.4 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2560
- สรุปผลการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ในระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 17
เมษายน 2560 เป้าหมาย 72,930 ครัวเรือน ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว 74,086 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ101 ซึ่งยังมีข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์รายเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่จานวน 14,074 ราย ขอให้อาเภอตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวด้วย หากเกษตรกร
รายเดิมไม่มีการปรับปรุงข้อมูลภายใน 1 ปี ระบบจะดึงข้อมูลออก ทาให้ไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล อาจทาให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
4.6.5 แนวทางการขับเคลื่อนด้านโคเนือ
- ได้ส่งเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโคเนือของผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนือและกระบือ
(นายกิตติ กุบแก้ว) เพื่อให้อาเภอไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.7 กลุ่มพัฒนา.......
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4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่ ม.2 บ้านหนองขอน ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
- ท้องที่ ม.1 บ้านโนนสาราญ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- ท้องที่ ม.14 บ้านกุดกง ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร
- ท้องที่ ม.12 บ้านนารีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
- ท้องที่ ม.4 บ้านคากลาง ต.เก่าขาม อ.นายืน จ.อุบลราชธานี
- พืนที่ ม.12 บ้านโนนสว่าง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรค
ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศอิหร่าน วันที่ 24 เมษายน 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศสวีเดน วันที่ 25 เมษายน 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเวียดนาม วันที่ 27 เมษายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 27 เมษายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเม็กซิโก วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N3 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอังกฤษ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศจีน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N9มีการระบาด 6 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์ปีกเลียงหลังบ้านและตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย
(www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศ.......
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- ประเทศเยอรมัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบังกลาเทศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 40 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
4.7.2 การติด Microchip ปี 2560 ที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายน 2560 ให้รายงานจันทร์สุดท้ายของเดือน
เริ่มเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ตรวจสอบ Microchip คงเหลือ ของปี 2559
ให้นามาดาเนินการด้วย โดยดาเนินการพร้อมการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2560
4.7.3 สรุปการส่งตัวอย่างหัวสุนัขตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เป้าหมาย
ดาเนินการส่งแล้ว
รวม
รวม คิดเป็นร้อยละ
หัวสุนัข-แมว หัวอื่นๆ
หัวสุนัข หัวแมว หัวอื่นๆ
เมือง
22
3
25
19
6
0
25
100
กุมภวาปี
12
3
15
8
4
3
15
100
หนองหาน
12
3
15
11
1
3
15
100
กุดจับ
8
3
11
8
0
3
11
100
หนองวัวซอ
7
2
9
8
1
0
9
100
หนองแสง
4
1
5
5
0
0
5
100
โนนสะอาด
5
2
7
7
0
0
7
100
ศรีธาตุ
6
2
8
7
1
0
8
100
วังสามหมอ
6
1
7
5
1
0
6
86
ไชยวาน
4
1
5
5
0
0
5
100
ทุ่งฝน
4
1
5
5
0
0
5
100
บ้านดุง
11
2
13
9
4
0
13
100
เพ็ญ
9
3
12
3
1
3
7
58
สร้างคอม
5
1
6
6
0
0
6
100
บ้านผือ
11
3
14
0
0
0
0
0
นาโสม
8
1
9
9
0
0
9
100
นายูง
3
1
4
4
0
0
4
100
พิบูลย์รักษ์
2
1
3
3
0
0
3
100
กู่แก้ว
3
1
4
1
3
0
4
100
ประจักษ์ฯ
2
1
3
3
0
0
3
100
รวม
144
36
180 126
22
12
160
89
อาเภอ

ให้อาเภอที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560

/4.7.4 ผลการปฏิบัติ.......
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4.7.4 ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม ปี 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
ปีงบประมาณ 2560
จังหวัด/อาเภอ

เป้าหมายการบริการผสมเทียม (ตัว)

ผลงาน

รวม ( ตัว )
รวมเป้าหมาย

รวมแม่โคทั้งหมด

สนง.ปศจ.อุดรธานี

(ตัว)

(ตัว)

ผลงาน
(%)

1.อ.เมือง(1)นายชาญชัย พงษ์สุขา

403

300

103.47

2.อ.เมือง(2) นายชัชวาลย์ ไชยเมือง

403

300

121.84

3.อ.กุมภวาปี,หนองแสง(นายวีระชัย สิทธฺพิทักษ์)

428

340

79.44

4.อ.หนองหาน(นายชาญวิทย์ ทองแสน)

428

340

91.59

5.อ.กุดจับ(นางเยาวมาลย์ คาโคตร)

488

400

96.11

6.อ.หนองวัวซอ(นายนพชัย เอ่นนู)

458

390

110.70

7.อ.ทุ่งฝน(นายอนุราช พูลสาทรกูล)

518

430

93.05

8.อ.ไชยวาน(นายนรากร พละกุล)

388

300

86.34

9.อ.ศรีธาตุ ,วังสามหมอ(นายสิทธิพล วรรณกุล)

1,089

1,000

84.76

10.อ.เพ็ญ,สร้างคอม(นายวินจิ มัดจุปะ)

639

550

81.22

11.อ.บ้านผือ (นายจุฬารัตน์ ทินทาน์)

338

250

109.17

5,580

4,600

93.98

รวม

4.7.5 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการทาลายเชือโรคในพืนที่เสี่ยง รอบที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาเนินการเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียในสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนในรอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560 ให้ดาเนินการ
ดังนี
1) จัดทาแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทาลาย
เชือโรคในพืนที่เสี่ยง รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560
2) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ ทุกตัว ที่มีอายุ 4 เดือนขึนไป
2.1) โคเนือ กระบือ แพะ แกะ ในพืนที่จังหวัดอุดรธานี
2.2) สัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มแรกต้องได้รับการฉีดกระตุ้นซาหลังจาก
เข็มแรกใน 3 - 4 สัปดาห์
2.3) ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนในรอบที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
3) ลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์แต่ละตัว
4) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานประจาเดือนในระบบงาน e-operation และแบบสรุป
ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.8 กลุ่มพัฒนา.......
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4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้าง ประจาเดือนมิถุนายน 2560 เก็บตัวอย่างจากพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอนาโสม
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(2) อาเภอเมือง
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 3 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากฟาร์ม)
(3) อาเภอศรีธาตุ
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(4) อาเภอหนองวัวซอ
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารไก่เนือจากฟาร์ม)
(5) อาเภอกุดจับ
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
ส่งตัวอย่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560
4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนมิถุนายน 2560 (ค้างส่งเดือนตุลาคม 2559 - เดือนเมษายน
2560)
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
ฟาร์มโคนม
จานวน 15 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
จานวน 7 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 1 ราย และ
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มโคเนือ
จานวน 1 ราย
(3) อาเภอเมือง
ฟาร์มไก่ไข่
จานวน 4 ราย
4.8.3 แจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการมาขออนุญาตเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือนาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 โดยให้ปศุสัตว์อาเภอแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและมา
ดาเนินการขออนุญาตผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
4.8.4 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจาเดือนมิถุนายน 2560
- กิจกรรมสารเร่งเนือแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะและนาดื่มสุกรจากพืนที่ 8 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอกุดจับ
จานวน 8 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มจากฟาร์มสุกร)
(2) อาเภอกุมภวาปี
จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(3) อาเภอโนนสะอาด จานวน 7 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(4) อาเภอบ้านดุง
จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(5) อาเภอบ้านผือ
จานวน 15 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มจากฟาร์มสุกร)
(6) อาเภอสร้างคอม
จานวน 5 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(7) อาเภอนายูง
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(8) อาเภอพิบูลย์รักษ์ จานวน 6 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
/- กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์.......
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- กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์
จากพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอเมือง
จานวน 2 ครัง และ
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(2) อาเภอกุดจับ
จานวน 1 ครัง และ
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(3) อาเภอหนองวัวซอ จานวน 2 ครัง และ
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(4) อาเภอกุมภวาปี
จานวน 3 ครัง และ
จานวน 6 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(5) อาเภอหนองหาน จานวน 2 ครัง และ
จานวน 3 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
กาหนดส่งตัวอย่างวันที่ 20 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- สรุปข้อมูลให้แต่ละอาเภอคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ อาเภอละ 1 ราย ตามแบบฟอร์มที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ ได้แจกให้อาเภอแล้ว ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
4.9.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร(ศพก.)
- ขอให้อาเภอได้ส่งแบบรายงาน ศพก. ตามแบบฟาร์มที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ทาหนังสือแจ้ง โดยกรอกข้อมูล
สภาพพืนฐาน ข้อมูลด้านปศุสัตว์พร้อมภาพถ่าย
4.9.3 โครงการพระราชดาริ
1) ธนาคารโค – กระบือ
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ สรุปดังนี
- จานวนแม่สัตว์ที่เลียงเกิน 5 ปี แต่ยังไม่มอบกรรมสิทธิ์ มีทังหมดเกิน 50 % จานวน 1,068 ตัว
ในพืนที่จังหวัดอุดรธานีมีจานวนแม่โค 558 ตัว คิดเป็น 52 % แบ่งออกเป็น
- อาเภอเมือง
จานวน 12 ตัว
- อาเภอบ้านดุง
จานวน 25 ตัว
- อาเภอกุดจับ
จานวน 2 ตัว
- อาเภอวังสามหมอ
จานวน 55 ตัว
- อาเภอนาโสม
จานวน 71 ตัว
- อาเภอนายูง
จานวน 22 ตัว
- อาเภอไชยวาน
จานวน 3 ตัว
- อาเภอเพ็ญ
จานวน 12 ตัว
- อาเภอทุ่งฝน
จานวน 6 ตัว
- อาเภอพิบูลย์รักษ์
จานวน 58 ตัว
/- อาเภอกู่แก้ว.......
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- อาเภอกู่แก้ว
จานวน 1 ตัว และ
- อาเภอประจักษ์ฯ
จานวน 4 ตัว
2) พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- การส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้กับโรงเรียนตามโครงการฯ จานวน 6 โรงเรียน ซึ่งได้ทาการมอบพันธุ์ไก่ไข่
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2560 รายละ 50 ตัว
4.9.4 โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าวในพืนที่นาข้าว
- ด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
(ด้านการเกษตร) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2560 มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้มาตรการปรับพืนที่นาเพื่อความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร และ
มาตรการลดรอบการปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชหมุนเวียน รวม 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว เป้าหมาย 630,000 ไร่ ดาเนินการโดยกรมปศุสัตว์
2) โครงการปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมาย 400,000 ไร่ ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เป้าหมาย 250,000 ไร่ ดาเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน
และให้นาโครงการดังกล่าว ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)
ในครังต่อไป สานักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการดังนี
1) ประสานสหกรณ์โคนม โคขุน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฯลฯ ในพืนที่ว่ามีความประสงค์รับซือ
พืชอาหารสัตว์หรือไม่
2) ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมประมาณการจานวนเกษตรกรผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการและส่ง
รายละเอียดให้สานักงานปศุสัตว์เขต 4 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์
ต่อไป
กลุ่มส่งเสริมฯ จะได้ดาเนินการตามข้อ 1 และ 2 ต่อไป
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ยื่นขอรับการศึกษาบุตร ทุนเรียนดี ดังนี
1.1 ทุนการศึกษาเรียนดี ระดับมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึนไป
1.2 ทุนการศึกษาเรียนดี ระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึนไป
หมดเขตยื่นขอรับทุนฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

/2. ฌาปนกิจสงเคราะห์.......
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2. ฌาปนกิจสงเคราะห์

เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

