รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 29 มิถุนายน 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. นายมานพ
7. นายรัชพล
8. นางทัศนีย์
9. นางจิรวรรธนา
10. นางเกยูร
11. นายประดิษฐ์
12. นายอานาจ
13. นายกาพล
14. นายวราวุธ
15. นายวรภพ
16. นายสรรเสริญ
17. นายกิตติพัฒน์
18. นายไพศาล
19. นายเฉลิมศักดิ์
20. นายวินัย
21. นายประยงค์
22. นายธาตรี
23. นายนิรันดร์
24. นายกิตติภพ
25. นายยุทธนา
26. นายธนิต
27. นายวชิระ
28. นายจักรีชัย
29. นายศุภกิจ
30. นายอาคม
31. นายสุรัตน์

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

ประธาน
ศ.วิจัยและทดสอบพันธุส์ ัตว์อุดรธานี

ด่านกักสัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี
สัตวแพทย์อาวุโส
สนง.ปศจ.อด.
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สนง.ปศจ.อด.
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
สนง.ปศจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สนง.ปศจ.อด.
ปศุสัตว์อาเภอกุมภวาปี
สนง.ปศอ.กุมภวาปี
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.
ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
ปศุสัตว์อาเภอกุดจับ
สนง.ปศอ.กุดจับ
ปศุสัตว์อาเภอพิบูลย์รักษ์
สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์
ปศุสัตว์อาเภอไชยวาน
สนง.ปศอ.ไชยวาน
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน
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. นายเศรษฐา
37. นางรัถยา
38. นายอุเทน
39. นายสิทธิศักดิ์
40. นายชัยฤทธิ์
41. นายยุทธภูมิ
42. นายก้องเกียรติ
43. นางสมปอง
44. นายยุทธนา
45. นายอนุพงศ์
46. นายวีระศักดิ์
47. นายโกวิท
48. นายยงยศ
49. นายสุทัศน์
50. ว่าที่ ร.ต.อิทธิฤทธิ์
51. นายนิรันดร
52. นางหญิง
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
70. นายวินิจ

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
เอ่นนู
มัดจุปะ

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
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

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.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
/71. นายนรากร......
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เริ่มประชุม

71. นายนรากร
72. นายจุฬารัตน์
73. นางเยาวมาลย์
74. น.ส.ปาจรี
75. นายมานพ
76. นายจรูญ
77. นายณัฐกานต์

พละกุล
ทินทาน์
คาโคตร
จูฑะประชากุล
แก้วภู
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเรืองแสง
2. นายยรรยง

กิจเจริญปัญญา
ภูจอมจิต

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานการประชุม

เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1. แนะนาข้าราชการใหม่ รายนายกิตติภพ บุญโสดากร ตาแหน่ง ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. ย้ายข้าราชการ ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีคาสั่ง ที่ 343/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ย้ายข้าราชการ
จานวน 2 ราย ดังนี
1) นายยรรยง ภูจอมจิต ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุดรธานี ให้ดารงตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
2) นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ดารงตาแหน่งนายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
3. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ รายนายยุทธนา กลุ่มเหรียญทอง ตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอกุดจับ ทังนีตังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 5/2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

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

- เกษตรกรที่ยังคงเป็นสมาชิกโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ชนิดสัตว์โคเนือ เกษตรกร
จานวน 7 ราย
/4.2 ศูนย์วิจัย......

-4นายสมบัติ แสนศรี (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
1) การขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า ซึ่งทาการขอรับการ –
สนับสนุนได้ตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 แล้ว

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- การเข้าร่วมดาเนินการทาลายเชือโรคไข้หวัดนกในพืนที่เสี่ยง โดยการพ่นนายาฆ่าเชือโรคในพืนที่
เสี่ยง เช่นพืนที่ที่เคยเกิดโรคระบาด ได้แก่ พืนที่อาเภอนายูง นาโสม ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสินแล้ว
และจะรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบในภายหลัง

นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- ไม่มี -

นางทัศนีย์ ทองอยู่

นายณรงค์ชยั

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- มีหนังสือจากกรมบัญชีกลางแจ้งให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองและบุคคล
ในครอบครัว ผ่านทาง Website http://pws.cgd.go.th/EFiling/ ซึ่งสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันได้ สาหรับข้อมูลอื่นๆ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้มาติดต่อที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป(คุณทัศนีย์) พร้อมทังเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง 4.6.1 โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
- สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1) แปลงที่ผ่านการรับรองจาก Sc แล้ว จานวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่โคเนือตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ เกษตรกร จานวน 212 ราย พืนที่เลียงสัตว์ 898 ไร่ โคเนือ จานวน 1,076 ตัว
2) แปลงที่รอผลการพิจารณาจาก Sc จานวน 2 แปลง ได้แก่
2.1) แปลงใหญ่โคเนือตาบลเชียงดา อาเภอสร้างคอม เกษตรกร จานวน 55 ราย พืนที่เลียงสัตว์
871 ไร่ โคเนือ จานวน 512 ตัว
2.2) แปลงใหญ่โคเนือตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ เกษตรกร จานวน 50 ราย พืนที่
เลียงสัตว์ 455 ไร่ โคเนือ จานวน 155 ตัว
3) แปลงที่ยังรอตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการ Sc จานวน 3 แปลง ได้แก่
3.1) แปลงใหญ่โคเนือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงโคปลูกคอมโนนงาม อาเภอกุมภวาปี เกษตรกร
จานวน 30 ราย พืนที่เลียงสัตว์ 205 ไร่ โคเนือ จานวน 34 ตัว
3.2) แปลงใหญ่โคเนือตาบลผาสุก อาเภอกุมภวาปี เกษตรกร จานวน 30 ราย พืนที่เลียงสัตว์
100 ไร่ โคเนือ จานวน 91 ตัว
3.3) แปลงใหญ่โคนมสหกรณ์โคนมศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ เกษตรกร จานวน 72 ราย พืนที่
เลียงสัตว์ 1,300 ไร่ โคนม 3,445 ตัว
/4.6.2 การดาเนินงาน......
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4.6.2 การดาเนินงานกิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2560
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ดาเนินการสอบราคาเสร็จสินแล้ว ปัจจัยการผลิตซึ่งดาเนินการมอบ
ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ 1) นาเชือโควากิว
2) ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์
3) ปุ๋ยสาหรับใส่แปลงหญ้า
4) วัสดุปรับปรุงคอก/โรงเรือน (สังกะสี)
5) วัสดุปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ (กากนาตาล)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะดาเนินการจัดทาแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในแต่ละอาเภอ
และจะแจ้งให้ทราบภายในอาทิตย์หน้า
4.6.3 โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
- จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งผลการพิจารณาในการเห็นชอบโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัด
อุดรธานี ปี 2561 ซึ่งในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเห็นชอบ จานวน 3
โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณทังสินเจ็ดล้านเศษ ได้แก่
1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผสมเทียม เพื่อการพัฒนาเครือข่าย งบประมาณทังสิน 3,335,400 บาท เป้าหมายเกษตรกร
จานวน 500 ราย
2) กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
สุขภาพสัตว์/การสนับสนุนเวชภัณฑ์ ซองบังคับสัตว์เคลื่อนที่ งบประมาณทังสิน 536,800 บาท
เป้าหมายเกษตรกร จานวน 250 ราย
3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การลดต้นทุน/การสนับสนุน
เครื่องผสมอาหาร TMR งบประมาณทังสิน 3,225,600 บาท เป้าหมายเกษตรกร จานวน 160
ราย
4.6.4 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์รายครัวเรือน
- ขอให้อาเภอช่วยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว
ตามรายชื่อเกษตรกรที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ส่งให้ท่าน และเมื่อได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ให้ดาเนินการส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินค่าตอบแทนได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ หากท่านไม่ดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลภายใน 1 ปี ระบบจะดึงข้อมูลออก ทาให้ไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล อาจทา
ให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
4.6.5 แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
- ด้านความรู้ความสามารถ ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางระบาด
วิทยา” เชิญวิทยากรจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
- ด้านสมรรถนะ ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรการประหยัดพลังงาน”
4.6.6 การจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
- จังหวัดอุดรธานีโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้แต่ละหน่วยงานแต่งตังคณะทางาน
จัดทาและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 พ.ศ.2564) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ทุกหน่วยงาน โดยนากลไกลประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สานักงาน
/ ปศุสัตว์จังหวัด......
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ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีจึงขอแต่งตังคณะทางาน โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี
1) องค์ประกอบ
1.1) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะทางาน
1.2) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
คณะทางาน
1.3) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
คณะทางาน
1.4) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
คณะทางาน
1.5) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทางาน
1.6) ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
1.7) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
คณะทางานและเลขานุการ
1.8) เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับหมอบหมาย
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
2) อานาจหน้าที่
ให้คณะทางานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
กับทังกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564) และจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และดาเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้แก่ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยงข้อง และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
มอบหมาย พร้อมทังรายงานผลต่อคณะทางาน กากับติดตามเร่งรัดและตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมจังหวัดอุดรธานี
4.6.7 ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน
- แจ้งการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายรัชพล สืบพรหม (แทน)

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนมิถุนายน 2560
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องที่ ม.9 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
- พืนที่สมาคร์แมนชั่น ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- ท้องทีบ่ ้านสะอาดสมศรี ม.15 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
- เขตท้องที่ อบต.หนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
- ท้องที่ ม.3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- ท้องที่บ้านใหม่จาปี ม.6 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
- เขตเทศบาลตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
- ท้องที่บ้านป่าหวาย ม.3 และบ้านโคกสะอาด ม.7 ต.ไร่สีสุก อ.เสนานิคม
จ.อานาจเจริญ

/2) สถานการณ์......
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2) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรค
ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศอียิปต์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศรัสเซีย วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศคองโก วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเยอรมัน วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิตาลี วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศซิมบับเว วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศจีน วันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N9 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไนจีเรีย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 3 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: โรงฆ่าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอังกฤษ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก และสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศเกาหลีใต้......

-8-

- ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก และสัตว์ปีกเลียงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศลักเซมเบิร์ก วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศเบลเยียม วันที่ 19 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
4.7.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและโต้ตอบสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในพืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2560”
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้จัดทาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความ พร้อมและโต้ตอบสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ
2560” ขึน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบในระดับพืนที่ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการสัมมนาฯ คือ ปศุสัตว์จังหวัด
นายสัตวแพทย์ ปศุสัตว์อาเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ในพืนที่สานักงานปศุสัตว์เขต 4 ในวันที่
3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดเตรียมรถยนต์สาหรับการเดินทางไว้แล้ว ขอให้ปศุสัตว์อาเภอที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางขอให้แจ้งชื่อที่กลุ่มสุขภาพสัตว์(คุณอรพินท์)
4.7.3 โครงการรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชือโรคไข้หวัดนกในพืนที่เสี่ยง ครังที่ 4/2560
- ดาเนินการระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 สามารถรับนายาฆ่าเชือโรค
ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์(คุณธนศักดิ์) ตังแต่วันนีเป็นต้นไป
4.7.4 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการในประเทศไทย ครังที่ 4/2560
- ให้อาเภอดาเนินการสารวจไก่ไข่และเก็บซากส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาเภอละ 2 - 4 ตัวอย่าง
4.7.5 การลับลอบจาหน่ายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ชน

/4.7.6 โครงการ......
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4.7.6 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2560
- สรุปการส่งตัวอย่างหัวสุนัขตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
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
180 127
22
12
161
89
อาเภอ

ให้อาเภอที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
4.7.7 ข้อมูลผู้บริษัทผู้จาหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจาหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในประเทศไทย ดังนี
1) บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2264-9999
2) บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2636-5200
3) บริษัท ไบเออร์ไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2232-7000
4) บริษัท เวทอะกริเทค จากัด
โทรศัพท์ 0-2575-5777
5) บริษัท อินเตอร์เวท (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2287-9555

/4.7.8 ติดตามงาน......
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4.7.8 ติดตามงานโครงการสารวจความชุกโรคบรูเซลโลซีสและทูเบอร์คูโลซีส
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
นายยุทธนา ชุมโคตร(แทน)

เป้าหมาย
หมายเหตุ
ราย ตัว
เพ็ญ
5 13
ไชยวาน
1 5
บ้านดุง
1 6
บ้านผือ
1 2
ประจักษ์ฯ 1 2
ศรีธาตุ
2 10
หนองหาน 3 9
รวม
14 47
อาเภอ

4.7.9 การรายงานผลการดาเนินงานฝังไมโครชิพกระบือ
- รายงานผลการปฏิบัติงานฝังไมโครชิฟกระบือในแต่ละพืนทีต่ ามแบบฟอร์มของสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 และกองสารวัตรและกักกันสัตว์ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล (แทน) 4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์
(Monitoring Plan) ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 เก็บตัวอย่างจากพืนที่ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
จานวน 2 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
(2) อาเภอพิบูลย์รักษ์
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
(3) อาเภอไชยวาน
จานวน 1 ตัวอย่าง (อาหารสุกรจากฟาร์ม)
(4) อาเภอบ้านผือ
จานวน 1 ตัวอย่าง (กล้ามเนือสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(5) อาเภอเมือง
จานวน 1 ตัวอย่าง (ไข่ไก่จากฟาร์ม)
ส่งตัวอย่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560
4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 (ค้างส่งเดือนตุลาคม 2559 เดือนพฤษภาคม 2560)
- กิจกรรมตรวจติดตาม จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 1 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มสุกร
จานวน 7 ราย
- กิจกรรมตรวจต่ออายุ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอศรีธาตุ
ฟาร์มโคนม
จานวน 7 ราย
(2) อาเภอเพ็ญ
ฟาร์มโคเนือ
จานวน 1 ราย
(3) อาเภอเมือง
ฟาร์มสุกร
จานวน 1 ราย
/4.8.3 แผนการเก็บตัวอย่าง......
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4.8.3 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
- กิจกรรมสารเร่งเนือแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะและนาดื่มสุกรจากพืนที่ 14 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอกุดจับ
จานวน 8 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(2) อาเภอกุมภวาปี
จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(3) อาเภอโนนสะอาด จานวน 7 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มจากฟาร์มสุกร)
(4) อาเภอศรีธาตุ
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(5) อาเภอวังสามหมอ จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(6) อาเภอบ้านดุง
จานวน 4 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์)
(7) อาเภอบ้านผือ
จานวน 18 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(8) อาเภอนาโสม
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(9) อาเภอเพ็ญ
จานวน 26 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) และ
จานวน 1 ตัวอย่าง (นาดื่มสุกรจากฟาร์ม)
(10) อาเภอสร้างคอม
จานวน 5 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(11) อาเภอหนองแสง
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(12) อาเภอนายูง
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(13) อาเภอพิบูลย์รักษ์ จานวน 6 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
(14) อาเภอกู่แก้ว
จานวน 3 ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)
- กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ จากพืนที่ 7 อาเภอ ได้แก่
(1) อาเภอทุ่งฝน
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค)
(2) อาเภอศรีธาตุ
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(3) อาเภอวังสามหมอ จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(4) อาเภอบ้านดุง
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(5) อาเภอบ้านผือ
จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(6) อาเภอนาโสม
จานวน 3 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
(7) อาเภอประจักษ์ฯ จานวน 2 ตัวอย่าง (โค, สุกร)
กาหนดส่งตัวอย่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

/4.9 กลุ่มส่งเสริม......
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4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ
ลาดับ

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เมือง
หนองหาน
กุมภวาปี
หนองแสง
บ้านดุง
หนองวัวซอ
กุดจับ
โนนสะอาด
ศรีธาตุ
วังสามหมอ
ไชยวาน
บ้านผือ
นาโสม
นายูง
สร้างคอม
เพ็ญ
ทุ่งฝน
พิบูลย์รักษ์
กู่แก้ว
ประจักษ์ฯ
รวม

แม่สัตว์
โค กระบือ
12
0
0
0
4
3
0
0
25
21
0
0
2
0
0
0
0
69
55
0
3
0
0
38
66
44
22
7
0
0
12
1
6
0
58
0
1
0
4
22
270 205

รวม มอบกรรมสิทธิ์ได้(ตัว) คงเหลือที่ต้องแก้ปัญหา(ตัว)
12
0
7
0
46
0
2
0
69
55
3
38
110
29
0
13
6
58
1
26
475

12
0
3
0
19
0
2
0
17
0
1
0
11
0
0
0
5
2
0
13
85

0
0
4
0
27
0
0
0
52
55
2
38
99
29
0
13
1
56
1
13
390

4.9.2 โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต)
มาตรการปรับพืนที่นาเพื่อความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร ปีการผลิต 2560/61 ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ปี 2560 - 2563 แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
- ระยะที่ 1 เป้าหมาย 100,000 ไร่ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 3 ปี (2560 - 2563) เริ่มรับสมัครเดือน
มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560
- ระยะที่ 2 เป้าหมาย 530,000 ไร่ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 3 ปี (2561 - 2563) เริ่มรับสมัครตังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
ซึ่งตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี
1) พืนที่ปลูกข้าวมีเอกสารสิทธิ์ (สิทธิในการครอบครอง/ทากิน) ยกเว้น นาเช่า ต้องมีสัญญาเช่าไม่ต่ากว่า
3 ปี ณ วันที่รับเงินค่าปัจจัยการผลิต
2) พืนที่ปลูกข้าวต้องขึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างปี 2556 - 2559 และไม่มีประวัติ
นาท่วมซาซาก
3) 1 ครอบครัวได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1 สิทธิ์
4) ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว
/5) ปลูกและบารุง......
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5) ปลูกและบารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หากเกษตรกรปรับเปลี่ยน
พืนที่ปลูกข้าวอีก จะไม่ได้รับการสนับสนุนในปีนัน และปีต่อไป
6) ต้องไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้มาตรการยกระดับพืนที่นาเพื่อความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร
ปีการผลิต 2560/61 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7) มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เพื่อรับรองเงินค่าปัจจัยการผลิตภายหลังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
4.9.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร(ศพก.)
- ขอให้อาเภอรายงายข้อมูลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร(ศพก.) 2 อย่าง
1) ข้อมูลพืนฐานและจานวนปศุสัตว์ที่จัดซือ/ที่มีอยู่ (ภาพกิจกรรม/ภาพถ่ายสัตว์/ป้ายนิทรรศการ)
2) รายงานประจาเดือน (ผลผลิตและต้นทุนการผลิต) ให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าจานวนการผลิตสัตว์
สอดคล้องกับผลผลิตสัตว์หรือไม่
4.9.4 โครงการฟาร์มโคเนือสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
- รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการฟาร์มโคเนือสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 4 สหกรณ์ ในพืนที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโนนสะอาด, เพ็ญ, วังสามหมอ และกุดจับ
และมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 14 กลุ่ม ในพืนที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอไชยวาน
จานวน 12 กลุ่ม, อาเภอสร้างคอม จานวน 1 กลุ่ม และอาเภอกุดจับ จานวน 1 กลุ่ม เพิ่มเติม ได้แก่
อาเภอนายูง และกุมภวาปี กลุ่มส่งเสริมฯ จะได้รวบรวบข้อมูลเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณาต่อไป
4.9.5 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์
- ขอให้อาเภอดาเนินการตรวจสอบรายชื่อ/ข้อมูล ที่ถูกต้อง ของอาสาปศุสัตว์ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ส่ง
รายชื่ออาสาปศุสัตว์ให้อาเภอเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล สาขา อาสาปศุสัตว์
จังหวัด อุดรธานี (ทุกอาเภอ)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

อายุ

การศึกษา

บ้าน
หมู่ที่
เลขที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

1 3411900598761

นายปานเทพ หนูกลาง

485/2

5 หมากแข้ง

2 3410100541888

นายสง่า ชัยคาหาญ

10/2

1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

3 3410101458356

นายบุญ โคตาสา

10

2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

4 3410101396121

นายสมควร คามะเชียงพิณ 49

5 3410102083852

นายบุญสม คาแสนเดช

มติที่ประชุม

จบการศึกษา
28
มัธยมศึกษา
8/2

เบอร์โทร.

เมืองอุดรธานี อุดรธานี

3 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

0833472258

4 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.10 สานักงาน......
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4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ขยายเวลาเปิดรับแบบคาขอรับทุนการศึกษาบุตร
เฉพาะระดับอุดมศึกษาเท่านัน ขยายเวลาปิดรับทุนฯเป็น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
หมายเหตุ ในระดับการศึกษาอื่นๆ ยังคงปิดรับตามกาหนดการเดิม คือ ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2560 นีเท่านัน
2. กาหนดการทาบุญอาคารสานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองหาน วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เลิกประชุม
เวลา 16.00 น.
................................................................

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

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

