
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

 
 

              ผู้มาประชุม 
 1. นายพนธ์สมิทธิ์      กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ ์       ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณัฐพงษ์          หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายวินัย              แก้วบุดตา(แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

 6. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 8. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.      
 9. นายรัชพล            สืบพรหม              นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.  
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
12. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
13. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
14. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
15. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
16. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
17. นายธาตร ี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
18. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
19. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
20. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
21. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
22. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
23. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
24.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
25. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
26. นายบรรชา       วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 

                  27. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                  28. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
 

/ผู้ไม่มาประชุม...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ บรรจุและแต่งตั ง นายศุภกิจ ทองค า ต าแหน่ง 
                           นายสตัวแพทย์ช านาญการพิเศษ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด  
                           อุดรธานี ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
                       2. ย้ายข้าราชการ  
                            ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 927/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ย้ายข้าราชการ จ านวน 4 ราย ดังนี  
                             1) น.ส.พรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางไทร จังหวัด 
                               พระนครศรีอยุธยา ให้ด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด 
                               อุดรธานี 
                           2) น.ส.ยุพดี โคตะมี ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
                               ใหด้ ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
                           3) นายยุทธภูมิ ปริวันตา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม  
                               จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ  
                               จังหวัดอุดรธานี 
                           4) นายเจษฏิภัทท์ ค าเบา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงาน 
                               ปศสุัตว์จังหวัดระยอง ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ  
                               จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 ในวันที ่4 พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 9/2563 ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื อ โครงการโคเนื อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                            - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                              แนบด้วย 
 /4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายวินัย แก้วบดุตา (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

               - ไม่มี - 

                   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรฐานฟาร์ม...... 
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/บริการงาน...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ                               - ไม่มี - 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 ตัวชี วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                          - กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดกรอบตัวชี วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี  
                                            1) ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม น  าหนักร้อยละ 10 
                                            2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา น  าหนักร้อยละ 10 
                                            3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ น  าหนักร้อยละ 20 
                                            4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น  าหนักร้อยละ 15 
                                            5) ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ น  าหนักร้อยละ 20 
                                            6) ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ น  าหนักร้อยละ 15 
                                            7) ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น  าหนักร้อยละ 5 
                                            8) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี ยงสัตว์ น  าหนักร้อยละ 5 
                                          ทั งนี  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบการด าเนินการและการรายงานผลตามตัวชี วัดดังกล่าว  
                                          จัดส่งให้ฝ่าย/กลุ่มงาน และทุกอ าเภอแล้ว 
                                          - การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e - operation จะมีการจัดสรรเป้าหมายของแต่ละงาน/ 
                                            กิจกรรมในระดับอ าเภอ ขอให้ฝ่าย/กลุ่มงาน/อ าเภอ ตรวจสอบเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
                                            ในระบบ e - operation โดยจะเริ่มรายงานในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

                       4.6.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2564 
                               - เป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ จังหวัดอุดรธานี 90,200 ครัวเรือน  
                                 สว่นเป้าหมายรายอ าเภอและงบประมาณด าเนินการยังไม่ได้รับแจ้งจากศูนย์สารสนเทศฯ  
                                 ขอให้ทุกอ าเภอเริ่มปรับปรุงฐานข้อมูลได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
                               - ในปีนี กรมปศุสัตว์ได้เพ่ิมการรายงานข้อมูลราคาสินค้าปสุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม  
                                 และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ 01) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ด้วย โดยให้รายงาน 
                                 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เฉพาะในเดือนนี  ขอให้อ าเภอรายงานข้อมูลของเดือนตุลาคมและ 
                                 เดือนพฤศจิกายน 2563 ด้วย และให้ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
                       4.6.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564 
                               - ต้องมีการงานแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ทั ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
                                 45 ของข้าราชการทั งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ  า พนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
                                 ของพนักงานราชการทั งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ  า 
                               - การรายงานตามตัวชี วัดจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)  
                                 ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การเป็นพ่ีเลี ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุม- 
                                 นกัปฏิบัติ (Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                                 (E-learning) เป็นต้น  
                                  - ในรอบท่ี 1/2564 ขอเสนอวิธีการพัฒนาบุคลากร 2 วิธี คือ 
                                    1) การศึกษาดูงาน (นวัตกรรมการเลี ยงโคขุนที่จังหวัดนครพนม) 
                                    2) การเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตรที่ ก.พ. จัดให้ศึกษา 
                                        ในระบบทางไกล 
 /4.6.4 ตัวชี วัด...... 
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                       4.6.4  ตัวชี วัดระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ก าหนดให้ด าเนินการ ดังนี  
                                1) แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เสนอของบปี 2565 โดยมีทุกหน่วยงานในสังกัด 
                                    กรมปศุสัตว์ภายในจังหวัด เช่น ด่าน/ศูนย์ฯ/สถานี ฯลฯ ร่วมเป็นคณะท างาน 
                                2) จัดประชุมคณะท างาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ 
                                    กลุ่มงาน 
                                3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ 
                                    แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 โครงการ 
                                4) จัดสรุปค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กองแผนงานภายในระยะเวลา 
                                    ที่ก าหนด กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะท างานแล้ว และจัดท าโครงการเสนอ 
                                    ของบประมาณ ปี 2565 รวม 4 โครงการ 3 ชนิดสัตว์ ดังนี  
                                    1) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื ออุดรธานี (UD Beef) งบประมาณ  
                                       17,678,500 บาท  
                                    2) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
                                    3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี ยงควายไทย และการสร้างอัตลักษณ์ 
                                        ควายไทยโบราญบ้านเชียง 3,000 ปี งบประมาณ 1,000,000 บาท 
                                    4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไก่พื นเมืองและเป็ดเนื อ งบประมาณ 1,569,000 บาท  
                                        และได้เสนอโครงการให้จังหวัดพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
                       4.6.5  รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ 
                                - ตามท่ี กชภจ.อุดรธานี มีมติในการประชุมครั งที่ 3/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 อนุมัติจ่ายเงิน 
                                  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี ยงตาย/สูญหาย ในพื นที่อ าเภอนายูง 2 ต าบล  
                                   2 หมู่บ้าน เกษตรกรจ านวน 38 ราย เป็นเงิน 87,460 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 
                                   ผู้ประสบภัย นั น บัดนี ได้ด าเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
                                   17 พฤศจิกายน 2563 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศอิสราเอล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
 
 /- วันที่ 17...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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       - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                              - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                  - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่ 13...... 
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                                             - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                              - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N7 มีการระบาด 11 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลาว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในหมู่บ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกใน Pet shop และสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศคาซัคสถาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศโครเอเซีย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านล าเอียก หมู่ที่ 8 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
    - ท้องทีบ่้านดอนสะแบง หมู่ที่ 12 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ
     - ท้องที่บ้านขี เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องทีบ่้านโคกสลุง หมู่ที่ 7 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
     - ท้องที่บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูม ิ
     - ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
     - ท้องที่บ้านโป่งอิฐ หมู่ที่ 6 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
     - สวนสัตว์ลพบุรี หมู่ที่ 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
     - ท้องที่บ้านกลอนโด หมู่ที่ 2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี 
     - ท้องทีบ่้านนาศรี หมู่ที่ 3 ต.สะอาด อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านหนองกลางด่าน หมู่ที่ 5 ต.กลับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
     - ท้องที่บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
     - ท้องที่บ้านดงป่าเหมี ยง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
     - ท้องที่บ้านบุอ้อย หมู่ที่ 11 ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่บ้านหาดแตง หมู่ที่ 3 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
     - ท้องทีบ่้านภิรมย์ภักด ีหมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องทีบ่้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไร ่อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่บ้านระฆังทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาซะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
     - ท้องที่บ้านซับยาง หมู่ที่ 1 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุร ี
     - ท้องที่บ้านโคกน  าเกลี ยง หมู่ที่ 10 ต.โพนทอง องเมือง จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านน  าก้อเศษ หมู่ที่ 10 ต.น  าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
     - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.ป่าเงาะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย   
          4) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
     - ท้องทีบ่้านหนองคล้า หมู่ที่ 14 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
     - ท้องที่บ้านสบหนอง หมู่ที่ 2 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านก๋ง หมู่ที่ 1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 

/5) โรคเฮโม...... 
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          5) โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

                      4.7.2 ตัวชี วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                              - โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ประจ ารอบรณรงค์  
                                ที่ 1/2564 เก็บตัวอย่างโคเนื อ และกระบือ ในพื นที่อ าเภอวังสามหมอ บ้านผือ หนองหาน และ  
                                น  าโสม รวม 36 ตัวอย่าง 
                              - เป้าหมายการส ารวจ/ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรต่อโรค ASF และให้ค าแนะน าในการป้องกัน  
                                ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ จังหวัดอุดรธานี รอบที่ 1/2564 กลุ่มสุขภาพสัตว์ได้ด าเนินการ 
                                จัดสรรเป้าหมายให้แต่ละอ าเภอ ดังนี  
 

ที ่ อ าเภอ 
เป้าหมายการส ารวจจ านวนฟาร์มสุกร 

ในระบบเฝ้าระวังฯ (ฟารม์) 
หมายเหต ุ

1 เมืองอุดรธาน ี 336  
2 กุดจับ 143  
3 หนองวัวซอ 105  
4 กุมภวาป ี 183  
5 โนนสะอาด 121  
6 หนองหาน 264  
7 ทุ่งฝน 68  
8 ไชยวาน 65  
9 ศรีธาต ุ 104  
10 วังสามหมอ 179  
11 บ้านดุง 236  
12 บ้านผือ 272  
13 น  าโสม 45  
14 เพ็ญ 334  
15 สร้างคอม 133  
16 หนองแสง 113  
17 นายูง 60  
18 พิบูลย์รักษ์ 42  
19 กู่แก้ว 84  
20 ประจักษ์ศลิปาคม 73  
รวม 2,960  

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ  
 
 
 
 
 /4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  11  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      14    ราย  
                               (2) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน       7    ราย  
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       3    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       1    ราย 
   (3) อ าเภอหนองหาน   ฟาร์มโคนม   จ านวน       7    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร          จ านวน       9    ราย  
   (4) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย  
   (5) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     14    ราย 
   (6) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน       8    ราย  
     (7) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร    จ านวน       7    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       1    ราย 
     (8) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       1    ราย 
     (9) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มสุกร   จ านวน       2    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       1    ราย 
    (10) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       6    ราย 
    (11) อ าเภอกุดจับ   ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       1    ราย 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน  5  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอประจักษ์ฯ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย  
   (2) อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (3) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (4) อ าเภอเพ็ญ    ฟาร์มสุกร   จ านวน     2   ราย  
       ฟาร์มไก่พันธุ์   จ านวน     1      ราย และ 
       ฟาร์มเป็ดพันธุ์   จ านวน     1      ราย 
   (5) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
                4.8.2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จะเข้าตรวจรับรอง (ใหม่)  
                        โรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท สองหมอฟาร์ม จ ากัด เลขที่ 133 ถ. อุดรฯ - สกลนคร ต.โพนงาม  
                        อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

/4.8 กลุ่มส่งเสริม...... 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                  - ได้มีการเน้นย  าให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื นที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 4  
                                    ให้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการธนาคารโค - กระบือ ฯ ดังนี  
                                    1) ให้บรรจุโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เข้าในวาระการประชุม 
                                        ประจ าเดือนของหน่วยงานในการประชุมทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
                                    2) การขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ใหม่ (ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงความจ านงของเกษตรกรด้วย) 
                                    3) เน้นย  าการรายงานลูกเกิด การจ าหน่าย และการขายลูกเกิด ให้รายงานทุก 3 เดือน 
                          4.9.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
                                   - กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
                                     1) การพัฒนาศักยภาพศูนย์ ศพก. (ศูนย์หลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตั งขึ นเมื่อปี 2560  
                                         ซึ่งกรมฯ ให้งบสนับสนุนเป็นงบวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 1,000 บาท (ให้ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ - 
                                         พิจารณาคัดเลือกวัสดุการเกษตรตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์)   
                                     2) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ซึ่งด าเนินการตั งแต่ปี 2561 - 2563  
                                         จะมีศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ จ านวน 3 ศูนย์ ในปี 2564 ในด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน 
                                         ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร จาก 3 ศูนย์ ให้เหลือเพียง 1 ศูนย์ แล้วมา  
                                         ด าเนินการจัดตั งเป็นศูนย์ฯ ในปี 2564 โดยกรมฯ จะสนับสนุนเป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน  
                                         5,300 บาท (จัดซื อวัสดุการเกษตร) 

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   
ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -      

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                               (นางจิรวรรธนา  เทพอาจ) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


