
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 11/2562 

วันที่  28 พฤศจิกายน 2562 
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. นายพิเชฎฐ์ มหาแสน   ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี    ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                    อุดรธานี 
4. นายสมพร            แสงสง่า       หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 6. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.      
 8. นายรัชพล            สืบพรหม              นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 9. นายมานพ กุศลยัง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.  
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นางสาวธัญยณัชน์  ศรีอุดร               จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
12. นางเกยูร เผือกศิลา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
13. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
14. นายก าพล    วุฒิวิชญานันต์        ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม สนง.ปศอ.สร้างคอม 
15. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
16. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
17. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
18. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
19. นายธาตรี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
20. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
21. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
22. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
23. นายสมพงษ์           ผิวสวยค า ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน                       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
24. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
25. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
26. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
27. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

                  28. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  

29. นายศุภกิจ พลอุทัย สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
30. นายอาคม ธุระงาน               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุดจับ 

/31. นายพนมกร...... 
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31. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
32. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อด. 
33. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
34. นางสาวสุจารีย์ อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
35. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
36 นายชัยฤทธิ์           พันธศรี               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

                  37. นายยุทธภูม ิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                  38. นายเกรียงศักดิ์       บุตรเคน  สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 

39. นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
40. นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
41. นายโกวิท สัตย์ซื่อ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
42. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
43. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 

                  44. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         สนง.ปศจ.อด. 
45. นายมานพ             แก้วภู                 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน        สนง.ปศอ.บ้านดุง 
46. นางสาวจิตรลดา     เสนา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
47. นายวิชาญ           โคตรโยธา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
48. นางมัลลิกา       ศิริสถิตย์ นักวิชาการสัตวบาล                       สนง.ปศจ.อด. 
49. นายอภิรัตน์   ป้องพาล              นักวชิาการสัตวบาล                        สนง.ปศจ.อด. 
50. นางนงลักษณ์ นาผล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
51. นางพัชรา ศีรษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.ปศจ.อด. 
52. นายอาทิตย์           แก้วไชย               เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
53. นายธนศักดิ์ สุริยะ                  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
54. น.ส.วรรณภา         ไชยเสนา              เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศจ.อด.  
55. น.ส.ดารารัตน ์ ศรีอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
56. นางอรพินท์           สังฆะมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
57. นางสาวสุวนันท์      นามอาสา  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
58. นางสังวาลย์ สารโีท                 พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อด. 
59. นายชาญชัย พงษ์สุขา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
60. นายชชัวาลย ์ ไชยเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
61. นายชาญวิทย ์ ทองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองหาน 
62. นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
63. นายวีระชัย           สิทธพิิทักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
64. นายอนุราช           พูลสาทรกุล          เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
65. นายนพชัย เอ่นนู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
66. นายวินิจ มัดจุปะ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เพ็ญ 
67. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
68. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
69. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 

/70. น.ส.ปาจรี...... 
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70. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
71. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
72. นายณัฐกานต์ เทือกเถาว์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 
                                  1) นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ส านักงานปศุสัตว์ 
                                     อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
                                     เป็นต้นไป 
                                  2) นายก าพล วุฒิวิชญานันต์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์ 
                                     อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  
                                     เป็นต้นไป 
   2. แต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทน รำย นายกวีไชย มูลทรา ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน  
                                กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้รักษาราชการแทน 
                                ในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด  
                                จังหวัดอุดรธานี 
                               3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือรณรงค์การต่อต้านการทุจริต   
                                   เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ในวันที ่24 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 9/2562 ในวันที่  24 กันยายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง           4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การขอรับพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าแพงโกล่า สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี  
                                        เป็นต้นไป 
 
 
 /4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
                                     1) การออกตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์- 
                                         แอฟริกาในสุกร ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางสาธารณรัฐ-  
                                         ประชาธิปไตยประชาชนลาวปลายทางอุดรธานี ผลปรากฏไม่มีการลักลอบการขนย้ายสัตว์และ 
                                         ซากสัตว ์         

น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
/ประสิทธิภาพ...... 
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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 วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดและค่าเป้าหมาย  
                                         ดังนี  
                                          1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าเป้าหมายร้อยละ 10) 
                                          2) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 10) 
              3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) 
              4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 15)  
    5) ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) 
    6) ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 15) 
    7) ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 5) 
    8) ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี ยงสัตว์ 
                                             (ค่าเป้าหมายร้อยละ 5) 

     4.6.2 การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2563 
                               - เป้าหมายในการปรับปรุงเกษตรกร 94.074 ราย ในรอบที่ 1 จะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูล 
                                 เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ให้ได้ร้อยละ 80 ของฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2562 ค่าตอบแทน 
                                 ในการบันทึกข้อมูลครัวเรือนละ 3 บาท 
                       4.6.3 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 
                               - ในปี พ.ศ. 2563 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ -  
                                 ราชการ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1 โครงการ ในพื นทีอ่ าเภอศรีธาตุ  
                       4.6.4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563 
                               - มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่า 
                                 รอ้ยละ 35 ของข้าราชการทั งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ  า พนักงานราชการไม่น้อยกว่า 
                                 รอ้ยละ 35 ของพนักงานราชการทั งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ  า และรวมทั ง 2 รอบ 
                                 การประเมิน จะต้องมีการวางแผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้าราชการ 
                                 ทั งหมดในหน่วยงาน โดยไม่นับคนซ  า และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพนักงาน  
                                 ราชการทั งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ  า โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
                                 ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั งวิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 
                                 การฝึกอบรม (Non Training) ได้แก่ การจัดตั งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การเรียน E-learning  
                                 การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เป็นต้น 
 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

/4.7 กลุ่มพัฒนา...... 
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           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562 
                                      1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเม็กซิโก วันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N3 มีการระบาด 6 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 14 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
                                         - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                         - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโดมินิกัน วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 10 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้านและฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศชิลี วันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N6 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2562 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านวังขอนซุง หมู่ที่ 9 ต.วังตะก ูอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
    - ท้องที่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

                       4.7.2  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการท าลาย 
                               เชื อโรคในพื นที่เสี่ยง รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด าเนินการในระหว่างเดือน   
                               พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 สามารถรับวัคซีนได้คุณอาทิตย์ ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 
 
 
 /4.7.3 รายละเอียด...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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                       4.7.3 รายละเอียดตัวชี วัดผู้บริหาร ด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                               ตัวชี วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและ 
                                               การเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) น  าหนักร้อยละ 4 
                               ตัวชี วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์  
                                               น  าหนักร้อยละ 6 
                               ตัวชี วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค 
                                               ในสัตว์ปีก น  าหนักร้อยละ 4 
                               ตัวชี วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง- 
                                               ส่วนท้องถิน่ น  าหนักร้อยละ 4 
     ตัวชี วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็คโทรนิกส์  
                                               น  าหนักร้อยละ 2 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต          4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  12  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน    16   ราย  
   (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน    12    ราย 
                               (3) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน     8     ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     4     ราย 
   (4) อ าเภอกุดจับ   ฟาร์มสุกร   จ านวน     7     ราย   
   (5) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     6     ราย  
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     4     ราย 
   (6) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     7     ราย 
   (7) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน    13     ราย  
    (8) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร    จ านวน    10     ราย 
   (9) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มไกเ่นื อ   จ านวน     1     ราย 
    (10) อ าเภอเมือง    ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     9     ราย  
                               (11) อ าเภอโนนสะอาด   ฟาร์มสุกร    จ านวน     7     ราย 
     (12) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     1     ราย 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน     อ าเภอ ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม   จ านวน     9   ราย  
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     5      ราย 
   (2) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มโคนม   จ านวน     1   ราย 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     7      ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่    จ านวน     1      ราย 
   (3) อ าเภอหนองแสง  ฟาร์มโคนม   จ านวน     1   ราย 
 

/(4) อ าเภอ...... 
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   (4) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน     5   ราย 
       ฟาร์มสุกร     จ านวน     1      ราย 
 
   (5) อ าเภอประจักษ์ฯ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (6) อ าเภอกุดจับ    ฟาร์มสุกร   จ านวน     3   ราย 
   (7) อ าเภอเมือง    ฟาร์มสุกร   จ านวน     9   ราย 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน     1      ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     1      ราย 
   (8) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน     4      ราย 
   (9) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1      ราย 
   (10) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร    จ านวน     3      ราย 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน     2    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     4      ราย 
   (11) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน     6      ราย 
   (12) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     1      ราย 
                 4.8.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ 
                         ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ.2562 โดยที่เป็นการสมควรในการน าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะมาใช้ 
                         ในอาหารสัตว์ เพื่อไปเพ่ือใช้ประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
                         ให้ถูกสุขลักษณะ และปราศจากอันตรายจากเชื อโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร, 
                         โรควัวบา้, โรคไข้หวัดนก รวมถึงสารตกค้างต่างๆ ที่ส่งผลต่อสัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
                         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
                         พ.ศ. 2558 ออกประกาศไว้ ดังนี  
                         ข้อ 3 ห้ามใช้อาหารสัตว์ที่ต้องขึ นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแต่มิได้ขึ นทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี   
                                เปน็ส่วนผสมในอาหารสัตว์ 
                                (1) เนื อป่น 
     (2) เนื อป่นสกัดไขมัน 
     (3) เนื อและกระดูกป่น 
     (4) เนื อสัตว์ปีกป่น 
     (5) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น 
     (6) ขนสัตว์ปีกป่น 
     (7) เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น 
     (8) พลาสมาผง 
     (9) อาหารเสริมส าหรับสัตว์ที่มีส่วนประกอบของ (1) - (8) 
                        ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/4.9 กลุ่มส่งเสริม...... 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง           4.9.1 แผนงานปี 2563 
                                  - โครงการด้านปศุสัตว์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ในถิ่นทรุกันดาร ตามพระราชด าริ  
                                    ในพื นที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 11 โรงเรยีน 
                                  - โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี จ านวน 2,500 ไร่  
                                    ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีทดแทน ได้แก่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ (ต้นพร้อมฝักหรือเมล็ด) หญ้าเนเปียร์  
                                    หญ้าแพงโกลา และมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีตลาดรองรับ 
                      - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย  
              4.9.2 กิจกรรมปศุสัตว์ในงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง ประจ าปี 2562 
                                  - กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานปสุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
                                    ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี จัดแสดงนิทรรศการ 
                                    พันธุ์สัตว์ การปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์ และการเลี ยงไก่พื นเมือง ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

             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  

 


