
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 6 มกราคม 2564 

เวลา 10.00 น. – 12.00 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 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน              

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 ในวันที ่8 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 10/2563 ในวันที่  8 ธันวาคม 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 
                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

นายวินัย แก้วบดุตา (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - การออกตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์- 
                                       แอฟริกาในสุกร ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางสาธารณรัฐ-  
                                       ประชาธิปไตยประชาชนลาวปลายทางอุดรธานี ผลปรากฏไม่มีการลักลอบการขนย้ายสัตว์และ 
                                       ซากสัตว์                     

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 

 

/4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี   
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรฐานฟาร์ม...... 
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/ตรวจสอบ...... 
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/เก็บตัวอย่าง...... 
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/อัพเดต...... 
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  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ                               - ไม่มี - 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2564 
                                         - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณค่าตอบแทนผู้บันทึกฐานข้อมูล 
                                           เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ครัวเรือนละ 3 บาท ซึ่งในปี 2564 เป้าหมาย 90,200 ครัวเรือน ขอให้      
                                           อ าเภอด าเนินการบันทึกข้อมูลให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
                                           ในปี 2563 ทั งนี สามารถเริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั งแต่บัดนี  ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  

                       4.6.2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564 
                               - การรายงานตามตัวชี วัดจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)  
                                 ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การเป็นพ่ีเลี ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุม- 
                                 นกัปฏิบัติ (Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                                 (E-learning) เป็นต้น ในรอบท่ี 1/2564 วิธีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเรียนทางไกลโดยสื่อ 
                                 อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตรที่ ก.พ. จัดให้ศึกษาในระบบทางไกล ในหัวข้อ 
                                 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่...... 

http://www.oie.int/
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       - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                              - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 10 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/ประเทศอังกฤษ...... 
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       - ประเทศอังกฤษ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                 - วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศยูเครน วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                 - วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในหมู่บ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)  
                 - วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิสราเอล วันที่ 6 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                 - วันที่ 12 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 27 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/ประเทศฝรั่งเศส...... 
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    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                 - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไอซ์แลนด์ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 4 จุด 
       ชนิดสัตว์ : โรงฆ่าสัตว์ และฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 5 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                 - วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 17 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนธันวาคม 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านควนยาว หมู่ที่ 4 ต.ดินแดง อ.ล าทับ จ.กระบี่ 
    - ท้องทีบ่้านหนองปอ หมู่ที่ 5 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
    - ท้องที่บ้านโนนกอย หมู่ที่ 2 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

/3) โรคปากและ...... 
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          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านดอนมะกอก หมู่ที่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
     - ท้องทีบ่้านแก่งแคบ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
     - ท้องที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวล าภ ู
     - ท้องที่บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาคูณ จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 17 ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
          4) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 1 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 6 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 
     - ท้องที่บ้านนาแห้ว หมู่ที่ 11 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านบ้านฟ้า หมู่ที่ 3 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 1 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 2 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
     - ท้องที่เทศบาลต าบลบรบือ หมู่ที่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
          5) โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านโสกมูลนาคม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร ่อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ
     - ท้องที่บ้านคลองทรายใหม่ หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
          6) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านบางวัว หมู่ที่ 11 ต.ไม้ตัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
                                4.7.2 การรับกระเป๋าความเย็น จ านวน 3 ใบ/อ าเภอ และสเตร็ปโตมัยซิน จ านวน 30 ซอง/อ าเภอ  
                                       สามารถติดต่อขอรับได้ที่คุณธนศักดิ์ 
                                4.7.3 การายงานผลการปฏิบัติงานผสมเทียมของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม  
                                        - ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ให้เกินเป้าหมาย (100 %) 

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
 

ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย e-operation โรงเรียนทั้งหมด 
1 เมืองอุดรธานี 31 145 
2 กุดจับ 7 34 
3 หนองวัวซอ 7 33 
4 กุมภวาป ี 18 84 
5 โนนสะอาด 7 33 
6 หนองหาน 15 70 
7 ทุ่งฝน 3 15 
8 ไชยวาน 5 23 
9 ศรีธาตุ 8 38 
10 วังสามหมอ 7 32 
11 บ้านดุง 15 68 
12 บ้านผือ 14 65 
13 น  าโสม 6 28 
14 เพ็ญ 15 72 
15 สร้างคอม 5 23 
16 หนองแสง 4 18 
17 นายูง 4 18 
18 พิบูลย์รักษ ์ 3 16 
19 กู่แกว้ 2 11 
20 ประจักษ์ศิลปาคม 4 18 

(โรงเรียน) รวม 180 844 
 

                           4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนมกราคม 2564 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  14  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มโคเนื อ        จ านวน      1    ราย  
       ฟาร์มไก่พันธุ์   จ านวน       1    ราย  
       ฟาร์มเป็ดพันธุ์   จ านวน       1    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย 
                               (2) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคเนื อ   จ านวน       1    ราย      
   (3) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       9    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย 
   (4) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน     13    ราย  
   (5) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม   จ านวน       3    ราย 
   (6) อ าเภอหนองแสง  ฟาร์มโคนม   จ านวน       2    ราย  
     (7) อ าเภอเมือง   ฟาร์มโคนม    จ านวน       1    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       4    ราย 
     (8) อ าเภอประจักษ์ฯ  ฟาร์มโคนม   จ านวน       1    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย 
     (9) อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย  
    (10) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     11    ราย 
 /(11) อ าเภอ...... 
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    (11) อ าเภอทุ่งฝน    ฟาร์มสุกร          จ านวน       9    ราย 
    (12) อ าเภอสร้างคอม  ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย 
    (13) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       2    ราย 
    (14) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย 
                4.8.3 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  
                        - ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
                          พ.ศ.2535 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ให้ข้าราชการที่สังกัดกรมปศุสัตว์ซึ่งด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด,  
                          ปศุสัตวอ์ าเภอ, นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลและเจ้าพนักงานสัตวบาล สังกัด 
                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและสังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                4.8.4 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
                        - ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ 
                          ยา พ.ศ.2510 ข้อ 7 ให้บุคคลในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
                          ปศุสัตวจ์ังหวัด นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ส านักงานปสุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                          เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา โดยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 91 (1)  
                          (2) และ (3) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มุ่งหมาย 
                          ใช้กับสตัว์ 
                4.8.5 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558  
                        - ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
                          คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 แต่งตั งให้ผู้ด ารงต าแหน่งในสังกัดกรัทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งด ารง   
                          ต าแหนง่ปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อ าเภอ, นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และ 
                          เจ้าพนักงานสัตวบาล สังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและสังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                  - จ านวนสัตว์ในโครงการธนาคารโค - กระบือ ทั งหมดจ านวน 774 ตัว ที่มีสัญญาเกิน 5 ปี เป็นจ านวน  
                                    126 ตัว แบ่งออกเป็นท าเรื่องอนุมัติขอจ าหน่ายลูกตัวผู้/ขยายลูกตัวเมีย จ านวน 52 ตัว , ท าเรื่องตาย  
                                    จ านวน 35 ตัว และยังไม่ได้ด าเนินการเป็นจ านวน 39 ตัว ในพื นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองหาน  
                                    5 ตัว, อ าเภอบ้านดุง 1 ตัว, อ าเภอศรีธาตุ 4 ตัว, อ าเภอไชยวาน 4 ตัว, อ าเภอเพ็ญ 5 ตัว, อ าเภอ 
                                    พิบูลย์รักษ์ 5 ตัว, อ าเภอกู่แก้ว 7 ตัว และอ าเภอประจักษ์ฯ 8 ตัว 
                          4.9.2 โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
                                  - ซ่ึงด าเนนิงานในพื นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสรา้งคอม, อ าเภอไชยวาน, อ าเภอนายูง และอ าเภอ 
                                    โนนสะอาด แนวทางการด าเนินโครงการ ในระยะเวลา 7 ปี ตั งแต่ปี 2560 และในปี 2561 - 2563  
                                    ปลอดการช าระหนี เงินต้น และจะครบการช าระหนี เงินต้น ร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ ในปี 2564 
                                    (เดือนสิงหาคม 2564) เป็นเงิน 62,500 บาท  
 

/4.9.3 โครงการ...... 



 
- 14 - 

                          4.9.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
                                  1) การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 10 ราย 
                                  2) การพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน 10 ราย 
                                  3) การพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 10 ราย 
                                  4) การสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จ านวน 10 ราย  
                                  ได้ก าหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                           
                          4.9.4 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
                                  - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้รับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 30 ราย ในวันที่ 14 มกราคม  
                                    2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จะแจ้งให้ทราบในหลัง 
                          4.9.5 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
                                  - ปัจจุบันมีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะขุนโคภายใต้โครงการฯ และ 
                                    อยู่ในช่วงของการเขียนใบสมัครและจัดท าแผนธุรกิจ ตามแบบ 1 2 3 หลายอ าเภอ ฝากทุกอ าเภอ 
                                    หากมีเกษตรกรมายื่นแบบสมัคร ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบ 4 หากถูกต้อง ให้เชิญคณะท างาน 
                                    ระดับอ าเภอ ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานประชุมเพ่ือรับทราบการด าเนินงานโครงการในพื นที่ จัดท า-  
                                    รายงานการประชุมรวบรวมเอกสารตามแบบ 1,2,3,4 พร้อมรายงานการประชุมระดับอ าเภอ  
                                    ท าหนังสือส่งให้ ธ.ก.ส.สาขา เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส.จังหวัด พิจารณาในเรื่องการอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป     
                          4.9.6 โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
                                  - ขอให้อ าเภอส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้กลุ่มส่งเสริมทราบด้วย 

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   
ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -    

เลิกประชุม             
เวลา   12.00 น. 

                                                  

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

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


