
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 12/2562 

วันที่  7 มกราคม 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. 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. นางสาวสุจารี 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. ย้ายข้าราชการ 
                                ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 1108/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ย้ายข้าราชการ  
                                จ านวน 2 ราย ดังนี  
                       1) นางสาวสรยา ศิริเพชร ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ  
                                   จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย  
                                   จังหวัดเลย 
    2) นางสาวจิตรลดา เสนา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                      บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์        
                                      และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 ในวันที ่28 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 11/2562 ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                    - การประมูลโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง การจ าหน่ายโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การขอรับพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าแพงโกล่า สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี  
                                        เป็นต้นไป 

นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
                                     1) การออกตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์- 
                                         แอฟริกาในสุกร ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางสาธารณรัฐ-  
                                         ประชาธิปไตยประชาชนลาวปลายทางอุดรธานี ผลปรากฏไม่มีการลักลอบการขนย้ายสัตว์และ 
                                         ซากสัตว ์  
        /4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                                  - ไม่มี - 

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 การจ าหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื อ 
                                         ในปีงบประมาณ 2547 โดยจ าหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์หมดทุกอ าเภอแล้ว    
                                  4.5.2 ให้ปศุสัตว์อ าเภอที่มีครุภัณฑ์สัตว์ ให้ด าเนินการค้นหาสัญญายืมเตรียมไว้ เพื่อรอขออนุมัติโอนให้ 
                                          เกษตรกร        

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2563 

                               - ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน โดยในรอบที่  
                                 1/2563 ต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในปี 2562  
                                 หากอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง  
                                 (ครัวเรือนละ 3 บาท) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเบิกจ่ายให้ต่อไป 
                       4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563 
                               - ในรอบที่ 1/2563 ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 2 เรื่อง ดังนี  
                                 1) เรื่อง การใช้งานในระบบ e-Movement ที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
                                     ประกอบด้วยข้าราชการ 16 คน พนักงานราชการ 15 คน 
                                 2) เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงแพะโดยวิธีการศึกษาดูงาน ประกอบด้วยข้าราชการ 
                                    19 คน พนักงานราชการ 3 คน 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
                                      1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 10 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและโรงฆ่าสัตว์      
                                   รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก               
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่...... 

http://www.oie.int/
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    - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก                
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศโดมินิกัน วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 12 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้านและฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนธันวาคม 2562 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านส้อมป่อย หมู่ที่ 2 ต.ส าโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
    - ท้องที่บ้านเขาเหลือ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 
    - ท้องที่บ้านนาห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านทุ่งแคสูง หมู่ที่ 2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
     - ท้องที่บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องที่บ้านนาชุมแซง หมู่ที่ 1 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 
       - ท้องที่หมู่ท่ี 5 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านหนองหูกวาง หมู่ที่ 2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 7,8 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 
     - ท้องที่บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 8 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องที่บ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
     - ท้องที่บ้านวะภูแก้ว หมู่ที่ 6 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านยอดเคียน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
     - ท้องที่บ้านสามพระยา หมู่ที่ 1 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
     - ท้องที่บ้านกาลอดบ่วง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านรางบัว หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 10 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

/4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต          4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพ่ือส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจ าเดือนมกราคม 2563 
                                             - กิจกรรมสารเร่งเนื อแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพื นที่  5 อ าเภอได้แก่ 
   (1) อ าเภอเมือง  จ านวน    16  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (2) อ าเภอหนองวัวซอ จ านวน      4  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (3) อ าเภอหนองหาน จ านวน    32  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (4) อ าเภอทุ่งฝน  จ านวน    24  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (5) อ าเภอประจักษ์ฯ จ านวน      5  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)  
        - โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างไข่สดจากสถานที่จ าหน่ายไข่สด 
                                      ในพื นที่ 7 อ าเภอได้แก่ 
   (1) อ าเภอเมือง  จ านวน    2  ตัวอย่าง   
   (2) อ าเภอกุดจับ  จ านวน    1  ตัวอย่าง  
   (3) อ าเภอกุมภวาปี จ านวน    1  ตัวอย่าง  
   (4) อ าเภอหนองหาน จ านวน    1  ตัวอย่าง 
     (5) อ าเภอทุ่งฝน  จ านวน    1  ตัวอย่าง 
   (6) อ าเภอศรีธาตุ  จ านวน    1  ตัวอย่าง   
   (7) อ าเภอวังสามหมอ จ านวน    1  ตัวอย่าง  
                                       เก็บตัวอย่างไข่ไก่เบอร์ 2 จ านวน 24 ฟอง เป็น 1 ตัวอย่าง และทั ง 2 กิจกรรมให้ส่งภายในวันที่  
                                       16 มกราคม 2563 
                           4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนมกราคม 2563 

  - 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  
       ฟาร์มไก่เนื อ       จ านวน     2    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน     1    ราย 
   (2) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคเนื อ   จ านวน     1    ราย  
       ฟาร์มโคนม   จ านวน   14    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     9    ราย 
                               (3) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน     9    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     1    ราย 
   (4) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน   16    ราย   
   (5) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มโคนม   จ านวน     5    ราย  
       ฟาร์มสุกร   จ านวน   14    ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน     2    ราย 
   (6) อ าเภอหนองแสง  ฟาร์มโคนม   จ านวน     1    ราย 
   (7) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม   จ านวน     3    ราย  
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     2    ราย 
 

/(8) อ าเภอเมือง...... 
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    (8) อ าเภอเมือง   ฟาร์มโคนม    จ านวน     1    ราย 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     4    ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน     6    ราย 
   (9) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน     6    ราย 
    (10) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน   24     ราย  
                               (11) อ าเภอบ้านดุง   ฟาร์มสุกร    จ านวน     6     ราย 
     (12) อ าเภอสร้างคอม  ฟาร์มสุกร   จ านวน     5     ราย 
    (13) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน   13     ราย 
   (14) อ าเภอกุดจับ  ฟาร์มไก่ไข่    จ านวน    2      ราย 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน  7  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน   11   ราย  
   (2) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน     5   ราย 
   (3) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (4) อ าเภอสร้างคอม  ฟาร์มสุกร   จ านวน     2   ราย 
   (5) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     2   ราย 
   (6) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     7   ราย 
   (7) อ าเภอศรีธาตุ    ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย      

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง           4.9.1 โครงการ Smart Farmer ปี 2563 
                                  - ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งแผนปฏิบัติงานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ 
                                    พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer) กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
                                    เกษตรกรเป้าหมายทั งสิ น 300 คน เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายเป็น Smart Farmer  
                                    ที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ น และที่เป็น Smart Farmer หรืออาสาปศุสัตว์ หรือ 
                                                สมาชิกแปลงใหญ่ให้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โดยกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ท าหนังสือ 
                                  แจ้งไปยังอ าเภอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้สนใจทราบ หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  
                                  ให้แจ้งมาท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ (คุณหญิง) 
              4.9.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
                                  - เริ่มด าเนินการรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  
                                    14 มีนาคม 2563 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผ่านปศุสัตว์อ าเภอมายังกลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อที่กลุ่มฯ 
                                    จะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานก่อนที่จะน าเสนอผ่านคณะกรรมการต่อไป 

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 /4.10 ส านักงาน...... 
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  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  

 


