
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 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. นายณรงค์ เพชรล  า   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี    ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์   
                                                                                                                    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. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
15. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
16. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
17. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
18. นายธาตรี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
19. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
20. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
21. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
22. นายสมพงษ์           ผิวสวยค า ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน                       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
23. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
24. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
25. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
26. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

                  27. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                  28. นายยุทธภูม ิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม 

/29. นายกวีไชย...... 
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29. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด 

30. นายศุภกิจ พลอุทัย สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
31. นายอาคม ธุระงาน               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุดจับ 
32. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล 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. นายเกรียงศักดิ์       บุตรเคน  สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
38. นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
39. นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
40. นายโกวิท สัตย์ซื่อ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
41. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
42. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 

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

/67. นายกิติพงษ.์..... 
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67. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
68. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
69. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
70. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
71. นายณัฐกานต์ เทือกเถาว์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน            1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายอดุลย์ พูนศิริวณิชย์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ   
                          (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่ 
                          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
                      2. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ                                 
                          - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนายโกวิท สัตย์ซื่อ  
                            ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ  
                            ตั งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
                     3. แต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทน จ านวน 3 ราย ดังนี  
                       1. นายสุนทร แสงดารา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
                          เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน  
                       2. นายกวีไชย มูลทรา ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี  
                         3. นายเกรียงศักดิ์ บุตรเคน ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ   
                            เป็นผูร้ักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ 
                        4. ย้ายขา้ราชการ  
                               - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ 160/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ย้ายนางสาวสุจารี อิงค์ประเสริฐ   
                              ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน- 
                              สินคา้ปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที ่30 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 1/2563 ในวันที่  30 มกราคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

 

 
/ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                    - การประมูลโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง จ านวน 10 ตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การส ารองคลังเสบียงสัตว์ ประจ าต าบล ในกรณีฉุกเฉิน สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
                             มีหญ้าแห้งเตรียมส ารองไว้แล้ว ขอรับการสนับสนุนเป็นกรณีเฉพาะราย/กลุ่มเกษตรกร 
                           - การส ารวจความต้องการใช้เครื่องอัดฟางของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ขอความร่วมมือจากปศุสัตว์ 
                             อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการส ารวจความต้องการใช้เครื่องอัดฟางส าหรับเลี ยงสัตว์ ภายในวันที่  
                             31 มีนาคม 2563   

นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
           - ไม่มี -                                  

น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                                 - ติดราชการ - 

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
                                - ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ความเห็นชอบมาตรการ “ลดและ 
                                           คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพร้อมกัน 
                                           ทั่วประเทศ ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นตัวชี วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐและเป็นเกณฑ์การ-  
                                           ประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังนั นจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ช่วยกันด าเนินการคัดแยก 
                                           ขยะมูลฝอย และจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ คัดแยกขยะมูลฝอย 3 ประเภท    
                                           ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ใช้แก้วน  าส่วนตัว ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น  
                                           มิตรกับสิ่งแวดล้อมงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวทิ ง ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
                                           ได้มีบริการจุดยืมถุงผ้าไว้ให้แล้ว รวมทั งงดซื อหรือน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2563 

                               - สรุปผลการปรับปรุง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จากฐานข้อมูลเดิม 90,500 ครัวเรือน   
                                 ปรับปรุงไปแล้ว 86,333 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.17 ภายในสิ นเดือนมีนาคม 2563  
                                 แต่ละอ าเภอต้องปรับปรุงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในปี 2562  
                                 มีอ าเภอที่ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ ไปแล้ว 10 อ าเภอ ซึ่งทางกลุ่มได้ท าการเบิกจ่าย 
                                 ให้เรียบร้อยแล้ว และหากอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน  
                                 ค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง (ครัวเรือนละ 3 บาท) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณพัชรา)  
                                 เพ่ือเบิกจ่ายให้ต่อไป 
 

/4.6.2 การจัดเก็บ...... 
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     4.6.2 การจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
                               - สรุปจ านวนกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 - 2563 รวมทั งสิ น 10 แปลง 
                                 3 ชนิดสัตว์ ได้แก่ โคเนื อ จ านวน 6 แปลง แบ่งออกเป็น อ.เพ็ญ 1 แปลง, อ.วังสามหมอ  
                                 2 แปลง, อ.กุมภวาปี 2 แปลง และ อ.หนองวัวซอ 1 แปลง โคนม จ านวน 2 แปลง แบ่งออกเป็น  
                                 อ.ศรีธาตุ 1 แปลง และ อ.หนองวัวซอ 1 แปลง และกระบือ จ านวน 2 แปลง แบ่งออกเป็น 
                                 อ.ศรีธาตุ 1 แปลง และ อ.หนองวัวซอ 1 แปลง ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอให้อ าเภอที่มี 
                                 กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลแปลงใหญ่    
                                 ทีไ่ด้ส่งให้อ าเภอแล้ว ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพ่ือที่จะได้รวบรมข้อมูลรายงานกรมปศุสัตว์   
                                 และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป  
                       4.63 การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 
                              - ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการฝ่ายติดตามและ 
                                วิเคราะห์สถานการณ์น  า ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จ.อุดรธานี เพื่อติดตาม- 
                                สถานการณ์ภัยแล้ง ในทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 น. ผ่านระบบ Web Conference ไปยังอ าเภอ 
                                ทกุอ าเภอในพื นที่จังหวัดอุดรธานี หากปศุสัตว์อ าเภอใดมีข้อมูลที่เกิดความเสียหายในด้านปศุสัตว์ 
                                สามารถรายงานผ่านการประชุมฯ นี ได้ เพื่อที่จังหวัดจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
                              - ประกาศกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน 
                                ทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถด าเนินการใดที่จ าเป็นต้อง 
                                กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ นในเวลาอันใกล้  
                                และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการป้องกันและยับยั งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบ 
                                จากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ น ซึ่งหากไม่ด าเนินการป้องกันหรือยับยั งภัยพิบัติดังกล่าว อาจส่งผล  
                                กอ่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
                                หรอืของรัฐในส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมจะด าเนินการส่งเอกสารให้อ าเภอทุกอ าเภอในภายหลัง 

                                 4.6.4 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด รอบที่ 1/2563  
                                         - ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการรายงานในระบบ e-operation ตรวจสอบรายงานผลการ- 
                                           ปฏิบัติงานในระบบ e-operation ประจ าเดือน หากมีกิจกรรม/โครงการใด ที่ยังด าเนินการ 
                                           ไม่ถึงเป้าหมาย ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2563 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม (แทน)      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
                                      1) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 27 มกราคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สวนสัตว์ รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 28 มกราคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศเดนมาร์ก...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 30 มกราคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ                  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ                  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 6 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติและ 
                                               สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)    
    - ประเทศจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                         - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและโรงฆ่าสัตว์ รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 4 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมนี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศโปแลนด์...... 

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/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 22 มกราคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 6 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านโพนทอง หมู่ที่ 11 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที่บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที่บ้านนาปักแรด หมู่ที่ 8 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
    - ท้องทีชุ่มชนโคกหม้อซอย หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
    - ท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 
    - ชุมชนทุ่งคาเกรียน ต.นาสาร อ.บ้านาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
    - ท้องที่บ้านป่านกขาบ หมู่ที่ 4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
    - ท้องที่บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เวียงค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
    - ท้องที่บ้านวิจิตรคราม หมู่ที่ 5 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
     - ท้องที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
     - ท้องที่บ้านทาม่อน หมู่ที่ 1 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
     - ท้องที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ ต.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  
     - ท้องที่บ้านล าพญากลาง หมู่ที่ 12 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 13 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
     - ท้องที่บ้านคั่นตะเคียน หมู่ที่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
      - ท้องที่ หมู่ที่ 4,6,9,10 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 
     - ท้องที่บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
          4) โรค PRRS พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านเขาสัก หมู่ที่ 10 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
          5) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
     - ท้องที่บ้านเมืองลึง หมู่ที่ 1 ต.เมืองลึง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านอังกัญ หมู่ที่ 5 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

                       4.7.2 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง ครั งที่ 2/2563 
                               - สามารถรับวัคซีน ตั งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (คุณธนศักดิ์) 
                       4.7.3 ติดตามงานการรับรองสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบป้องกันโรค 
                               - เป้าหมายของกรมปศุสัตว์ จ านวน 800 ฟาร์มทั งปี กลุ่มฯ ได้ท าการจัดสรรเป้าหมายจากกรมฯ   
                                 ตามจ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ปกีพื นเมือง/ไก่ชน ในแต่ละอ าเภอ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ใหม่แล้ว 
 

/- 4.7.4 ประกาศ...... 

http://www.oie.int/
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                       4.7.4 ประกาศก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสีย- 
                               ค่าธรรมเนียม ตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 5 เดือน และ     
                               หาก อปท.ใด ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรในการผ่าตัด - ท าหมัน สุนัขและแมว ท าหนังสือ  
                               ขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
                                   โดยผิดกฎหมาย โดยก าหนดให้ปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั งประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน   
                                   2563 ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายอ่ืน 
                                   ที่เก่ียวข้องและให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอรายงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย  
                                   มายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
                           4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  5  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มสุกร          จ านวน       6    ราย  
   (2) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย     
                               (3) อ าเภอเมือง   ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย  
   (4) อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       6    ราย   
   (5) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       3    ราย  และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1    ราย 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน  7  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม   จ านวน     1   ราย  
   (2) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน     4   ราย  และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน     1     ราย 
   (3) อ าเภอเมือง   ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (4) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (5) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มสุกร   จ านวน     4   ราย 
   (6) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย 
   (7) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1   ราย   

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นางหญิง แกว้เกิด (แทน)      4.9.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                   - ขอแจ้งแผนการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื นที่ 10 อ าเภอ ระหว่างวันที่  
                                     11 - 12 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ฝึกอบรมเกษตรกร อ าเภอละ 10 ราย ในพื นที่  
                                     5 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอกุดจับ 2) อ าเภอกุมภวาปี 3) อ าเภอโนนสะอาด 4) อ าเภอเมือง 5) อ าเภอ  
                                     ศรีธาตุ ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี และในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ฝึกอบรม 
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                                     เกษตรกร อ าเภอละ 10 ราย ในพื นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอหนองหาน 2) อ าเภอกู่แก้ว  
                                     3) อ าเภอหนองแสง 4) อ าเภอประจักษ์ฯ 5) อ าเภอวังสามหมอ ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุง- 
                                     พันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                           4.9.2 โครงการโรงเรียนตามพระราชด าริ จ านวน 10 โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ ได้รวบรวมความต้องการ 
                                   ของแต่ละโรงเรียน และอยู่ในระหว่างการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนของโรงเรียนใดที่มีความต้องการ 
                                   พันธุ์ไก่ไข่ ทางกลุ่มส่งเสริมฯ จะด าเนินการจัดซื อและส่งมอบให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563         
                           4.9.3 โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
                                   - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการ    
                                     ระดับอ าเภอเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการส่งให้อ าเภอทุกอ าเภอในภายหลัง ในกรณีท่ีอ าเภอใดที่มี 
                                     เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่กลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อที่จะได้ท าการ 
                                     ตรวจสอบพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ เมื่อสิ นสุดโครงการฯ จะได้ท าการเชิญคณะกรรมการระดับจังหวัด 
                                     เข้าร่วมประชุมเพ่ือขออนุมัติให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อ าเภอที่ส่งเอกสารขอเข้าร่วมโครงการฯ 
                                     มาแล้ว ทั งสิ น 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอน  าโสม อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอหนองวัวซอ และอ าเภอ 
                                     หนองหาน รวมเกษตรกรทั งสิ นจ านวน 39 ราย พื นที่ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ 292 ไร่  
                           4.9.4 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้จัดท าคู่มือและแบบฟอร์มใบสมัคร/หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
                                     ซึ่งจะด าเนินการจัดส่งให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอในภายหลัง ซึ่งในการด าเนินการมี  
                                     5 ขั นตอน ดังนี  1) ประชาสัมพันธ์ (กรมปศุสัตว์ ธ.ก.ส. และภาคีร่วมกัน) 
                                                        2) จัดท าแผนชุมชนหรือแผนธุรกิจ (สรุปความต้องการ จัดตั งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร   
                                                            จัดท าแผนเสนอผ่าน ธ.กส.) 
                                                        3) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ยื่นใบสมัครพร้อมแผนธุรกิจได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                                                            และทางส านักงานปสุสัตว์อ าเภอจะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติใน 
                                                            เบื องต้น) 
                                                        4) ติดต่อขอสินเชื่อ (ธ.ก.ส. สาขา) 
                                                        5) ขั นตอนการด าเนินการ 

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -      

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -      
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เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

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

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

 
 
 
 
  


