
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 9 มีนาคม 2564 

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. นายสมบัติ          แสนศรี(แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายนนทชัย         สันติชาติ              นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
6. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

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

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

 
/29. นายนิรันดร...... 
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                        29. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                  30. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ย้ายข้าราชการ 
                                   - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 159/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ย้ายนายกวีไชย มูลทรา   
                                         ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
                                         ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี   
                                      จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 1/2564 ในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ผลการประกวดเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประเภทฟาร์มโคเนื อ รองชนะเลิศล าดับที่ 2 ในพื นที่อ าเภอ 
                                        ประจักษ์ศิลปาคม 
                                      - การประการก าหนดจัดการประมูลโคบราห์มันแดง จ านวน 20 ตัว ช่วงปลายเดือนเมษายน 2564  

นายสมบตัิ แสนศรี (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 
 
 
 /4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายสุรเวช มูลสาร        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการท าความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื อโรคในพื นที่จุดเสี่ยงการเกิดโรค 
                                       ไข้หวัดนก,ปากและเท้าเปื่อย และ ASF ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี  

 

 
    
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 /เขตพื นที่...... 
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/แผนปฏิบัติงาน...... 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังนี   
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ประสิทธิภาพ...... 
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 /เก็บตัวอย่าง...... 
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/การสร้าง...... 
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/งานบริการ...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 
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  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ    4.5.1 การน าส่งเงินรายได้ค่าใบเคลื่อนย้ายสัตว์ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ให้น าส่งเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                  เป็นเงินสด พร้อมคืนเล่มใบเสร็จที่ใช้แล้วด้วย  
                           4.5.2 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
                           4.5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานในพื นที่อ าเภอ ให้ด าเนินการประเมินผลการ 
                                  ปฏิบัติงาน เมื่อใกล้สิ นสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแบบฟอร์มการประเมินฯ ฝ่ายบริหารฯ      
                                  จะด าเนินการจัดส่งเป็นไฟล์ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอทางอีเมล์ในภายหลัง 

   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 ผลการ              
                                           ด าเนินการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 83,347 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.25    

                                 หากอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง  
                                 (ครัวเรือนละ 3 บาท) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณพัชรา) เพ่ือเบิกจ่ายให้ต่อไป 
                              - การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปสุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า  
                                (ศฐ 01) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ด้วย โดยให้รายงาน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน   
                       4.6.2 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
                               - ในปี พ.ศ.2564 ยังมีเป้าหมายในการด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 10,000 แปลง 
                                 คือแปลงใหญ่สหกรณ์โคนมศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ และจะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
                                 รายละ 6,000 บาท 
                       4.6.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 
                               - ขอให้อ าเภอเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบด้านการเลี ยงสัตว์ 
                       4.6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด รอบที่ 1/2564 
                               - ขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย ช่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด ในระบบ e-operation  
                                 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม (แทน)       4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศยูเครน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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    - ประเทศอิตาลี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N7 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอลจีเรีย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศฮังการี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
                     - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศอิหร่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน สวนสัตวแ์ละสวนสาธารณะ รายงานโดย   
                                             (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)      
    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 14 ต.ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
  - ท้องที่บ้านท่าวา หมู่ที่ 1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
                                      3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
  - ท้องที่บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ 
          4) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 18 ต.ส าราญใต ้อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องทีบ่้านหนองโง้ง หมู่ที่ 2 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
     - ท้องทีบ่้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.สร้างแช่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านวังบุญ หมู่ที่ 4 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ต.ขี เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านมะรอ-หนองเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องที่บ้านป่าปอ หมู่ที่ 9 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านบางจาก หมู่ที่ 5 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
                                       5) โรคแบล็กเลก พื นท่ีเขตเกิดโรค ได้แก่ 
   - ท้องที่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
                                4.7.2 การรายงานผลการส ารวจ/ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรต่อโรค ASF และให้ค าแนะน า  
                                       ในการป้องกัน ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ จังหวัดอุดรธานี ในระว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่       
                                       31 มีนาคม 2564 
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อ าเภอ 
เป้าหมายการส ารวจจ านวนฟาร์มสุกร 
ในระบบเฝ้าระวังฯ (ฟารม์) 

ผลการส ารวจจ านวนฟารม์สุกร 
ในระบบเฝ้าระวังฯ (ฟารม์) 

คิดเป็นร้อยละ 

เมืองอุดรธาน ี 336 439 130.7 
กุดจับ 143 150 104.9 
หนองวัวซอ 105 112 106.7 
กุมภวาป ี 183 162 88.5 
โนนสะอาด 121 117 96.7 
หนองหาน 264 269 101.9 
ทุ่งฝน 68 64 94.1 
ไชยวาน 65 69 106.2 
ศรีธาต ุ 104 61 58.7 
วังสามหมอ 179 84 46.9 
บ้านดุง 236 87 36.9 
บ้านผือ 272 261 96.0 
น  าโสม 45 52 115.6 
เพ็ญ 334 210 62.9 
สร้างคอม 133 0 0.0 
หนองแสง 113 112 99.1 
นายูง 60 59 98.3 
พิบูลย์รักษ์ 42 90 214.3 
กู่แก้ว 84 81 96.4 
ประจักษ์ศลิปาคม 73 102 139.7 

รวม 2,960 2,581 87.2 
 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  3  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มสุกร          จ านวน      12   ราย      
                               (2) อ าเภอเมือง   ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย      
   (3) อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       6    ราย  
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  8  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม        จ านวน       4    ราย       
                               (2) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม   จ านวน       1    ราย      
   (3) อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       3    ราย   
    (4) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       3    ราย 
    (5) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       2    ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       2    ราย 
    (6) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       3    ราย 

/(7) อ าเภอเมือง...... 
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    (7) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       3    ราย 
    (8) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       1    ราย 
                    4.8.2  เตรียมความพร้อมมาตรฐานบังคับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 
                             - ด้วยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พิจารณาการทบทวน  
                               เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับฟาร์มสุกร และคณะกรรมการ 
                               วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ได้พิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดให้มาตรฐานเรื่องดังกล่าว 
                               เปน็มาตรฐานบังคับ โดยจะบังคับใช้กับฟาร์มสุกร ดังนี  
                               1) ฟาร์มสุกรที่เลี ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั งแต่ 95 ตัวขึ นไป 
                               2) ฟาร์มสุกรที่เลี ยงสุกรขุน ซึ่งมีจ านวนสุกรขุน ตั งแต่ 500 ตัวขึ นไป 
                               ซึ่งขณะนี ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  
                               อยูร่ะหว่างขั นตอนการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือพิจารณา ซึ่งส านักงาน- 
                               ปศสุัตว์จังหวัดอุดรธานี ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการแจ้งเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรในพื นที่ 
                               ที่ยงัไม่ได้มาตรฐานที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน 
                               ใหส้อดคล้องตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย 
                                   - กรมปศุสัตว์ได้แก้ไขค าสั่งคณะท างานโดยเพิ่มคณะท างานในระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อให้ 
                                     ครอบคลุมการด าเนินการในส่วนภูมิภาค สรุปแนวทางการด าเนินการตามความเห็นจากที่ประชุม  
                                     คณะท างานฝ่ายอ านวยการฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา- 
                                     พระราชทาน 904 ดังนี  
                                      - แนวทางการพัฒนากระบือไทย 
                                      - แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์กระบือพื นบ้าน 
                                      - จัดตั งศูนย์เรียนรู้ 
                                      - แนวทางการต่อยอดการเลี ยงกระบือสู่การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                      ซ่ึงความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย กรมปศุสัตว์ โดยในส่วนที่ 
                                      ด าเนินการแล้วได้แก่ จังหวัดน่าน นครราชสีมา เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม พะเยา สุพรรณบุรี      
                                      กาญจนบุรี อุดรธานี สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และปราจีนบุรี กิจกรรมที่ก าหนดแนวทางด าเนินการภายใต้                 
                                      กิจกรรมฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ในพื นที่เป้าหมาย รวม 26 กลุ่ม เกษตรกร 1,067 รายในพื นที่   
                                      12 จังหวัด มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี  การจัดท าบัตรประจ าตัวสัตว์, ส ารวจความพร้อมของ  
                                      กระบือท่ีจะรับการผสมเทียมในแต่ละเดือน, ส ารวจความต้องการน  าเชื อพ่อพันธุ์ และการถ่ายทอด 
                                      ความรู้สู่เกษตรกร เป้าหมายกระบือในพื นที่จังหวัดอุดรธานี จ านวน 175 ตัว ในพื นที่ 10 อ าเภอ 
                                      ได้แก่ อ าเภอหนองหาน อ าเภอไชยวาน อ าเภอกุดจับ อ าเภอบ้านผือ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอทุ่งฝน  
                                      อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอเมือง และอ าเภอกู่แก้ว 
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                           4.9.2 โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                   - สรุปความต้องการของเกษตรกรด้านปศุสัตว์  
 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมาย 
เกษตรกร 

(ราย) 

ทางเลือกความต้องการของเกษตรกร 
หมายเหตุ 

ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พื นเมือง เป็ดเนื อ พืชอาหารสัตว์ 
ปัจจัยการผลิต 

เพื่อท าอาหารสัตว์ 
รวม 

1 กุมภวาปี 193 147 24 7 11 - 4 193  
2 กุดจับ 106 88 - - 18 - - 106  
3 เมือง 268 268 - - - - - 268  
4 บ้านผือ 178 152 6 - 17 2 1 178  
5 พิบูลย์รักษ์ 78 52 - 26 - - - 78  
6 หนองแสง 156 156 - - - - - 156  
7 หนองหาน 229 229 - - - - - 229  
8 ทุ่งฝน 129 129 - - - - - 129  
9 ศร๊ธาตุ 116 93 - 23 - - - 116  
10 บ้านดุง 263 263 - - - - ต้องการไก่ไข่ 

208 ราย 
263  

11 สร้างคอม 108 108 - - - - - 108  
12 หนองวัวซอ 113 113 - - - - - 113  

 

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   
ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    
      1. ก าหนดการจัดกิจกรรมรดน  าขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร  
                            ที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

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


