
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 3/2562 

วันที่  25 มีนาคม 2562 
เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
 

 
              ผู้มาประชุม 

 1. นายพนธ์สมิทธิ์      กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ ์       ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายพิเชฎฐ์ มหาแสน   ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี    ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                    อุดรธานี 
4. นายสมพร            แสงสง่า       หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  

 5.นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง นายสัตวแพทย์อาวุโส 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.นางทัศนีย์ ทองอยู่                จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
12. นางเกยูร เผือกศิลา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
13. นายอ านาจ  นรสาร                 ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม สนง.ปศอ.น  าโสม. 
14. นายก าพล            วุฒิวิชญานันต ์ ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม สนง.ปศอ.สร้างคอม. 
15. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ. 
16. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง. 
17. นายสรรเสริญ        เจริญตะคุ             ปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ                 สนง.ปศอ.วังสามหมอ. 
18. นายกิตติพัฒน์ ชุมปัญญา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ. 
19.นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด สนง.ปศอ.โนนสะอาด. 
20. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง. 
21. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
22. นายธาตรี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง. 
23. นายนิรันดร์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
24. นายกิตติภพ          บุญโสดากร ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ. 
25. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน                       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน. 
26. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ.  
27. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ. 
28. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
29. นายศุภกิจ พลอุทัย สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
30. นายอาคม ธุระงาน               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุดจับ. 
31. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
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32. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อด. 
33. นายวีรพงศ์           พลภกัดี สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อด. 
34. นางรัถยา              หมั่นจิตร นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
35. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
36. นางสาวสุจารีย ์ อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
37. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
38. นายชัยฤทธิ์           พันธศรี               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุมภวาปี. 

                  39. นายยุทธภูมิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม. 
40. นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
41. นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 

                  42.นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.หนองหาน. 
43.นายโกวิท สัตย์ซื่อ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ. 
44. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด. 
45. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.ไชยวาน. 

                  46. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
47. นายมานพ             แก้วภู                 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน        สนง.ปศอ.บ้านดุง. 
48. นายธนากร ประสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
49. นายพงศ์สุข แผ่นอุไร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
50. นางมัลลิกา       ศิริสถิตย์ นักวิชาการสัตวบาล                       สนง.ปศจ.อด. 
51. นายอภิรัตน์   ป้องพาล              นักวชิาการสัตวบาล                        สนง.ปศจ.อด. 
52. นางนงลักษณ์ นาผล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
53. นางพัชรา ศีรษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.ปศจ.อด. 
54. นายอาทิตย์           แก้วไชย               เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
55. นายธนศักดิ์ สุริยะ                  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
56. น.ส.วรรณภา         ไชยเสนา              เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศจ.อด.  
57. น.ส.ดารารัตน ์ ศรีอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
58. นางอรพินท์           สังฆะมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
59. นางสาวสุวนันท์      นามอาสา  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
60. นางสังวาล สารโีท                 พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อด. 
61. นายชาญชัย พงษ์สุขา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
62. นายชชัวาลย ์ ไชยเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี. 
63. นายชาญวิทย์ ทองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองหาน. 
64. นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีธาตุ. 
65. นายวีระชัย           สิทธพิิทักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล       สนง.ปศอ.กุมภวาปี. 
66. นายอนุราช           พูลสาทรกุล          เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ทุ่งฝน. 
67. นายนพชัย เอ่นนู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองวัวซอ. 
68. นายวินิจ มัดจุปะ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เพ็ญ. 
69. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน. 
70. นายจุฬารัตน์          ทินทาน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศอ.บ้านผือ. 

/71. นายกิติพงษ.์..... 
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71. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
72. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
73. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
74. นายณัฐกานต์ เทือกเถาว์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         - 

                 การติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ 
                  โดยเน้นย  ามาตรการการท่ีส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
                  1) สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

           - จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ในระดับจังหวัด โดยมี 
             ผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นประธาน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขับเคลื่อนแผนเผชิญ   
             เหตุเมื่อเกิดโรคระบาด  
           - ให้เน้นการเฝ้าระวังทางอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยใช้ข้อมูลพื นที่เสี่ยง ASF ของ สคบ.   
             (รายงาน zero report ทุกสัปดาห์ / ถ้าสงสัย ให้รายงานทันทีในระบบ e smart surveillance) 
           - ให้จังหวัดเร่งส ารวจพื นที่ในการฝังซากสุกร 

                     - เร่งรัดให้ผู้ประกอบการเลี ยงสุกรทั งรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั นสูงสุด  
                       และปรับระบบการเลี ยงให้ได้มาตรฐาน 
                  2) แผนปฏิบัติงานโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ 2562 
                     - แนวทางการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  

                1) โคนม  ทั งประเทศ  
                2) โคเนื อ กระบือ แพะ แกะ ในพื นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2 ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ  
                3) โคเนื อ กระบือ แพะ แกะ ในพื นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 จังหวัดสมุทรปราการ และ  
                    กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื นที่เสี่ยง ได้แก่  

          - พื นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในระยะเวลา 3 ปี  
          - พื นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบตลาดนัด โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์  
          - พื นที่รัศมี 3 กิโลเมตร รอบสถานที่เลี ยงโคนม   
          - พื นที่อ่ืนๆ ที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเป็นพื นที่เสี่ยง  

               4) พื นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9  
         - โคเนื อ กระบือ แพะ แกะ ในพื นที่เสี่ยง  
         - โคชนทุกตัว  

                  3) แผนปฏิบัติงานโรคบรูเซลลาปีงบประมาณ 2562 
                     - มาตรการย  าในการป้องกันและควบคุมโรค  
                        1) การทดสอบโรคในโคนม โคเนื อส าหรับท าพันธุ์ กระบือส าหรับท าพันธุ์ และแพะแกะ ประจ าปี และก าจัดสัตว์            
                            ที่มีผลบวกออกจากฝูง 
                        2) การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 
                            - ระดับ B โค กระบือ รับรอง 1 ปี แพะแกะ รับรอง 6 เดือน  
                            - ระดับ A โค กระบือ รับรอง 2 ปี แพะแกะ รับรอง 1 ปี 
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                        3) ฉีดวัคซีน 
                  - โคนม : ห้ามฉีดวัคซีน 
                  - โคเนื อ กระบือ ส าหรับท าพันธุ์ (ลูกโคเนื อเพศเมียและลูกกระบือเพศเมียอายุ 3-8 เดือน)  
                  - ฉีดวัคซีนบรูเซลลาพร้อมท าเครื่องหมายเจาะที่ใบหูขวา 2 รู ในฝูงสัตว์โคกระบือที่มีอุบัติการณ์ของโรค 
                    มากกว่าร้อยละ 2  
       4) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก 

                 5) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
                  6) การก าหนดพื นที่เสี่ยงการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เริ่มประชุม     เวลา 15.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน           1. ย้ายข้าราชการ 
                                   - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 174/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ย้ายข้าราชการ 
                                     จ านวน 5 ราย ดังนี  
                                     1) นายธนากร ประสมศรี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                         ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมและ 
                                         พัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
         2) นายนพวงศ์ หาญณรงค์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพ- 
                                         สินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล- 
                                         ปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
         3) นางสาวจิตรลดา เสนา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                         ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงาน 
                                         ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
         4) นายพงศ์สุข แผ่นอุไร ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                         บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงาน 
                                         ปศุสัตว์อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
                                     5) นางเยาวมาลย์ ค าโคตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                         เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
                                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจังหวัดอุดรธานี 
                               2. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 5 ราย ได้แก่  
                                   1) นายวันชัย ธรรมมา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                                       ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 
                                   2) นายสุชาติ พรหมสิงห์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                                       ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไชวาน จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 
                                   3) นายสมพงษ์ ผิวสวยค า ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) มาปฏิบัติ         
                                       หน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 12 มีนาคม  
                                       2562 
 /4) นายพิทยากร...... 
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                                   4) นายพิทยากร อ้วนพรมมา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่                       
                                       ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 
       5) นางเยาวมาลย์ ค าโคตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                                       ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
                                       ตั งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที ่5 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 2/2562 ในวันที่  5 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายสด ศรีวรมย ์  4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. ประมูลโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง เพศเมีย  ในวันที่ 9 เมษายน 2562 
                                      2. การจ าหน่ายโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง เพศผู้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 

นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน) 4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การขอรับพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าแพงโกล่า สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่เดือน 
                                        พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

     - ไม่มี - 

นายอุเทน  หมั่นจติร   4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) 

     - ไม่มี - 

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางทัศนีย์  ทองอยู่                             - ไม่มี - 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 /4.6กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ...... 
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   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การส ารวจและขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ รอบที่ 1/2562 

                               - สรุปผลการด าเนินการปรับปรุง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป้าหมายฐานข้อมูลเกษตรกร  
                                 ป ี2561 จ านวน 90,500 ราย ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 87,070 ราย รอการอนุมัติในระบบ   
                                 3,233 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.22 เป้าหมายผ่านเกณฑ์ตัวชี วัดรอบท่ี 1/2562 ร้อยละ 80  
                                 ขอให้อ าเภอที่ผลการด าเนินการยังไม่ถึงร้อยละ 80 เร่งการด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 
                                 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562  
                     4.6.2 การด าเนินการตามตัวชี วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2562 
                              - มีระยะเวลาในการรายงานผลด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ นเดือนมีนาคม 2562  
                                ซึ่งมีตัวชี วัดย่อย 2 ตัวชี วัด ได้แก่ 

                                           1) ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
                                               ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
                                               งบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งในภาพรวมจะต้องด าเนินการได ้41% ขึ นไป ของเป้าหมาย  
                                               จึงจะได้ระดับคะแนน 5 ใช้ข้อมูลของงานส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสาร 
                                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2562 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
                                               (e – Operation) ขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย ช่วยตรวจสอบและเร่งการด าเนินงานตามตัวชี วัด 
                                               ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย                                          
                                           2) ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

                      4.6.3 การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 
                              ขอให้ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับประชาชน ในการเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  
                              หากสัตว์เลี ยงของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ขอให้รายงานจังหวัดทราบและเร่งให้การช่วยเหลือ   
                              เบื องต้นทันที 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
          1) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.ชยับุรี จ.สุราษฎร์ธาน ี
    - ท้องที ่หมู่ที่ 11 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
    - ท้องทีบ่้านขาม หมู่ที่ 3 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
    - ท้องทีบ่้านบ่อ หมู่ที่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
    - ท้องทีบ่้านเกาะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
    - พื นที ่หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
    - บ้านเลขท่ีบ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร   
    - ท้องทีชุ่มชนศาลเจ้าพ่อเสือทุ่งสว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
    - ท้องทีบ่้านเกาะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
    - ท้องทีบ่้านบ่อ หมู่ที่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 /2) สถานการณ์...... 
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                                     2) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                         ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศปากีสถาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virusชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
                                         ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด  
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
                                         ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิดHighly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอินเดีย วันที่ 5 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอียิปต ์วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
     - ประเทศนามิเบีย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
        ชนิดสัตว ์: สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมีนาคม 2562 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 /4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต          4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนเมษายน 2562  

  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ จ านวน  5 อ าเภอ ได้แก่ 
     (1) อ าเภอกุดจับ   ฟาร์มสุกร   จ านวน      2   ราย    
    (2) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน      3     ราย 
    (3) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร          จ านวน      1     ราย 
   (4) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร          จ านวน      1     ราย 
   (5) อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ฟาร์มสุกร    จ านวน      2     ราย 
  และค้างส่งเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
                             - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน  1  อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มสุกร   จ านวน      1    ราย  
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ จ านวน  1   อ าเภอ ได้แก่ 

   (1) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน      9    ราย 
   (2) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม   จ านวน      1    ราย 

                 4.8.2 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพ่ือส่งตรวจคุณภาพ ประจ าเดือนเมษายน 2562 
           - โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื อดื อยาในสัตว์ เก็บตัวอย่างเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และ 
                                         สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ ในพื นที่ 9 อ าเภอได้แก่ 
   (1) อ าเภอเมือง  จ านวน    4  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (2 ไก่ และ 2 สุกร)  
   (2) อ าเภอกุมภวาปี จ านวน    1  ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) 
   (3) อ าเภอบ้านดุง จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
   (4) อ าเภอบ้านผือ จ านวน    1  ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และ 
                                                                         จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
     (5) อ าเภอเพ็ญ   จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
   (6) อ าเภอสร้างคอม จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
   
   (7) อ าเภอหนองแสง จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
   (8) อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร) 
     (9) อ าเภอไชยวาน จ านวน    2  ตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ (1ไก่ และ 1 สุกร)  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง          4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                   - สรุปจ านวนแม่โค - กระบือ ในทะเบียนปัจจุบัน แม่โค จ านวน 362 ตัว แม่กระบือ 423 ตัว  
     รวมทั งสิ น 785 ตัว ลูกโค - กระบือ จ านวน 68 ตัว  
                           4.9.2 งาน ศพก. (ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) 
 - ให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้/จุดสาธิต ที่เป็นเครือข่ายเกษตรกรด้านการเลี ยงสัตว์  
                                     ขณะนี อยู่ในระหว่างการอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ อ าเภอละ 1 ศูนย์   
                                     ศูนย์เรียนรู้ละ 2,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 

/4.9.3 โครงการ...... 
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                          4.9.3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                   - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 1195 ราย ขณะนี อยู่ในระหว่างการขออนุมัติด าเนินการจัดซื อพันธุ์สัตว์ 
                                     และอาหารสัตว์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 5 ตัว/ราย และอาหาร 10 กิโลกรัม/ราย 
                          4.9.4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
                                   - ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 3,200 ไร ่แล้วมีแผนการฝึกอบรมเกษตรกร ในเดือนเมษายน 2562 

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -      

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ        
                        1. ก าหนดการจัดกิจกรรมรดน  าขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

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

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                                   (นางทัศนีย์  ทองอยู่) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


