
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 3/2563 
วันที่  29 เมษายน 2563 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

 
 

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

3. นายณัฐพงษ์          หม้อทอง  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                        อุดรธาน ี
4. น.ส.ศุภิสรา          เวชชะ         (แทน) 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. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
10. นางหญิง  แก้วเกิด นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
11. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
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. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
20. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
21. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
22. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
23. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

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

26. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี 
 

/27. น.ส.ปาจรี...... 



 
- 2 - 

27. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ย้ายข้าราชการ 
                              - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 326/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ย้ายนายมานพ กุศลยัง  
                             ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่ง  
                             ผู้อ านวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 2/2563 ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                    - การจัดซื อโคเนื อพันธุ์บราห์มันแดง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เกษตรกรผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่  
                                        ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพ่ือเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 

น.ส.ศุภิสรา เวชชะ(แทน)         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - ย้ายข้าราชการ ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 398/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563  
                                           ย้าย น.ส.ศุภิสรา เวชชะ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ให้ด ารง 
                                       ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  

น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                                 - ติดราชการ - 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 แนวทางการออกใบเสร็จรับเงิน (กปศ.14) เกี่ยวกับการเก็บค่าค าขอใบอนุญาตของส านักงาน 
                                         ปศุสัตว์อ าเภอ  
                                         - ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ให้ด าเนินการดังนี  
                                           1) เมื่อได้รับเงินค่าค าขออนุญาต ให้ออกใบเสร็จรับเงิน(กปศ.14) โดยต้นฉบับให้ผู้ช าระเงิน 
      2) หากเงินที่ได้รับ ไม่เกิน 10,000 บาท ทุกสิ นวันให้บันทึกควบคุมการรับเงินและเก็บเงินไว้ในที่  
                                              ปลอดภัย และให้น าเงินพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสีชมพู รวบรวมส่งส านักงานปศุสัตว์   
                                              จังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยเมื่อน าเงินส่งจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินจากส านักงาน 
                                              ปศุสัตว์จังหวัด(ต้นฉบับ) กลับมาไว้เป็นหลักฐาน  
     3) เมื่อใบเสร็จรับเงินหมดเล่ม ให้น าส่งคืนท่ีส านักงานปสุสัตว์จังหวัดเพ่ือเก็บไว้ให้ส านักงานการ 
                                              ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  
            - ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
       1) เมื่อได้รับเงินจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ฉบับสีชมพู) ให้ออก 
                                              ใบเสร็จรับเงิน (กปศ.14) โดยต้นฉบับให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
              2) ด าเนินการน าเงินรายได้ดังกล่าว ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
                                          3) เก็บใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั วของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่หมดเล่มแล้ว ไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์ 
                                              จงัหวัด เพื่อให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน 

                               - สรุปผลการปรับปรุง ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 จากฐานข้อมูลเดิม 90,500 ครัวเรือน   
                                 ปรับปรุงไปแล้ว 92,274 ครัวเรือน ซึ่งกรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้เร่งด าเนินการส ารวจและ 
                                 ขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือรองรับสิทธิ 
                                 ในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
     4.6.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี 2564 
                               - กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีด าเนินการส ารวจความต้องการ 
                                 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ. 2564 ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอก 
                                 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการส่งหนังสือและแบบฟอร์ม 
                                 รายละเอียดให้ทุกอ าเภอในภายหลัง 
                               - และโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ได้รับการแจ้งการขอ    
                                 ยกเลิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโคเนื อ อ.กุมภวาปี  
                                 จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโคเนื อ อ.วังสามหมอ จ านวน 1 กลุ่ม ซึ่งกลุ่ม- 
                                 ยทุธศาสตร์ฯ ได้ท าการแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และรอผลการอนุมัติ 
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                       4.63 โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล ปี 2563 
                              - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ 
                                จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร 
                                ผูป้ระสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี  
                       4.6.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2563 
                               - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
                                 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
                                 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื อ-โคขุนวากิว กิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
                                 โคเนื อ - โคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศ งบประมาณ 2,874,000 บาท  
                                 แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม  ย่อย ดังนี  
                                 1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี ยงโคเนื อ-โคขุน) เป้าหมาย 
                                     เกษตรกร จ านวน 600 ราย แบ่งออกเป็น 12 รุ่นๆ ละ 50 ราย ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 
                                 2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ยา, เวชภัณฑ์, แร่ธาตุก้อน, ยาถ่ายพยาธิ, 
                                     น  าเชื อพ่อพันธุ์ และอุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียม  
                                 3) กิจกรรมการให้บริการผสมเทียม  
                                 4) ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญา         4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนเมษายน 2563 
                                      1) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศฮังการี วันที่ 1 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 8 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 28 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            ในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 16 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 53 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอินเดีย วันที่ 2 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 6 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N3 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 9 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N3 มีการระบาด 1 จุด 

/ชนิดสัตว์...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/


 

 

- 5 - 

       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 6 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 7 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)    
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 11 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 10 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 15 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนเมษายน 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 9 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที่บ้านห้วยหมู หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
    - ท้องที่บ้านแก้วมงคล หมู่ที่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
    - ท้องทีบ่้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธาน ี
    - ท้องที่บ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
    - ชุมชน หมู่ที่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
    - ท้องที่บ้านพะลาน หมู่ที่ 1 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที่บ้านวังรีใต้ หมู่ที่ 10 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านห้วยน  าริน หมู่ที่ 16 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านหนองแรดใต้ หมู่ที่ 3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
     - ท้องทีบ่้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
          4) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านน้อยนาสวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
     - ท้องที่บ้านระโยง หมู่ที่ 10 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านระเบาหูกวาง หมู่ที่ 6 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
          5) โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที ่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่ อ.นครสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
     - ท้องที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

/4.7.2 ปรับปรุงแผน...... 

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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                       4.7.2 ปรับปรุงแผนการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2563                                

 
กลุ่มสัตว์ปีก 

สถานะของฟาร์ม/ 
สถานที่เลี ยง 

การเฝา้ระวังทางอาการ การเฝา้ระวังทางห้องปฏิบัติการ  
หมายเหตุ ระหว่างการเลี ยง การเคลื่อนยา้ย 

* Cloacal swab Serum 
ฟาร์มที่ได้รับรอง 
มาตรฐานฟาร์ม 

1.ฟาร์มสัตว์ปีกเนื อ - บุคลากรในฟาร์มสังเกตอาการสัตว์ปกี เป็นประจ าทุก
วัน พร้อมบันทึกอัตราป่วย ตายไว้ที่หน้าโรงเรือนเพื่อ
เตรียมให้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่ง
เจ้าหนา้ทีป่ศสุัตว์จะสุ่มเข้าตรวจสอบ เป็นประจ า หาก
พบสัตว์ปีกป่วยตาย ผิดปกติคลา้ยโรคไข้หวัดนกให้แจ้ง 
เจ้าหนา้ทีป่ศสุัตว์ทันท ี
 - เมื่อเจ้าหน้าที่ปศสุัตว์ตรวจพบหรือ ได้รับแจ้งว่ามีสัตว์
ปีกป่วยตายผิดปกติให ้เข้าด าเนินการสอบสวนโรค
เบื องต้นทันท ีพร้อมเก็บตัวอย่างซาก 2-5 ตัว ส่งตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการและด าเนินการ ควบคุมตามมาตรการ
ที่ก าหนดทันท ีพร้อมทั งรายงานไปยังส านกังานปศสุัตว์ 
จังหวัดเป็นล าดบัต่อไป 

ทุกฟาร์ม โดยสุ่ม  
30 ตัว/ฟาร์ม  
ให้กระจายทั่วฟาร์ม 
ทุก 6 เดือน หรือตามที่
กรมปศสุัตว์ก าหนด 

ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ใช้ผลระหว่างการเลี ยง
ประกอบการออกใบ
เคลื่อนย้ายหรือตามที่
กรม 
ปศสุัตว์ก าหนด 

 

 2. ฟาร์มสัตว์ปีกพันธ์ุ 
และสัตว์ปีกไข่ 
(ยกเว้นไก่ไข่) 

เช่นเดียวกันกับขา้งต้น ทุกฟาร์ม โดยสุ่ม  
30ตัว/ฟาร์ม  
ให้กระจายทั่วฟาร์ม 
ทุก 6 เดือน ในเดือน 
มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี 
หรือตามที่กรมปศสุัตว์
ก าหนด 
 

ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ใช้ผลระหว่างการเลี ยง
ประกอบการออกใบ
เคลื่อนย้ายหรือตามที่
กรม 
ปศสุัตว์ก าหนด 

 

 3. ไก่ไข่  เช่นเดียวกันกับขา้งต้น ทุกฟาร์ม โดยสุ่ม  
30 ตัว/ฟาร์ม  
ให้กระจายทั่วฟาร์ม 
ทุก 3 เดือน ในเดือน 
ต.ค., ม.ค., เม.ย. และ 
ก.ค. ของทกุป ีหรือ
ตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 
 

ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ใช้ผลระหว่างการเลี ยง
ประกอบการออกใบ
เคลื่อนย้ายหรือตามที่
กรม 
ปศสุัตว์ก าหนด 

 

ฟาร์มที่ไม่ได้รับรอง
เป็นฟาร์มมาตรฐาน 

1.ฟาร์มสัตว์ปีกเนื อ เช่นเดียวกันกับขา้งต้น - ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ทุกฟาร์ม โดยสุ่ม  
20 ตัว/ฟาร์ม 
กระจายให้ทั่วฟาร์ม 
ทุกครั งก่อนการ
เคลื่อนย้าย 8-10 วัน 
หรือตามที่กรมปศสุัตว์
ก าหนด 

 

 2. ฟาร์มสัตว์ปีกพันธ์ุ 
และสัตว์ปีกไข ่

เช่นเดียวกันกับขา้งต้น - ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ทุกฟาร์ม โดยสุ่ม  
20 ตัว/ฟาร์ม 
กระจายให้ทั่วฟาร์ม 
ทุกครั งก่อนการ
เคลื่อนย้าย 8-10 วัน 
หรือตามที่กรมปศสุัตว์
ก าหนด 

 

สถานที่เลี ยงสัตว์ปีก
พื นเมืองหรือไก่ชน
หรือสัตว์ปีกสวยงาม
ที่มีระบบป้องกันโรค 
หรือ 
GFM 

สถานที่รับรองระบบ
ป้องกันโรคหรือฟาร์ม
ระบบ 
GFM 

เช่นเดียวกันกับขา้งต้น สุ่มเกบ็ Cloacal swab 
สัตว์ปีก 15 ตัว/แหง่ 
หากไม่ถึง 15 ตัว ให้เกบ็
ทุกตัว 
ทุก 6 เดือน ในเดือน 
มิ.ย. และธ.ค. ของทุกปี 
หรือตามที่กรมปศสุัตว์
ก าหนด 

ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่าง 

ใช้ผลระหว่างการเลี ยง
ประกอบการออกใบ
เคลื่อนย้ายหรือตามที่
กรม 
ปศสุัตว์ก าหนด 

 

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ /4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                                   - ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการแพร่ระบาดขยายไปใน 
                                     วงกว้าง ปัจจุบันการระบาดอยู่ในระยะที่ 2 มีผู้ติดเชื อที่ได้รับการยืนยันเป็นจ านวนมาก จึงมีความ 
                                     เสี่ยงสูงที่เนื อสัตว์จะเกิดการปนเปื้อนข้าม(Cross contamination) ของเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
                                     จากผู้ปฏิบัติงานที่โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ ที่ป่วยหรือติดเชื อแต่ยังไม่แสดงอาการของโรค 
                                     ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                                     ด าเนินการดังนี  
                                     1) เข้มงวดและก ากับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในพื นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ   
                                         และเงื่อนไขในการตั งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 หากพบผู้ประกอบกิจการ 
                                         ฆ่าสัตว์ไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย 
                                         เนื อสัตว์ พ.ศ.2559 ทันที 
                                     2) เข้มงวด และก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ในพื นที่ให้รับเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ  
                                         อนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์และผ่านการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์  
                                         หากพบสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ขอให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
                                         ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2559 ทันที 
                         3) ก าชับสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
                                         ให้ล้างท าความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่าย อุปกรณ์ท่ีสัมผัสเนื อสัตว์เป็นประจ า ใช้ถุงมือหรือ  
                                         อุปกรณ์จับเนื อสัตว์ เพ่ือให้ใช้ในการเลือกซื อเนื อสัตว์ ผู้จ าหน่ายต้องแต่งกายให้สะอาด และ 
                                         มีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน 

                 4.8.2 แนวทางการด าเนินการของกิจกรรมด้านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ภายในประเทศในสถานการณ์ 
                        การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี  

                                   - การปฏิบัติงานด้านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ภายในประเทศของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้แก่  
                                     การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์(GAP) การตรวจรับรองระบบ 
                                     คอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก การตรวจรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี ยงปล่อยอิสระ  
                                     การตรวจรับรองฟาร์มหมูหลุม และการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายและสถานที่รวบรวมไข่ 
                                     ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ให้ปฏิบัติดังนี  

                         1) กรณีการตรวจรับรองใหม่ สามารถรับค าร้องของรับรองใหม่ได้ แต่ให้ชะลอการให้บริการตรวจ  
                              ประเมิน ณ สถานประกอบการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ น หรือมีการประกาศ 
                              เป็นอย่างอ่ืนของทางรัฐบาลจึงเริ่มการตรวจประเมินต่อ ทั งนี  หากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องได้รับ 
                              การรับรองใหม่เนื่องจากจะส่งผลเสียหายต่อการประกอบธุรกิจให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณา 
                              ด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการได้ โดยประเมินจากความเสี่ยงการของการ- 
                              แพร่กระจายของโรค COVID-19 เป็นอันดับแรก ประกอบกับความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ 
                              และไม่ขัดต่อประกาศของรัฐบาล 
                          2) กรณีการตรวจติดตาม ให้ด าเนินการวางแผนการตรวจติดตามตามวงรอบปกติ แต่ประชาสัมพันธ์  
                             แจ้งผู้ประกอบการถึงรูปแบบการตรวจประเมินที่เปลี่ยนแปลงเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบของ  
                             เอกสารและภาพประกอบเพ่ือประกอบการประเมินการคงสภาพการรับรอง หลีกเหลี่ยงการตรวจ 
                             ประเมิน ณ สถานประกอบการ โดยคณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาการขอเอกสารและภาพประกอบ  
                             ตามดุลยพินิจ 

/3) กรณี...... 
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                          3) กรณีการต่ออายุ สามารถรับค าร้องขอต่ออายุได้ตามปกติ แต่ให้พิจารณาการต่ออายุ ดังนี  
                              1) ให้ตรวจประเมินด้วยรูปแบบของเอกสารและภาพประกอบหรือใช้วิธีสนทนาแบบเห็นภาพ   
                                  (Video call) ณ พื นท่ีผลิต โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจ   
                                  ประเมินมาล่วงหน้า ซึ่งเอกสารประกอบการตรวจประเมินให้พิจารณาตามดุลยพินิจ ซึ่งในกรณี 
                                  ที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ การตรวจประเมินในครั งถัดไปให้ด าเนินการตรวจติดตามแบบ  
                                  ทุกข้อก าหนด เพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจต่ออายุด้วยวิธีทางไกลในครั งนี  
                              2) หากผู้ประกอบการยินยอมให้เข้าตรวจต่ออายุ ณ สถานประกอบการ และไม่ขัดต่อประกาศ  
                                  ของทางรัฐบาล ให้ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจต่ออายุตามขั นตอนปกติ แต่ให้ปฏิบัติอย่าง- 
                                  เคร่งครัดในการลดความเสี่ยงการของการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ระหว่างการตรวจ 
                                  ต่ออายุ 
                         ทั งนี  ให้ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานตั งแต่เดือนเมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ 
                           ระบาดของโรคฯ จะสงบ   

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นางหญิง แกว้เกิด (แทน)      4.9.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2563 
                                  - ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้ส่งรายชื่อและข้อมูลส าหรับการตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมฯได้รวบรวม 
                                    ข้อมูลให้สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีท าการตรวจสอบและรับรองข้อมูล ได้ทั งหมด 39 ราย พื นที่ทั งหมด  
                                    266 ไร่ ได้แก่ อ.น  าโสม 15 ราย, อ.กุมภวาปี 15 ราย, อ.หนองวัวซอ 2 ราย, อ.เพ็ญ 2 ราย,  
                                    อ.พิบูลย์รักษ์ 1 ราย และ อ. สร้างคอม 4 ราย ขอให้น ารายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบพื นท่ี 
                                    เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการในระดับอ าเภอ เพื่อให้คณะกรรมการในระดับอ าเภอรับรองสิทธิของ 
                                    เกษตรกร เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ และให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งให้เกษตรกรเริ่มปลูกพืชอาหารสัตว์  
                                    ซึ่งเมื่อปลูกถึงระยะเวลา 15 - 60 วัน ให้แจ้งยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                    ในพื นที่ เพื่อจะได้น  าข้อมูล/หลักฐาน ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อน าเข้าที่ประชุม 
                                    คณะกรรมการในระดับจังหวัด ต่อไป 
                           4.9.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ 
                                   - ขอให้อ าเภอที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
                                     ด้านปศุสัตว์ ปี 2561 และ ปี 2563 ให้รีบด าเนินการส่งหลักฐานเพ่ือท าการเบิกจ่าย และด าเนินการ 
                                     จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ให้เกษตรกร ต่อไป 

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -      /ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -      

เลิกประชุม             
เวลา   12.00 น. 

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

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


