
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 

เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

 
 

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

3. นายณัฐพงษ์         หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี  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 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ                                 
                           - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน ีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนายชัยฤทธิ์ พันธศรี ต าแหน่ง 
                            สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ  
                            ตั งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที ่9 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 2/2564 ในวันที่  9 มีนาคม 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  

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (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 าเดือนมีนาคม 2564 ดังนี  
 

 

 
    
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

/สนามชนไก่...... 
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/ตั งจุดสกัด...... 
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/ด่านกักกันสัตว์...... 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

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

/ประสิทธิภาพ...... 
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/เก็บตัวอย่าง...... 
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/งานด้านศัลยกรรม...... 
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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 ให้น าส่งเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   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 25 มีนาคม 2564 จ านวน 96,498 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.48    

                                 หากอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง  
                                 (ครัวเรือนละ 3 บาท) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณพัชรา) เพ่ือเบิกจ่ายให้ต่อไป 
                       4.6.2 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
                               - ซ่ึงด าเนนิการในพื นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอศรีธาตุ และ 
                                 อ าเภอวังสามหมอ โดยกรมปศุสัตว์ได้เร่งในการด าเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย 
                                 เกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานที่มีการกู้เงินงบอุดหนุนให้กลุ่มละ  
                                 3,000,000 บาท และมีกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มจะต้องมีมติเห็นชอบ 
                                 ในที่ประชุมของระดับอ าเภอ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการต่อในคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป  
                       4.6.3 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  
                               -  ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมชี แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ-  
                                  เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยได้เน้นย  าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านปศุสัตว์  
                                  เขียนโครงการน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ในระดับพื นที่ก่อน เพ่ือส่งให้จังหวัดพิจารณาภายใน   
                                  31 มีนาคม 2564 
                       4.6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด รอบที่ 1/2564 
                               - ขอให้ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation และขอให้เร่งการด าเนินการ 
                                 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา     4.7.1 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศอัฟกานิสถาน วันที่ 4 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
 

/- ประเทศยูเครน...... 

http://www.oie.int/
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    - ประเทศยูเครน วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สวนสาธารณะ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไนเจอร์ วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                           influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกไข่เลี ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเอสโตเนีย วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอลจีเรีย วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศสวีเดน วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 8 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 27 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก สวนสัตว์ 
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N7 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศฮังการี วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศคูเวต...... 
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    - ประเทศคูเวต วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : อ่ืนๆ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโครเอเซีย วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์ปีกในหมู่บ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไอแลนด์ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)      
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลัตเวีย วันที่ 16 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศนอร์เวย์ วันที่ 16 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สวนสัตว์และนกธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศยูเครน วันที่ 18 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สวนสัตว์และนกธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมีนาคม 2564 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านปางคอม หมู่ที่ 3 ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
    - ท้องทีบ่้านบางกะชา หมู่ที่ 2 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 3 ต.ไหลาทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
                                      3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
  - ท้องที่บ้านเขาขาว หมู่ที่ 5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 
          4) โรค P.R.R.S พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านค าพิมูล หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งคลอด อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องทีบ่้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
     - ท้องที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ต.ดุมใหญ ่อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
     - ท้องที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 

/- ท้องที.่..... 
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     - ท้องที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 3 ต.ค าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
     - ท้องที่บ้านโพธิ์สระแก้ว หมู่ที่ 20 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 
     - ท้องที่ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่บ้านโปร่ง หมู่ที่ 2 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องทีบ่้านเหล่าอาราง หมู่ที่ 8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
     - ท้องที่บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
     - ท้องที่ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านสารพี หมู่ที่ 6 ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
     - ท้องที่บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย  
     - ท้องที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องที่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 8 ต.โคกสะอาด อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
     - ท้องที่บ้านป่าแหลม หมู่ที่ 11 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านก๊อดแก้ว หมู่ที่ 4 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
     - ท้องที่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ              

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนเมษายน 2564 

  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  3  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร          จ านวน       2   ราย      
                               (2) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       6    ราย      
   (3) อ าเภอกุดจับ    ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1    ราย  
                         แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม (ค้างส่ง) ประจ าเดือนเมษายน 2564 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  3  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอเมือง   ฟาร์มโคนม        จ านวน       1    ราย   
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       8   ราย  และ 
        ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       2    ราย 
                               (2) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย      
   (3) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย   

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย 
                                   - การรายงานผลการด าเนินการการรับสมัครเกษตรกร จ านวน 96 ราย เป็นแม่กระบือ(ที่พร้อมผสม)  
                                     จ านวน 182 ตัว ในพื นที่ 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านผือ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอไชยวาน อ าเภอ  
                                     หนองหาน อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอเมือง อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุดจับ และอ าเภอ 
                                     กู่แก้ว ซึ่งจากการประชุมของกรมฯ ผ่าน Zoom Meeting ให้ท าการส ารวจความต้องการน  าเชื อ 
                                     พ่อพันธุ์กระบือที่จะน ามาผสมเทียมในกิจกรรมดังกล่าวฯ มีทั งน  าเชื อพ่อพันธุ์ของกรมฯ และของ- 
                                     เอกชน แล้วรายงานให้กลุ่มส่งเสริมฯ ทราบภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 
                           4.9.2 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                   - ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 แจ้งแนวทางการด าเนินการ ตรวจสอบ ตรวจติดตาม เร่งรัด ด าเนินการ 
                                     ในส่วนของโค - กระบือ ในทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ที่เกินระยะเวลาตามสัญญายืม (5 ปี)  
                                     ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
                                     ตามพระราชด าริ ปี พ.ศ.2556 โดยหากพบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ  
                                     ให้ด าเนินการ ดังนี  
                                     1) กรณีของเกษตรกรคู่สัญญา(ผู้ยืม) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ให้ปศุสัตว์จังหวัด(ผู้ให้ยืม)  
                                        ส่งเอกสารขอให้เกษตรกรคู่สัญญาช าระหนี ตามสัญญาภายใน 15 วัน (โดยจัดท าเป็นไปรษณีย์ 
                                        ตอบรับ) หากเกษตรกรเพิกเฉยให้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และรายงาน 
                                        ความคืบหน้าของคดีจนกว่าคดีถึงที่สุด 
                                    2) กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้ 
                                       เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการเรียกเก็บเงินค่าจ าหน่ายโค - กระบือ หรือเงินอ่ืนใดตาม 
                                       โครงการ ธคก. จากเกษตรกรคู่สัญญา(ผู้ยืม) ก่อนได้รับการอนุมัติจากส านักงานปศุสัตว์เขต  
                                       ให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการตามข้อ 1. พร้อมกับแจ้งเกษตรกรเรียกร้องเงินคืนจากเจ้าหน้าที่นั นๆ  
                                       หรือให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับความเสียหาย ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท้องที่ 
                                       เกิดเหตุในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  
                                    ทั งนี ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมกับรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ทราบ ภายใน 90 วัน  
                                    เพ่ือที่จะได้รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
                           4.9.3 โครงการพัฒนาโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
                                   - ซ่ึงด าเนนิงานในพื นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสรา้งคอม, อ าเภอไชยวาน, อ าเภอนายูง และอ าเภอ 
                                     โนนสะอาด แนวทางการด าเนินโครงการ ในระยะเวลา 7 ปี ตั งแต่ปี 2560 และในปี 2561 - 2563  
                                     ปลอดการช าระหนี เงินต้น และจะครบการช าระหนี เงินต้น ร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ ในปี 2564 
                                     (เดือนสิงหาคม 2564) เป็นเงิน 62,500 บาท 
                           4.9.4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าโครงการยกระดับ 
                                      คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
                                      วัตถุประสงค์ 

                                 1. นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
                           2. เกษตรกรผู้เลี ยงโคนมจ าหน่ายน  านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้ 
                           3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
 
 

/หน่วยงาน...... 
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                           หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน 
                           1. ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
                           2. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                           3. ส านักกฎหมาย 
                           4. ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 เขต 
                           5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 
                           เป้าหมาย 
                           1. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
                             - คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
                             - คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
                             - คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
                             - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ 1 - 5 
                           2. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
                           3. การติดตามให้ค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน เป้าหมายอุดรธานี  
                              180 โรงเรียน  
                           ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน (ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) 
                           1. การตรวจสอบติดตามคุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน 
                             - วางแผน ติดตาม ก ากับ ดูแล คุณภาพนมโรงเรียนที่โรงเรียน ในด้านการขนส่ง การเก็บรักษา และ 
                                 การดื่มนมโรงเรียน การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื นที่จังหวัดให้เป็นไป 
                                 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
                           2. อบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  2 ครั ง   
                              เป้าหมาย 18 คน ครั งแรก เดือนมีนาคม 2564 และครั งที่ 2 เดือนกันยายน 2564 

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   
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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  


