
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 4/2563 
วันที่  28 พฤษภาคม 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. นายวินัย              แก้วบุดตา(แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

 6. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 8. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.      
 9. นายรัชพล            สืบพรหม              นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.  
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นางหญิง  แก้วเกิด นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
12. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
13. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
14. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
15. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
16. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
17. นายธาตร ี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
18. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
19. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
20. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
21. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
22. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
23. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
24. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

                  25. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                  26. นายยุทธภูม ิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม 
 
 /27. นายกวีไชย...... 
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27. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา ให้ด ารงต าแหน่ง 
                           นักวชิาการสัตวบาลช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
                       2. เลื่อนข้าราชการ ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่ง ที่ 375/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563  
                          เลื่อน น.ส.สุจารี อิงค์ประเสริฐ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์  
                          ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการ  
                          ในต าแหน่งที่และส่วนราชการเดิม ทั งนี ตั งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันที ่29 เมษายน 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/2563 ในวันที่  29 เมษายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม ในพื นที่อ าเภอเมือง            
                             อ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอทุ่งฝน 

นายวินัย แก้วบดุตา (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

               - ไม่มี - 

                   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
 /4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังนี       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่วมกับ...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 
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       4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ                       - ไม่มี - 
                                               
  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
                                         - อยู่ในระหว่างการรับเรื่องขออุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื อ    
                                           ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสิ นสุดในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
                                           มีเกษตรกรที่ยื่นขออุทธรณ์ จ านวน 5 ราย 

     4.6.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื อ-โคขุนวากิว ตามแผนพัฒนาปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 
                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2563 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับงบประมาณ 2,874,000  
                              บาท รายละเอียดกิจกรรมทั ง 4 กิจกรรม ดังนี  
                              1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ยงโคเนื อ - โคขุน  
                                  เป้าหมาย : จัดฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 600 คน แบ่งเป็น 12 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลา 
                                  ฝึกอบรม รุ่นละ 1 วัน โดยมีค่าพาหนะเดินทางให้เกษตรกร คนละ 100 บาท  
                              2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
                                  เป้าหมาย 1 : สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จ านวน 600 ราย ตามรายการ ดังนี   
                                                   1) ยาถ่ายพยาธิภายในชนิดน  าส าหรับโค - กระบือ 
                                                   2) แร่ธาตุก้อนขนาดก้อนละ 2 กิโลกรัม 
                                                   3) ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
                เป้าหมาย 2 : สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ให้กับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
                                                   เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกร ตามรายการ ดังนี  
                                                   1) วิตามิน A D3 E ชนิดฉีด 
                                                   2) ยาถ่ายพยาธิภายใน - ภายนอก ชนิดฉีด 
                                                   3) น  าเชื อแช่แข็งโคเนื อ สายพันธุ์วากิว,แองกัส และอเมริกันบราห์มันแดง 
                                                   4) อุปกรณ์ผสมเทียม 
             3) กิจกรรมให้บริการผสมเทียม และดูแลสุขภาพสัตว์  
                                  เป้าหมาย : ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ด้วยน  าเชื อโคสายพันธุ์ต่างประเทศ จ านวน   
                                                2,400 โด๊ส พร้อมทั งบริการด้านสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร 600 ราย 
                             4) กิจกรรมติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผล 
                                 เป้าหมาย : ติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยเดือนละ  
                                               1 ครั ง โดยสนับสนนุค่าน  ามันเชื อเพลิง และเบี ยเลี ยงส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
                            5) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
                               1) สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ นไป มีภูมิล าเนาอยู่มรพื นที่จังหวัดอุดรธานี 
                               2) สมัครใจเข้าร่วมโรงการ โดยกรอกใบสมัครตามแบบใบสมัครของโครงการ 
                               3) เป็นสมาชิกองค์กร/สถาบันเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี ยงสัตว์/  
                                   สหกรณ์ท่ีด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ และได้รับการรับรองจากองค์กร/สถาบันเกษตรกรที่สังกัด 

/4) เป็นเกษตรกร...... 
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                            4) เป็นเกษตรกรที่มีการเลี ยงโคเดิมอยู่แล้วก่อนเข้าร่วมโครงการ 
                            5) มีพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามโครงการอย่างน้อย 1 ไร่ 
                            6) เกษตรกรต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียม หรืออาสาผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ท าการ 
                               ผสมเทียมโคของเกษตรกร ด้วยน  าเชื อโคสายพันธุ์ต่างประเทศท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
                

           เป้าหมายจ านวนเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื อ - โคขุนวากิว 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนเกษตรกร 
เลี้ยงโคเนื้อ(ราย) 

เป้าหมาย 
ตามสัดส่วนเกษตรกร (ราย) 

ปรับ 
เป้าหมาย(ราย) 

1 กุดจับ 591 23 20 
2 กุมภวาปี 841 34 30 
3 กู่แก้ว 347 14 15 
4 ไชยวาน 531 21 20 
5 ทุ่งฝน 626 25 25 
6 นายูง 136 5 5 
7 น  าโสม 88 4 5 
8 โนนสะอาด 445 18 20 
9 บ้านดุง 890 35 40 
10 บ้านผือ 786 31 30 
11 ประจักษ์ศิลปาคม 469 18 20 
12 พิบูลย์รักษ์ 354 14 15 
13 เพ็ญ 1,471 58 60 
14 เมืองอุดรธานี 3,918 156 150 
15 วังสามหมอ 505 20 20 
16 ศรีธาตุ 616 24 25 
17 สร้างคอม 531 21 20 
18 หนองวัวซอ 759 30 30 
19 หนองแสง 154 6 10 
20 หนองหาน 1,094 43 40 

รวม 20 อ าเภอ 15,152 600 600 
 
                       4.6.3 แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563 
                              - ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
                                รอบที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน 
                                ปศสุัตว์จังหวัดอุดรธานี นั น กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากร       
                                บนเว็บไซด์ ภายใต้แถบสัญลักษณ์(Banner) ชื่อว่า “IDP - ของหน่วยงาน” ให้ข้าราชการและ                                   
                                เจา้หน้าที่ที่มีรายชื่อตามแผนดังกล่าว ในหัวข้อ “เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ”  
                                เขา้รับการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั น ด้วยวิธี E-Learning ต่อไป ทั งนี ได้จัดส่งไฟล์ 
                                รายชื่อและคู่มือการเข้าระบบ E-Learning ของส านักงาน ก.พ. ให้ทาง E-mail แล้ว 
 

/4.6.4 โครงการ...... 
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                       4.6.4 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
                               - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
                                 ของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่  
                                  1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื ออ าเภอกุมภวาปี จ านวน 2 กลุ่ม 
                                  2) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื ออ าเภอวังสามหมอ จ านวน 1 กลุ่ม 
                                 ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ  
                                 จงัหวัด (CoO) ไดใ้ห้ความเห็นชอบยกเลิกแปลงแล้วในการประชุม ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  
                                 1 พฤษภาคม 2563  

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศฮังการี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย  
                                            (www.OIE.int) 
       - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 23 เมษายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 4 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐอิรัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
                                         1) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานการติดเชื อไข้หวัดนก ชนิด H9N2 ในคนที่ประเทศจีน   
                                            จ านวน 2 คน รายงานโดย (www.OIE.int) 

2) โรคพิษสุนัขบ้า...... 

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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                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านอุดม หมู่ที่ 13 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
    - ท้องที่บ้านมะยาง หมู่ที่ 16 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
    - ท้องที่บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 7 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
    - ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านปากพล หมู่ที่ 9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
     - ท้องทีบ่้านแหลมจองถนน หมู่ที่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 
     - ท้องที่บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 
          4) โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 5 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 12 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 
     - ท้องที่ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
            5) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

                       4.7.2 โครงการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และเตรียม 
                               ความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ปี 2563 โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดท า- 
                               แผนการด าเนินงานตามโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งขอให้  
                               อ าเภอด าเนินการ ดังนี  
                               1) ให้อ าเภอด าเนินการควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ได้แก่   
                                   ส ารวจครัวเรือนหรือฟาร์มที่เลี ยงสัตว์ปีกรายย่อยท่ีอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบจุดที่พบสัตว์ปีก 
                                   ป่วยตายผิดปกติย้อนหลัง 3 เดือน สถานที่หรือโรงฆ่าสัตว์ปีกทุกแห่ง บริเวณแหล่งอาศัยของ 
                                   นกอพยพ หรือนกประจ าถิ่นที่อยู่หนาแน่น สนามซ้อมไก่/ชนไก่ และพื นที่ที่อ าเภอพิจารณา 
                                   แล้วเห็นว่าเป็นพื นที่เสี่ยง 
                               2) ให้อ าเภอเน้นย  าการด าเนินงานตามโครงการฯ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื นที่ 
                                   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และก ากับ  
                                   ดูแลการปฏิบัติงานในพื นที่อย่างใกล้ชิด 
                               3) ให้อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน  
                                   เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการฯ รวมทั งให้ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคไข้หวัดนก เพ่ือเป็นการ 
                                   ย  าเตือนมาตรการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชน 

นายอุเทน หมั่นจิตร               4.7.3 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                               - ซึ่งจะมีการด าเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน 2563 ในพื นที่อ าเภอเมือง อ าเภอ 
                                 กุมภวาปี และอ าเภอน  าโสม                                 

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 /4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ   
                                   สหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจ าปี 2563 
                       - ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยก าหนดให้หน่วยงาน 

                           ระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกพระราชบัญญัติ  
                           ที่ตนเองรับผิดชอบ และให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในรูปแบบดังกล่าว   
                           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้อนุมัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมการเข้า- 
                           ตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น  า ยาสัตว์ และยาสัตว์น  า (กรมปศุสัตว์ กรมประมง)  

                                     ประจ าปี 2563 กรมปศุสัตว์จึงก าหนดให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอในพื นที่จังหวัดอุดรธานี  
                                     เข้าด าเนินการปฏิบัติงานดังกล่าว 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา        4.9.1 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/ขั นตอน...... 
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                                       ในการจดัท าแผนธุรกจิของกลุ่มเกษตรกร/วสิาหกจิชมุชน หรอืสหกรณ์ ไดจ้ดัท าตวัอย่างเพื่อลงขอ้มลู 
                                       ในแบบ ๑ และแบบ ๓ ดงันี้ 
 
 

 

/ข้อ 1.5 แผนธุรกิจ...... 
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/สรุป....... 
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                          4.9.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การจ้างเหมาบริการ 
                                  - ด้วยกองงานพระราชด าริฯ กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการจ้างเหมาการจัดเก็บข้อมูล 
                                    การด าเนินงาน การผลิต การแปรรูป/การจ าหน่าย ของสมาชิกในโครงการฯ ระยะเวลาการจ้าง  
                                    1 เดือน (เดือนมิถุนายน 2563) ค่าจ้างเดือนละ 4,200 บาท ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่เป้าหมาย  
                                    ได้ก ากับ ดูแล/ติดตาม ในการบันทึกการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อใช้ในการประกอบการเบิก 
                                    ค่าจ้างเหมาบริการ  

             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  
 


