
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Conference Meeting 

 
 

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

                  26. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                        27. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                  28. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

/ผู้ไม่มาประชุม...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                           จังหวัดอุดรธานี  
                           1. ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ถึง 23 เมษายน 2564 
                           2. ร้านอาหาร รับประทานในร้านได้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ปิดร้าน 23.00 น 
                           3 - 4  ออกประกาศ ปิดสถานที่ และพื นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยทุกแห่ง เพื่อท าความสะอาด 3 วัน             
                                   หรือท าความสะอาดทุก 2 ชั่วโมงตามแต่พื นที่ (อย่างต่อเนื่อง) 
                           5. ผู้ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ และผู้ที่เดินทางมาจากพื นที่เสี่ยงและผู้ที่เคยเที่ยวสถานบันเทิง ผับ บาร์  
                              ตามท่ีจังหวัดก าหนดต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วันและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                           6. ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านั่งรับประทานได้ไม่เกิน 18.00 น และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์      
                              หลังจากนั นซื อกลับรับประทานที่บ้านได้ 
                           7. งดกิจกรรมการรวมกลุ่มการสังสรรค์ ทั งในระดับชุมชนองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
                           ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 ในวันที ่30 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/2564 ในวันที่  30 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 าเดือนเมษายน 2564 ดังนี  
 

 

 
    
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

/เขตพื นที่...... 
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/โรงฆ่าสัตว์...... 
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 /ความผิด...... 
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/จ าหน่าย...... 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                              - ไม่มี -  

  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ    4.5.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ (ครัวเรือนละ  
                                  3 บาท) ยังค้างเบิกเงินค่าตอบแทนในส่วนของ อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี อ.หนองหาน และ อ.เพ็ญ ซึ่งอยู่ 
                                  ในระหว่างการรอเงินงบประมาณ 
                           4.5.2 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้น าส่งเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2564  
                                         - สรุปผลข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2564 ณ วันที่ 21 เมษายน  

                                2564 จ านวน 97,955 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.59 ซึ่งในการเบิกค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง     
                                (ครัวเรือนละ 3 บาท) นั น ยังค้างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ได้แก่ อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี  
                                 อ.หนองหาน และ อ.เพ็ญ ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอเงินงบประมาณ หากเงินโอนมาแล้วจะเร่งท าการ 
                                 เบกิจ่ายให้ในภายหลัง 
                       4.6.2 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
                               - เป้าหมายในการฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 30 ราย จ านวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่สหกรณ์ 
                                 โคนม อ.ศรีธาต ุซึ่งจะมีเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จ านวน 6 ราย รายละ 6,000 บาท เป็นค่าวัสดุ 
                                 อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม ขอให้คัดเลือกเกษตรกรและส ารวจความต้องการวัสดุ 
                                 อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม แล้วส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

/4.6.3 โครงการ...... 
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                       4.6.3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
                               - จ.อุดรธานี ได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
                                 เศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการของ 
                                 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
                                 1) โครงการส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อเพ่ือสร้างรายได้ จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,281,900 บาท 
                                 2) โครงการพัฒนาทักษะการเลี ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
                       4.6.4 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 
                               - วิธีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตร 
                                 ที่ ก.พ. จัดให้ศึกษาในระบบทางไกล ในหัวข้อ “การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล” 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา     4.7.1 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนเมษายน 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศยูเครน วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 48 จุด ชนิดสัตว์ : นกธรรมชาติ  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 15 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 16 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 20 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 26 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 66 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอัพกานิสถาน วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
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    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 13 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 20 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 27 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่าและฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลัตเวีย วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศโปรแลนด์ วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 36 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 8 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 132 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่าและฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 7 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 8 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 16 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 23 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            เลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 26 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 9 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า 
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
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    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 65 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 8 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 10 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 22 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 8 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 61 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 20 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 66 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศอิหร่าน วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 54 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศคูเวต วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 13 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก (ไม่ระบุชนิด) รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศโรมาเนีย วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 8 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 22 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 26 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 18 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 

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


 

 

- 11 - 

    - ประเทศลิทัวเนีย วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฮังการี วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 23 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศจีน วันที่ 14 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิสราเอล วันที่ 16 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 8 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สวนสัตว์และนกธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเอสโตเนีย วันที่ 19 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 24 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนปาล วันที่ 19 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 6 จุด 
       ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 20 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 52 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในหมู่บ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 20 เมษายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนเมษายน 2564 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที่หมู่ที่ 1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
    - ท้องทีบ่้านทับวังมน หมู่ที่ 6 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
    - ท้องทีบ่้านนคลองท่อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
                                      3) โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
  - ท้องที่หมู่ท่ี 7 ต.กู ่อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 
          4) โรค P.R.R.S พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านวังยาง หมู่ที่ 5 ต.ล าชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องทีบ่้านพญาแมน หมู่ที่ 4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องทีห่มู่ที่ 17 ต.กรแชง อ.กันทรลักษณ ์จ.ศรีสะเกษ 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
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     - ท้องที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ต.โคกสะอาด อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธาน ี
     - ท้องที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ต.โคกสัก อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
     - ท้องที่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านป่าไส หมู่ที่ 4 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านพันขาง หมู่ที่ 15 ต.นางาม อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านไสแค หมู่ที่ 7 ต.หารเทา อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 
     - ท้องทีบ่้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
     - ท้องที่บ้านขันหมู ่หมู่ที่ 6 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
     - ท้องทีห่มู่ที่ 13 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
     - ท้องที่บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.น  าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องที่บ้านช าตก หมู่ที่ 8 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องทีบ่้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องที่บ้านน  าพี  หมู่ที่ 4 ต.น  าพี  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องที่บ้านเกาะใต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 
          5) โรคบรูเซลล่า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ต.ดินแดง อ.ล าทับ จ.กระบี่ 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 3 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
     - ท้องที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านเบง หมู่ที่ 2 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านล่มฟัก หมู่ที่ 5 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
     - ท้องที่บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 7 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
          6) โรคลัม ปิ สกิน ในโค กระบือ พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านหนองขนาน หมู่ที่ 6 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที่หมู่ท่ี 17 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
     - ท้องที่บ้านผักขะ หมู่ที่ 7 ต.ลิ นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 
     - ท้องที่บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
                                4.7.2 การด าเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือ ASF 
                                        - โดยกรมปศุสัตว์ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี  
                                          1) ซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุ กรณีพบสถานการณ์ความเสี่ยงสูงมาก 
                                          2) เตรียมค าสั่งให้พร้อม เช่น ค าสั่งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ค าสั่งฯท าลายสัตว์ 
                                          3) ขึ นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยระบบ E-Smart Plus ให้ครบและ 
                                              ต้องมีข้อมูลที่ตั งโรงฆ่าสุกร ร้านจ าหน่ายเนื อสุกร ร้านจ าหน่ายอาหารและยาสัตว์ฯลฯ 
                                          4) เตรียมสถานที่ฝังท าลายซากสุกร และทวนสอบว่าใช้งานได้จริง 
                                          5) แต่งตั งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 
                                          6) แจ้งแผนการเฝ้าระวังโรคผ่านปศุสัตว์เขตไปยัง ศวพ.ตต. แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
                                              ระยะเร่งด่วน และการเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังฯ ปกติ   
 

/7) การด าเนิน...... 
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                                          7) การด าเนินการเคลื่อนย้ายสุกร แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีการเคลื่อนย้ายสุกรเพ่ือเข้า 
                                              โรงฆ่า 2) กรณีการเคลื่อนย้ายเพ่ือน าไปเลี ยง และ 3) กรณีขออนุญาตเคลื่อนย้ายโดยผ่าน 
                                              คอกขายกลาง     
                                          8) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสุกรไปยังท้องที่จังหวัด ประกอบด้วย 
                                              1) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3/ร.4/ร.5) 
                                              2) หนังสืออนุญาตปลายทาง (กรณีย้ายเข้าเขตโรคระบาด/ชั่วคราว/เฝ้าระวังโรค)   
                                              3) ใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง (กรณีย้ายเข้าโรงฆ่าสุกร) 
                                              4) ใบรับรอง GAP/GFM/ฟาร์มปลอดโรค FMD/ASF      
                                              5) ผลตรวจ ASF 
                                              6) รายงานสุกรป่วยแล้วตาย 
                                              7) ใบ สพส.1    

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 การแต่งตั งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 
                                   - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ส านักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัดขอความร่วมมือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 
                                     ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตั งแต่ขนาดกลางขึ นไป ที่คาดว่ามีศักยภาพในการจัดหาบุคลากรที่มี- 
                                     คุณสมบัติเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั งเป็นพนักงานตรวจสัตว์  
                                     แทนเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย   
                                     เนื อสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าจึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทาง 
                                     ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด และรายงานแจ้งส าเนาค าสั่งแต่งตั งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์จากองค์กร- 
                                     ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลุ่มฯ ทราบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
                           4.8.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
                                   - ขอความร่วมมือด าเนินการ ดังนี  
                                     1) ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายงานผลการรับรองให้      
                                         จ าหน่ายเนื อสัตว์ และรายงานผลการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ โดยจัดท ารายงานดังกล่าว 
                                         ส่งไฟล์ Excel มายัง pudn.quality@dld.go.th ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
                                     2) ให้รายงานครั งแรกภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดย 
                                         - รายงานผลการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ ให้รายงานผลย้อนหลังตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
                                         - รายงานผลการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ ให้รายงานผลย้อนหลังตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฏีใหม่ 
                                   - สรุปจ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3,961 ราย และขอให้ยืนยันความต้องการเลี ยงสัตว์ 
                                     ของเกษตรกรแต่ละชนิดสัตว์ และส่งให้กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   

/4.9.2 กิจกรรม...... 
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                           4.9.2 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการแจกบัตรประจ าตัวกระบือและน  าเชื อพ่อพันธุ์กระบือทั งของกรมปศุสัตว์  
                                     และเอกชน ให้กับเจา้หน้าที่ผสมเทียมในพื นที่ 10 อ าเภอที่เขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   
                                     และขอให้รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มส่งเสริมฯ ทราบ ทุกๆ วันที่ 30 ของเดือน                      
                           4.9.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
                                   - ด าเนินงานในพื นที่เป้าหมาย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งฝน กลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  
                                     รวม 60 ราย และ อ.หนองหาน กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย การฝึกอบรม 
                                     สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการยืมกระบือเลี ยง จ านวน 1 ตัว/ราย ให้แก่เกษตรกร 
                           4.9.4 โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
                                   - ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งแนวทางการค านวณหนี ค้างช าระระหว่างกรมปศุสัตว์กับกองทุนสงเคราะห์ 
                                     เกษตรกร โดยช าระเงินจ านวน 4 งวดๆ ละ 25 % ของวงเงินกู้ เป็นเงิน 625,000 บาทต่อปี 
                           4.9.5 การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย 
                                      - ตามที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบก าหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ของทุกปี  
                                        เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช 
                                        มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด ารสัถึงหลักการด าเนนิโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
                                        ตามพระราชด าริเป็นครั งแรก และเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความส าคัญในการส่งเสริมและ  
                                        อนุรักษ์การเลี ยงควายไทย 

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -   

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

        - ไม่มี -        

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

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


