
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 5/2562 

วันที่  6  มิถุนายน 2562 
เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
 

 
              ผู้มาประชุม 

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

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

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทยอ์าวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 6. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.      
 8. นายรัชพล            สืบพรหม              นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 9. นายมานพ กุศลยัง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.  
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นางทัศนีย์ ทองอยู่                จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
12. นางเกยูร เผือกศิลา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
13. นายอ านาจ  นรสาร                 ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม สนง.ปศอ.น  าโสม 
14. นายก าพล            วุฒิวิชญานันต ์ ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม สนง.ปศอ.สร้างคอม 
15. นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ สนง.ปศอ.บ้านผือ 
16. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
17. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
18. นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
19. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
20. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
21. นายธาตรี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
22. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
23. นายนิรันดร์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
24. นายจักรีชัย           วงศ์สารศรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
25. นายสมพงษ์           ผิวสวยค า ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน                       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
26. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
27. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
28. นายสุนทร            แสงดารา              ปศุสัตว์อ าเภอพิบูย์รักษ์                   สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
29. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 

                  30. นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  

/31. นายศุภกิจ...... 
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31. นายศุภกิจ พลอุทัย สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
32. นายอาคม ธุระงาน               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุดจับ 
33. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
34. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อด. 
35. นายวีรพงศ์           พลภกัดี สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อด. 
36. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
37. นางสาวสุจารีย์ อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
38. นางสาวสรยา         ศิริเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
39. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
40. นายชัยฤทธิ์           พันธศรี               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

                  41. นายยุทธภูมิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
42. นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
43. นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
44. นายโกวิท สัตย์ซื่อ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
45. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
46. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.ไชยวาน 

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

/70. นายกิติพงษ์...... 
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70. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
71. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
72. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
73. นายณัฐกานต์ เทือกเถาว์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสรรเสริญ          เจรญิตะค ุ            ปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ                สนง.ปศอ.วังสามหมอ (ป่วย)  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน            1. ย้ายข้าราชการ 
                                   - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ 343/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ย้ายข้าราชการสังกัด 
                                     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จ านวน 2 ราย ดังนี  
                                     1. นายนพวงศ์ หาญณรงค์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขที่ 3299)    
                     ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  
                                         ปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 2929) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
                  2. นายวิชาญ โคตรโยธา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขที่ 4420)  
                                        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7 ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
                                        (ต าแหน่งเลขท่ี 3299) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  2. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ 
                                   - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ 
                                     นายวีรพงศ์ พลภักดี ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน สังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ  
                                     จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันที ่29 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2562 ในวันที่  29 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายสด ศรีวรมย ์  4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                                      - ไม่มี - 

นายพิเชฏฐ ์มหาแสน           4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
                           - ไม่มี - 
 
 

/4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
                    - ไม่มี - 

น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เป้าหมาย...... 
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 /ประสิทธิภาพ...... 
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/งานบริการ...... 
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/ร่วมโครงการ...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางทัศนีย์  ทองอยู่                4.5.1 ข้อสังเกตการรายงานผลการเข้าตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
                                          - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือจากส านักงานจังหวัด หน่วยตรวจสอบ 
                                            ภายในจังหวัด แจ้งรายงานการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                            เมื่อวันที่ 11 - 27 มีนาคม 2562 โดยสรุปผลการตรวจสอบ มีประเด็นดังนี  
                                            1) การจัดท าตราเครื่องหมายประจ าส่วนราชการ และขนาดตัวอักษร/ชื่อเต็มของส่วนราชการ 
                                               ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับที่ 
                                               แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 
                                            2) ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับที่ 
                                               แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 การจัดท าใบขออนุญาตให้รถส่วนกลาง   
                                            3) ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับที่ 
                                               แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง  
                                               รถรับรองประจ าจังหวัด ประจ ารถแต่ละคัน  
                                            4) รถส่วนกลางไม่ต่อภาษีตามรอบระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
                                            5) ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                                               ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 

/6) รถราชการ...... 
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                                           6) รถราชการช ารุดอยู่ระหว่างการด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบพัสดุฯ แต่เบิกจ่ายค่าน  ามัน 
                                               เชื อเพลิง  
                                           7) การเบิกจ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิงปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ 
                                               ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงเพ่ือใช้ในการ 
                                               ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ รอบที่ 2/2562 

                               - สรุปผลการด าเนินการปรับปรุง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายฐานข้อมูลเกษตรกร  
                                 ป ี2561 จ านวน 90,500 ราย ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 91,685 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.31  
                                 ซึ่งเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตัวชี วัดรอบท่ี 1/2562 (ร้อยละ 80)  
     4.6.2  แผนพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2562 
                                - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 (Livestock Expo 2019)  
                                  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 77 ปี ภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้านปศุสัตว์   
                                  คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดบุคลากรเข้าร่วม 
                                  การศึกษาดูงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ซึ่งถือเป็น 
                                  การอบรมจัดท าตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562 และจะมีเอกสารการประเมินผลการ 
                                  อบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ 
                       4.6.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
                               กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 
                               ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ให้มีความสอดคล้องกับ 
                               พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และเพ่ือให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรอง 
                               ราชการในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณี 
                               จ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ ประกาศใช้ ณ วันที่  19 เมษายน   
                               พ.ศ. 2562 
                       4.6.4 การติดตามความก้าวโครงการพัฒนาจังหวัด ปี 2561 
                               - โดยส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีก าหนดติดตามความก้าวหน้า 
                                 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี   
                                 2561 ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะมี  
                                 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื อและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนม และ 
                                 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี ยงกระบือ ขอให้อ าเภอที่ด าเนินการ เตรียมความพร้อมรับการ 
                                 ตรวจติดตามและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/4.7 กลุ่มพัฒนา...... 
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           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
                                      1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศกัมพูชา วันที่ 22 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Low pathogenic avian influenza virusชนิด LPAL-H7N4 มีการระบาด 3 จุด 
                                         ชนิดสัตว์ : ตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิรัก วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด  
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
                                         ชนิดสัตว์ : ตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนปาล วันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิดHighly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 17 เมษายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : โรงฆ่าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศภูฎาน วันที่ 11 เมษายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 11 เมษายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิหร่าน วันที่ 14 เมษายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
     - ประเทศเม็กซิโก วันที่ 17 เมษายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 3 จุด 
        ชนิดสัตว ์: สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที่บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 34 ต.เมืองเดช อ.เมืองเดช จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องที่บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
    - ท้องที่ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
    - ท้องที่บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 9 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
    - ท้องทีเ่ทศบาลนครนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
    - พื นที่บ้านคอนเรียบ หมู่ที่ 11 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
    - ท้องที่บ้านเขาแดง หมู่ที่ 7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  
 
 

/4.7.2 การรณรงค์...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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                       4.7.2 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื อ กระบือ แพะ แกะ สุกร รอบท่ี 2 
                              และการท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยก าหนดให้มีการรณรงค์ 
                              ฉีดวคัซีนดังกล่าว ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
                              เฮโมรายิกเซปทิซีเมียเพ่ิมเติมในสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ   
                              พ.ศ.2562 ขอให้อ าเภอมารับวัคซีนตามบัญชีจัดสรรได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ตั งแต่วันนี  
                              เป็นต้นไป 
                       4.7.3 ชี แจงเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์ตามโครงการผลิตกระบือคุณภาพ 
                               ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้แก่ กิจกรรมการดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายพยาธิ การทดสอบ 
                               โรคบรูเซลลาและโรควัณโรค และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เมื่อด าเนินการแล้ว 
                               เสรจ็ตามเป้าหมาย ให้รายงานผลการทดสอบและส่งผลการปฏิบัติงานมายังกลุ่มพัฒนา- 
                               สุขภาพสัตว์ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนสัตว์ในพื นที่ 

กระบือ (ตัว) 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ทดสอบโรคบรูเซลลา (ตัว) ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซิส (ตัว) 

1 เมือง 15,640 700 700  
2 กุมภวาปี 3,428 160 160  
3 หนองหาน 3,622 170 170  
4 กุดจับ 536 30 30  
5 หนองวัวซอ 1,362 70 70  
6 หนองแสง 246 20 20  
7 โนนสะอาด 711 40 40  
8 ศรีธาตุ 1,791 80 80  
9 วังสามหมอ 73 10 10  
10 ไชยวาน 1,121 50 50  
11 ทุ่งฝน 1,939 90 90  
12 บ้านดุง 2,447 110 110  
13 เพ็ญ 4,104 190 190  
14 สร้างคอม 924 50 50  
15 บ้านผือ 3,299 150 150  
16 น  าโสม 336 20 20  
17 นายูง 77 10 10  
18 พิบูลย์รักษ์ 856 40 40  
19 กู่แก้ว 337 20 20  
20 ประจักษ์ฯ 1,814 90 90  

รวม 44,663 2,100 2,100  

                               

 
/โครงการ...... 
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   โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนสมาชิก  

(คน) 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ทดสอบโรคบรูเซลลา (ตัว) ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซิส (ตัว) 

1 เมือง 30 144 144  
2 หนองหาน 10 45 45  
3 โนนสะอาด 10 50 50  
4 ศรีธาตุ 10 56 56  
5 วังสามหมอ 10 66 66  
6 เพ็ญ 60 289 289  
7 น  าโสม 10 50 50  

รวม 140 700 700  
 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นางมัลลิกา ศิริสถติย ์(แทน)    4.8.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ            
                                     แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิต- 
                                     อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 
                                     วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
                                     ด าเนินการตามขั นตอนเมื่อออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามประกาศข้างต้น ดังนี  

                         1) ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ และให้เริ่มใช้แบบฟอร์มใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
                              ควบคุมเฉพาะ ตามประกาศทดแทนแบบฟอร์มใบอนุญาตใบเดิม ส าหรับผู้ที่ยื่นขออนุญาตตั งแต่ 
                              วันที ่7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และ 
                              วัตถอัุนตรายด้านการปศุสัตว์ (hattp://eservice.afvc.dld.go.th) 
                          2) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์จะชี แจงการใช้ระบบผ่านการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ 
                              (GIN Conference) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง          4.9.1 โครงการนมโรงเรียน 
                                  - คณะคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด ให้แต่งตั งคณะท างานอาหารนม 
                                    เพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับอ าเภอโดยได้แจ้งทุกอ าเภอทราบและถือปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                                    ซึ่งในจังหวัดอุดรธานีมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับสิทธิในการจ าหน่าย จ านวน 5 ราย  
                                    มีโควตาจัดสรรนม 182,620 หน่วย      
 
 /4.9.2 โครงการ...... 
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              4.9.2 โครงการพระราชด าริ 
                                       - ด าเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระด าริพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อ าเภอ 
                                    บ้านดุง ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบประมาณของงบจากกรมปศุสัตว์ เพ่ือน าไปด าเนิน 
                                    กิจกรรมเลี ยงไก่พื นเมืองและไก่ไข่ 
                          4.9.3 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
                                  - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดท าโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
                                    มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ จะด าเนินการท าหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ 
                                    หน่วยงานราชการในจังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบและด าเนินการเชิญชวนรับบริจาค 
                                    สมทบทุนได้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีต่อไป  
                          4.9.3. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
                                   - ขอให้อ ำเภอเร่งส่งเอกสำรกำรขอรับเงินอุดหนุนโครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอำหำรสัตว์  
                                     เพ่ือจะได้เบิกจ่ำยให้เกษตรกร 

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -      

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -      

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ        
  

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

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

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

 


