
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 6/2562 

วันที่  4  กรกฎาคม 2562 
เวลา 14.00 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. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
36. นางสาวสุจารีย์ อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
37. นางสาวสรยา         ศิริเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด. 
38. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
39. นายชัยฤทธิ์           พันธศรี               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

                  40. นายยุทธภูมิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                  41. นายเกรียงศักดิ์       บุตรเคน  สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 

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.วังสามหมอ 

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

/70. นายนรากร...... 
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70. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
71. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
72. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
73. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
74. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
75. นายณัฐกานต์ เทือกเถาว์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 

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

เริ่มประชุม     เวลา 14.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1) การก าหนดจัดงานเลี ยงผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                            - ซึ่งมีข้าราชการ จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด และ 
                              นายอ านาจ นรสาร ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม ร่างก าหนดการอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายน 2562  
                       2) การจัดท าเสื อทีมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
                           - มติที่ประชุมเห็นด้วยที่จะด าเนินการจัดท าเสื อ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบเสื อ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย 
                             จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันที ่6 มิถุนายน 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 5/2562 ในวันที่  6 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                    1) การขอรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ยื่นรายละเอียดแบบฟอร์มการขอรับ 
                                         พันธุ์สัตว ์มายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                                      2) การจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2562 จนถึงสิ นเดือนกันยายน 2562 
                                         - เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ผลิต 700 ตัวต่อสัปดาห์ อายุไม่เกิน 7 วัน ราคา 25 บาทต่อตัว 
                                         - ไก่งวง (สีขาว) ผลิต 700 ตัวต่อสัปดาห์ อายุไม่เกิน 7 วัน ราคา 35 บาทต่อตัว 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง           4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          1) โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562                   
                                          - ระยะเวลาในการด าเนินงานถึงสิ นเดือนกันยายน 2562 เป้าหมาย 3,200 ไร่ ไดร้ับเงินสนับสนุน  
                                            80 บาท/ไร่ เกษตรกรจะได้รับท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เมล็ดหญ้าแพงโกล่า -   
                                            และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

/4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         1) การออกตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์- 
                                         แอฟริกาในสุกร ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางสาธารณรัฐ-  
                                         ประชาธิปไตยประชาชนลาวปลายทางอุดรธานี ผลปรากฏไม่มีการลักลอบการขนย้ายสัตว์และ 
                                         ซากสัตว ์           

น.ส.ยุพดี โคตะม ี  4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) 
     - ไม่มี - 

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางทัศนีย์  ทองอยู่                  - ไม่มี - 
 
   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
                                         - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้รับหนังสือจากกรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์เขต 4   
                                           ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ในพื นที่ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
                                           ภัยพบิัติ(กรณีอุทกภัย) ซ่ึงเกิดจากพายุดีเปรสชัน “มูน” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562  
                                           โดยเฉพาะในพื นที่อ าเภอน  าโสม และอ าเภอนายูง ซึ่งเป็นพื นที่ที่เสี่ยงต่อเกิดภัยพิบัติ หากเกิด- 
                                           ความเสียหาย ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเบื องต้น และให้รายงาน 
                                           ให้ทางจังหวัดทราบ 

     4.6.2 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัด ปี 2561  
                               - โดยเจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจ 
                                 ติดตามและประเมินผลโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื อ ในพื นที่อ าเภอโนนสะอาด 
                                 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
                                      1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                          ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด  
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
                                         ชนิดสัตว์ : ตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิดHighly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์ปีกในธรรมชาติและโรงฆ่าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศจีน วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 

http://www.oie.int/
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    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเม็กซิโก วันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N3 มีการระบาด 14 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีเ่ขตต าบลเชิงเนิน หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
    - ท้องที่บ้านสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
    - ท้องทีเ่ขตต าบลตะพง หมู่ที่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 
    - ท้องที่บ้านหนาด หมู่ที่ 5 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
    - ท้องทีบ่้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ค าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
    - ท้องทีชุ่มชนคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
    - ท้องที่หมู่ที่ 3 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
    - ท้องที่บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 7 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 
                                      3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที่หมู่ที่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
          4) โรคแท้งติดต่อ พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที่หมู่ที่ 2 ต.คลองน  าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
    - ท้องที่บ้านนาขุนแสน หมู่ที่ 4 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 

                       4.7.2 สถานพยาบาลสัตว์ระดับอ าเภอ ปี 2564 มีเกณฑ์การจัดตั ง ดังนี  
                               - เป็นส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีความพร้อมจะปรับปรุง/ซ่อมแซมให้เป็นสถานพยาบาลสัตว์ได้ 
                                 (มีส านักงานเป็นของตนเอง) 
                               - มีต าแหน่งนายสัตวแพทย์ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ(ทั งที่มีนายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานอยู่   
                                 หรือมีการยืมตัวไปช่วยราชการที่อ่ืน) 
                        4.7.3 รายงานตัวชี วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ รอบที่ 2/2562  
                               - ซึ่งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจะต้องจัดประชุมชี แจงเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร  
                                 อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 10 ราย ให้ส านักงานปศุสัตว์ 
                                 อ าเภอสรุปรายงานการประชุม ภาพประกอบ และลายเช็นต์ผู้เข้าร่วมประชุม ส่งส านักงาน 
                                 ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีโดยด่วน ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
                       4.7.4 การส่งตัวอย่างหัวสุนัข - แมว ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ให้อ าเภอที่ยังด าเนินการไม่เป็นไปตาม 
                              เป้าหมาย เร่งรัดให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 

/4.8 กลุ่มพัฒนา...... 
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 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต        4.8.1 ส ารวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสุกร 
                                  ส าหรับบุคคลภายนอก”ทั งนี ผู้ประสงค์เข้าฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศกรมปศุสัตว์  
                                  เรื่องการรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื อสัตว์ (วทบ.สัตวบาล  
                                  สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์, วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,  
                                  วทบ.ด้านอาหาร) ส่งรายชื่อภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 

                4.8.2 การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน พ.ศ.2562 (พ.ร.บ.อาหารสัตว์) 
                        - ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก 
                          ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2562  
                          1) ให้ยกเลิกการเรียกเก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นที่ทาง  
                              ราชการออกให้จากประชาชน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ 
                              กฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รวมถึงประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ  
                              ข้อก าหนด หรือแนวปฏิบัติต่างๆของกรมปศุสัตว์ที่ก าหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้ส าเนาบัตร-  
                              ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 
                          2) กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการตรวจสอบเพื่อประกอบค าขออนุมัติ   
                              อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือขอขึ นทะเบียนหรือจดแจ้งที่เกี่ยวกับกฎหมายของกรมปศุสัตว์  
                              ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้หน่วยงานราชการที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั นส่งข้อมูลหรือส าเนา 
                              เอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ เว้นแต่ประชาชนมีความประสงค์ 
                              ที่จะน าข้อมูลหรือเอกสารนั นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
                          3) กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่ทาง-  
                              ราชการออกให้จากประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ให้เจ้าหน้าที่ 
                              เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ นเอง โดยขอให้ผู้รับบริการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
                              ในเอกสารนั น และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากการท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
                          4) กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
                              พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

                          4.8.3 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562 
                                  - อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 วรรคสาม มาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 40 วรรคสี่  
                                    แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
                                    ออกระเบียบไว้ ดังนี  
                                    ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2562” 
                                    ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                           เป็นต้นไป 
                                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2560 ลงวันที่  
                                            3 กรกฎาคม 2560 
                                    ข้อ 4 ในระเบียบนี   
                                           “เนื อสัตว์” หมายความว่า เนื อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย        
                                            เนื อสัตว ์
                                            “การรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์” หมายความว่า การรับรองว่าเนื อสัตว์ผ่านการตรวจโดย  
                                            พนักงานตรวจโรคสัตว์ มีความเหมาะสมที่จ าน าเนื อสัตว์ไปจ าหน่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี  

/(1) เพื่อการ...... 
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                                             (1) เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ 
                                             (2) น าไปผลิตหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ 
                                             (3) วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยให้ระบุวัตถุประสงค์ของการจ าหน่าย 
                                                  ให้ชัดเจน 
                                             “ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์” หมายความว่า เอกสารรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่ออกโดย 
                                             พนักงานตรวจโรคสัตว์ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
                                             “ตรารับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้รับรอง 
                                             เนื อสัตว์ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
                                             “บรรจุภัณฑ์” หมายความว่า ภาชนะหรือวัสดุที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเนื อสัตว์ ไม่ว่าด้วยการใส่ 
                                             หรือวิธีการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้เนื อสัตว์ได้รับการปนเปื้อน 
                                             “สถานที่ปลายทาง” หมายความว่า 
                                             (1) สถานที่รับเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 
                                             (2) สถานที่รับเนื อสัตว์จากสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 
                                             (3) สถานที่รับเนื อสัตว์จากสถานที่ช าแหละเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า 
                                    หมวด 1 การรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
                                    ข้อ 5 เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว       
                                           และเห็นว่าเนื อสัตว์นั นเหมาะสมต่อการจ าหน่าย ไม่มีลักษณะตามประกาศกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย   
                                           เรื่องการก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื อสัตว์นั น 
                                           เป็นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์รับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง   
                                           ดังต่อไปนี  
                                           (1) จัดท าใบรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ ทั งนี  การออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ให้ออก 
                                               หนึ่งใบต่อหนึ่งสถานที่ปลายทาง 
                                           (2) อนุญาตให้น าเนื อสัตว์บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี  
                                                (ก) ตราประทับรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ 
                                                (ข) วันที่สัตว์เข้าฆ่า หรือรหัสในการบ่งชี ชุดการผลิต (Lot number) 
                                            ทั งนี  การใช้บรรจุภัณฑ์ตาม (2) ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานตรวจโรคสัตว์และ 
                                            วันที่สัตว์เข้าฆ่า หรือรหัสในการบ่งชี ชุดการผลิต อาจปรากฏในรูปแบบรหัสคิวอาร์ได้ 
                                     ข้อ 6 เนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่เหมาะสมต่อการจ าหน่าย และมีใบรับรองให้จ าหน่าย 
                                            เนื อสัตว์ก ากับ หรือประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์หรือบรรจุ 
                                            อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามข้อ 5(2) ให้ถือว่าเนื อสัตว์นั นได้รับการรับรองให้จ าหน่าย 
                                            เนื อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ 
                                     หมวด 2 การรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าและการรับรองให้จ าหน่าย   
                                                เนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ 
                                     ข้อ 7 เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือเนื อสัตว์ของ  
                                             สัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าเนื อสัตว์นั นเหมาะสมต่อการจ าหน่าย  
                                             ไม่มีลักษณะตามประกาศกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่องการก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือ 
                                             เนื อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื อสัตว์นั นเป็นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ด าเนินการ 
                                             รับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ โดยการจัดท าใบรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ตามข้อ 5(1) 
 

/ข้อ 8 เนื อสัตว์...... 
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                                      ข้อ 8 เนื อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า และเนื อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบรับรอง 
                                             ให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ก ากับ ให้ถือว่าเนื อสัตว์นั นได้รับการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ตาม 
                                             กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ 
                                      ข้อ 9 ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดท ารายงานผลการรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ตามแบบรายงานการ 
                                             รับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง         4.9.1 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                                    - รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังนี  
                                      - ได้รับบริจาคกระบือ 1 ตัว จากอ าเภอเพ็ญ 
                                      - ได้รับบริจาคเงิน จ านวน 11,000 บาท จากคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง  
                                    กรมปศุสัตว์อยู่ในระหว่างการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแผ่นพับ เพ่ือส่งให้จังหวัด 
                                    ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
              4.9.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
                                  - คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จังหวัดอุดรธานีจะด าเนินการ 
                                    ประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนของเกษตรกรที่เสนอขอเบิกจ่าย   
                                    จ านวน 139 ราย พื นที่ 1,132 ไร่ เป็นพื นที่ปลูกข้าวโพด 68 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ 135 ไร่  
                                    หญ้าแพงโกลา 41 ไร่ มันส าปะหลัง 503 ไร่ รวมทั งหมด 762 ไร่ เป็นเงิน 1,524,000 บาท ในพื นที ่ 
                                    อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอน  าโสม อ าเภอประจักษ์ฯ อ าเภอหนองหาน อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอ- 
                                    ไชยวาน และอ าเภอโนนสะอาด  

             จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี -     

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี -      

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

         - ไม่มี -      

 

 /เลิกประชุม...... 

http://royal.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/info-menu/501-2019-03-20-02-54-13
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เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

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

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                                   (นางทัศนีย์ จนัดา) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


