
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 7/2562 

วันที่  26  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  
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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. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
38 นายชัยฤทธิ์           พันธศรี               สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

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

41. นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
42. นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.อด. 
43. นายโกวิท สัตย์ซื่อ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
44. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
45. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 

                  46. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         สนง.ปศจ.อด. 
47. นายมานพ             แก้วภู                 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน        สนง.ปศอ.บ้านดุง 
48. นางสาวจิตรลดา     เสนา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
49. นายวิชาญ           โคตรโยธา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
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 
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69. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
70. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
71. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
72. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
73. นายจรูญ บุตรจรัญ พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปศจ.อด. 
74. 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) การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                           28 กรกฎาคม 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
                           อุดรธานี 
                       2) การเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ “แลงนี  ที่อุดรธานี” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องธนากร ชั น 3  
                          มณฑาทิพย์ ฮอลล์ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ในวันที ่4 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 6/2562 ในวันที่  4 กรกฎาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง           4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
            - ไม่มี - 

นายสมพร  แสงสง่า         4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
          - ไม่มี -  

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

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางทัศนีย์  ทองอยู่                  - ไม่มี - 

/4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์...... 
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   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  
                                         - ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2562 มรสุมพายุดีเปรสชันบริเวณทะเล 
                                           จีนใต้ มีความรุนแรงขึ นเป็นพายุโซนร้อน ซึ่งมีผลท าให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่ม 
                                           มากขึ น และมีฝนตกหนักบางพื นที่ ซึ่งอาจท าให้เกิดน  าท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก และดิน- 
                                           โคลนถล่มในพื นที่เสี่ยงภัยได้ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม และ 
                                           ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื นที่ให้ทราบและ 
                                           เตรียมการป้องกันและแก้ไข รวมทั งจัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
                                           เกษตรกรในเบื องต้นทันทีเมื่อเกิดภัย และรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้ 
                                           ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีทราบด้วย 

     4.6.2 การายงานผลการด าเนินการตามตัวชี วัด รอบที่ 2/2562 
                               - ขอให้อ าเภอช่วยตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานในกิจกรรม/ตัวชี วัดที่รับผิดชอบแล้ว  
                                 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e - operation ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
                       4.6.3 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 
                               - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ 
                                 แปลงใหญ่ ได้แก่ อ าเภอศรีธาตุ, อ าเภอวังสามหมอ, อ าเภอหนองวัวซอ, อ าเภอกุมภวาปี และ 
                                 อ าเภอเพ็ญ รวม 5 อ าเภอ ให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื นฐานรายบุคคล และจัดท าแผนพัฒนา 
                                 แปลงใหญ่ในส่วนของแปลงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนกรกฎาคม 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) 
    - 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) 

/- ไม่มีรายงาน...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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    - ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านหนองไส หมู่ที่ 7 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
    - ท้องที่บ้านม่วงหว่าน หมู่ที่ 12 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.รอ้ยเอ็ด 
    - ท้องทีบ่้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
    - ท้องที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 21 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
    - ท้องทีบ่้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.พุดชา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
    - ท้องทีบ่้านโคกเทียม หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ ์อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธาน ี
                                      3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที่หมู่ที่ 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
    - ท้องที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 
          4) โรคอหิวาต์สุกร พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านดอน หมู่ที่ 5 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
          5) โรค PRRS พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านนาราชควาย หมู่ที่ 5 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 

                       4.7.2 การฝึกอบรมซักซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
                               - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะด าเนินการซ้อมแผนเตรียม  
                                 ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแบบการฝึกเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการฝึกเฉพาะ 
                                 เจ้าหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรรายย่อย  
                                 เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา  
                                 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน  
                                 250 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ นายสัตวแพทย์  
                                 สตัวแพทย์ ผู้เลี ยงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                       4.7.3 การเบิกงบประมาณต่างๆ ของด้านสุขภาพสัตว์ ให้เบิกให้เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
                               - ขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน/ค่าตอบแทน/เบี ยเลี ยง ให้กลุ่ม- 
                                 พัฒนาสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
                       4.7.4 มาตรการเข้มงวดการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
                               - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีปรับขั นตอนการปฏิบัติงานตาม 
                                 มาตรการเพิ่มเติมเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี  
                                 1) เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
                                    ให้ท าการเก็บซากสุกรหรือผลิตภัณฑ์ และเก็บตัวอย่าง Surface swab 5 ต าแหน่ง/ 
                                    1 ตัวอย่าง โดยเน้น Swab บริเวณท่ีมีเลือดหรือของเหลวจากซากสุกร เช่นมีดหั่นเนื อสุกร   
                                    เขียง หรือพื นโต๊ะที่มีเลือดสุกร 
                                 2) การตรวจโรงฆ่าสัตว์ให้ท าการเก็บตัวอย่าง Surface swab ทั งสิ น 3 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง    
                                     ได้แก่ 1) บริเวณคอกกักสัตว์  ท าการ swab 5 ต าแหน่ง/1 ตัวอย่าง 
                                            2) บริเวณพื นที่การผลิต ท าการ swab 5 ต าแหน่ง/1 ตัวอย่าง 
                                            3) บริเวณจุดรวมข้อเสีย ท าการ swab 5 ต าแหน่ง/1 ตัวอย่าง เช่น บริเวณด้านในของ  
                                                รางระบายของเสีย เป็นต้น    
 

/3) การรายงาน...... 
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                               3) การรายงานผลให้ปศุสัตว์อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานทั ง 4 แบบ ตาม 
                                   แบบรายงานที่แนบให้ ภายในทุกวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น.  
                               ทั งนี ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอขอรับอุปกรณ์พร้อมหลอดเก็บตัวอย่าง Surface swab 
                               จากสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ รวมทั งหลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่ใส่สารป้องกันการ 
                               แข็งตัวของเลือด ได้ตั งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
                      4.7.5  ขอให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ด าเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
                               โดยเฉพาะในสุกร และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบฟอร์มรายงาน  
                               การเฝ้าระวังโรคในสัตว์” ในทุกรายเกษตรกรที่ด าเนินการเฝ้าระวัง แทนการบันทึกในสมุดตรวจ 
                               สุขภาพสัตว์ (แบบรายงานการเฝ้าระวังโรค) จ านวนไม่น้อยกว่า 50 รายเกษตรกรกรต่อเดือน และ 
                               รายงานภาพการปฏิบัติงานวันละ 1 กิจกรรม ผ่านทางกลุ่มไลน์ “รายงานประจ าวัน” และยังคง 
                               ใหด้ าเนินการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
                               จ้างเหมาฯ “แบบฟอร์มรายงานประจ าเดือน ผส.2” เดือนละ 1 ครั ง คงเดิม  

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นางมัลลิกา ศิริสถติย ์(แทน)  4.8.1 การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ    
                                   สหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจ าปี 2562 
                                    - ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยก าหนดให้หน่วยงาน 
                                      ระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกพระราชบัญญัติ 
                                      ที่ตนเองรับผิดชอบและให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในรูปแบบดังกล่าว  
                                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้อนุมัติโครงการปฏิบัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย  
                                      กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น  า ยาสัตว์ ยาสัตว์น  า และปัจจัยการผลิต 
                                      ทางการเกษตร ประจ าปี 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภายใต้สังกัด  
                                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องในแนวทาง 
                                      เดียวกัน ระยะเวลาในการด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2562  
                                      ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
                                       - เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์ ในพื นที่ 
                                         รับผิดชอบ 
                                       - เจ้าหน้าที่ของกรมประมง ได้แก่ ประมงอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ประมงที่เกี่ยวข้อง ในพื นที่  
                                         รับผิดชอบ 
                                       - เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่สารวัตรเกษตร ในพื นที่รับผิดชอบ 

                 4.8.2 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี 
                         - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง 
                           คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เชิญร่วมออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ใน 
                           พื นที่จงัหวัดอุดรธานีในระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ตามแผนการออกตรวจ 
                           ประเมินโรงฆ่าสัตว์ ดังนี  
 
 /1) วันที่...... 
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                           1) วันที่ 5 สิงหาคม 2562  ได้แก่ 1) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง 
                                                                   2) โรงฆ่าสัตว์ปีก นางสิริลักษณ์ โฮ่เท่อ อ.เมือง 
                                                                   3) โรงฆ่าสัตว์ บริษัท เอ็ม.ที. 9999 จ ากัด อ.ประจักษ์ฯ 
                                                                   4) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดจับ อ.กุดจับ 
                                                                   5) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลภูผาแดง อ.หนองวัวซอ 
                           2) วันที่ 6 สิงหาคม 2562  ได้แก่ 1) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี 
                                                                   2) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลพันดอน อ.กุมภวาปี 
                                                                   3) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง อ.กุมภวาปี 
           4) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ 
           5) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลล าพันชาด อ.วังสามหมอ 
                           3) วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้แก่  1) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหนองหาน อ. หนองหาน 
                                                                   2) โรงฆ่าเทศบาลต าบลบ้านเชียง อ.หนองหาน 
                                                                   3) โรงฆ่าสัตว์นางมาลา สินสม อ.ทุ่งฝน 
                                                                   4) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง 
                                                                   5) โรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ 
                           4) วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้แก่  1) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลน  าโสม อ.น  าโสม 
                                                                   2) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลนางัว อ.น  าโสม 
                                                                   3) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านผือ อ.บ้านผือ 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายมานพ  กุศลยัง         4.9.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ 
                                - รายงานสรุปผลการด าเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ท าการ  
                                  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของเกษตรกร จ านวนทั งสิ น 107 ราย พื นที่ 766 ไร่  
                                  เงินอุดหนุนเบิกจ่ายปัจจัยการผลิต 1,523,000 บาท ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว 24 % ของงบประมาณทั งหมด  
                                  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ จะด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในช่วงกลางเดือนสิงหาคม  
                                  2562 ต่อไป 
            4.9.2 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                                - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากส านักงาน 
                                  ปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการเสนอหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ  
                                  รฐัวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค- 
                                  กระบือ ตามโครงการฯ  
                                - รายงานผลความก้าวหน้าการรับบริจาคเงิน โค-กระบือ ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม   
                                  2562 บริจาคเป็นโค จ านวน 3 ตัว ได้แก่ อ าเภอเพ็ญ 1 ตัว และอ าเภอหนองวัวซอ 2 ตัว บริจาคเงิน 
                                  เป็นจ านวน 14,104 บาท ได้แก่ อ าเภอบ้านดุง จ านวน 11,000 บาท และอ าเภอกู่แก้ว จ านวน  
                                  3,104 บาท กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ท าการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาอุดรธานี บัญชีเงินฝาก 
 

/ออมทรัพย์...... 
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                                  ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราช-  
                                  พิธีบรมราชาภิเษก”  

             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)                                                   (นางทัศนีย์ จนัดา) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


