
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 9 กันยายน 2563 

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. นายณัฐพงษ์          หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายวินัย              แก้วบุดตา(แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

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

                  23. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                  24. นายยุทธภูม ิ ปริวันตา สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.น  าโสม 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม 
                       25.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ 
 
 

/26. นายกวีไชย...... 
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26. นายกวีไชย          มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี 
                        27.  นายเอกชัย                 ค าแปง    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายเอกชัย ค าแปง  
                                  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                  บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
                                 2. เลื่อนข้าราชการ  
                                     ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งที่ 764/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เลื่อนข้าราชการ จ านวน  
                                     3 ราย ดังนี   
                1) นายยุทธภูมิ ปริวันตา ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม ให้ด ารง  
                                      ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม จังหวัด  
                                      อุดรธานี  
                 2) นายเกรียงศักดิ์ บุตรเคน ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ      
                                          ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด 
                                      อุดรธานี 
                3) นายกวีไชย มูลทรา ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
                                        ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงาน  
                                      ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที ่30 กรกฎาคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 6/2563 ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 
 
 /4.2 ศูนย์วิจัย...... 
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นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื อ โครงการโคเนื อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                            - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                              แนบด้วย 

นายวินัย แก้วบดุตา (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

               - ไม่มี - 

                   จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประสิทธิภาพ...... 
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 /งานบริการ...... 
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/ร่วมโครงการ...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง พื นที่เป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ด้วยวิธีก าหนด 
                                         โทนสีผนังภายนอกอาคาร (โทนสีเหลือง) ในพื นที่จังหวัดอุดรธานีและพื นที่บางส่วนของเทศบาล 
                                         นครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2563  
                                         - จังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ให้ก าหนดโทนสีผนัง 
                                           ภายนอกอาคารเป็นโทนสีเหลือง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเมืองภูมิทัศน์ในเขตพื นที่ชุมชนทั ง 
                                           จังหวัดอุดรธานี และพื นที่เทศบาลนครอุดรธานีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม  
                                           อันน าไปสู่เมืองน่าอยู่และเอื อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีของเมืองอุดรธานี 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื อ-โคขุนวากิว 
                                         - การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ น  าเชื อเนื อ วัสดุผสมเทียม  
                                           ได้จัดสรรให้ทุกอ าเภอแล้วขอให้ติดต่อเบิกได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
                                         - กิจกรรมการฝึกอบรมแกนน าเกษตรกร รวม 90 คน ระยะเวลา 3 วัน และมีการศึกษาดูงาน 
                                           ที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา นั น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุน 
                                           ถังหมักอาหารสัตว์ ขนาด 120 ลิตร คนละ 6 ใบ รวม 540 ใบ ขอให้ติดต่อเบิกได้ที่ 
                                           กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

                       4.6.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
                               - ขอให้ทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม ถ้ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเร่งด่วน 
                                 ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก่อน และรายงานจังหวัดตามแบบรายงาน เพ่ือพิจารณา 
                                 ใหค้วามช่วยเหลือต่อไป  
                       4.6.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด รอบที่ 2/2563 
                               - ขอให้ฝ่าย/กลุ่มงาน และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                                 ในระบบ e-operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี วัดรอบท่ี 2/2563 หากมีกิจกรรม 
                                 ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งด าเนินการหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้รับผิดชอบ 
                                 กิจกรรมตามตัวชี วัดและผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N7 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่ 11...... 

http://www.oie.int/
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       - วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย  
                                            (www.OIE.int) 
       - วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                               influenza virus ชนิด H7N7 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย  
                                               (www.OIE.int) 
       - วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H7N7 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย   
                                               (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 4 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
        - วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                               influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 4 จุด ชนิดสัตว์ : โรงฆ่าสัตว์ปีก สัตว์ปีกเลี ยง- 
                                               หลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)  
       - วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                               influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก                         
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)  
       - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                               influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก                         
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N7 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N7 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ และสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
    - ท้องทีบ่้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.เมืองคง อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 
    - ท้องที่บ้านทุ่งผีปั้นรูป หมู่ที่ 8 ต.ป่าปอน อ.ป่าปอน จ.พัทลุง 
    - ท้องทีบ่้านหินกอง หมู่ที่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านคั่นตะเคียน หมู่ที่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านคอนเรียบ หมู่ที่ 1 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

/- ท้องที่...... 

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/
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     - ท้องทีบ่้านสวน-ควนกุฏ หมู่ที่ 12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านน  าลัด หมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 22 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องทีบ่้านน  าเลา หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านป่าบง หมู่ที่ 8 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องทีบ่้านหัวนาค า หมู่ที่ 1 ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
          4) โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านกุดเชือก หมู่ที่ 10,11 และ 15 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
     - ท้องทีบ่้านกู่เต้า หมู่ที่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
     - ท้องที่บ้านหนองกระดี่ หมู่ที่ 3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ต.สระสมิง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
     - ท้องที่บ้านค าฮี หมู่ที่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
     - ท้องที่นิคมหนองตาล หมู่ที่ 2 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
          5) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านล ารู่ หมู่ที่ 3 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 
            6) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านถนน หมู่ที่ 8 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
                          7) โรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี                                

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 ปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2559 
                                   - เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 11.45 น. โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ 
                                     ชุดเฉพาะกิจกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งที่บ้านเลขที่ 450 หมู่ 2  
                                     ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่ามีการตั งโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ เมื่อเข้าตรวจสอบพบซากสุกร  
                                     จ านวน 1 ตัว พร้อมของกลางใช้ในการฆ่าสุกร ประกอบด้วยมีด เขียง หินลับมีด ถัง เลือดสุกร และ 
                                     กะทะ   
                                   - เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ 
                                     ชุดเฉพาะกิจกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2 
                                     ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่ามีการตั งโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ เมื่อเข้าตรวจสอบพบซากสุกร  
                                     จ านวน 1 ตัว พร้อมของกลางใช้ในการฆ่าสุกร ประกอบด้วยมีด เขียง หินลับมีด ถัง เลือดสุกร และ 
                                     กะทะ   

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 /4.9 กลุ่มส่งเสริม...... 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 การขอสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
                                  - ก าหนดระยะเวลาการกู้และช าระเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อ  
                                    1 วิสาหกิจชุมชน อัตราดอกเบี ยร้อยละ 1 บาท (ล้านละหมื่น) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ จะด าเนินการ 
                                    ส่งตัวอย่างโครงการให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทางอีเมล์ในภายหลัง  
                          4.9.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                       - โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือส่งเสริม 
                                   การเรียนรู้และน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมพื นที่เก็บกักน  าส าหรับ 
                                   ท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน  าด้วยระบบและวิธีกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                                   รวมถึงเพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
                                   มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรในพื นที่จังหวัดอุดรธานี  
                                   142 ต าบล ต าบลละ 16 ราย รวม 2,272 ราย รายละ 3 ไร่  และการจ้างงานระดับต าบล  
                                   ต าบลละ 8 ราย รวม 1,136 ราย 
                          4.9.3 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
                                        - ขอให้อ าเภอส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้กลุ่มส่งเสริมทราบด้วย  

             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  


