
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 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. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
24.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
25. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
26. นายบรรชา       วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 

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

/ผู้ไม่มาประชุม...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายโชค  แปลงค้างพลู ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ  
                           (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
                             และว่าที่ ร.ต. เดชา กลับสงเคราะห์ ต าแหน่งปศุสัตวอ าเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ 
                           ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที ่30 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 8/2563 ในวันที่  30 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - ไม่มี - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 หน่วยพัฒนา...... 



 

 

- 3 - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /มาตรฐานฟาร์ม...... 
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/ควบคุมและ...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 การก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 
                                         - ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบการก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และการเลื่อน 
                                           วันหยุดชดเชยในชว่งเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 ดังนี  
                                           1) ก าหนดในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ 
                                               เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ  
                                           2) ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
                                               มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันจันทร์ที่  
                                               7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  
 
 

/4.5.2 แจ้งการ...... 
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                                 4.5.2 แจ้งการตรวจสอบรายชื่อ และวัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุ  
                                         ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ จ านวน 
                                         4 ราย ได้แก่  
                                         1) นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
                                            ส านักงานปสุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เลขท่ีต าแหน่ง 3253 วันเดือนปีเกิด วันที่ 24 เมษายน 2504 
                                         2) นายอดุลย์ พูนศิริวณิชย์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ-  
                                             โนนสะอาด ต าแหน่งเลขที่ 3274 วันเดือนปีเกิด วันที่ 19 กรกฎาคม 2504 
                                         3) นายนิรันดร์ สวนสุวรรณ ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน  
                                             ต าแหน่งเลขท่ี 3284 วันเดือนปีเกิด วันที่ 14 สิงหาคม 2504 
                                         4) นายอาคม ธุระงาน ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดจับ  
                                             ต าแหน่งเลขท่ี 3288 วันเดือนปีเกิด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2503 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีเร่งด่วน (อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ 
                                         - สืบเนื่องจาก กชปภ.อุดรธานี ได้มีมติในที่ประชุมครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
                                           อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีสัตว์เลี ยงตายหรือสูญหายในพื นที่ 
                                           อ าเภอนายูง จ านวน 2 ต าบล 2 หมู่บ้าน เกษตรกรจ านวน 38 ราย วงเงินรวมทั งสิ น 87,640  
                                           บาท  

                       4.6.2 การส ารวจความต้องการฝึกอบรมบุคลากร 
                               - ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ส ารวจความ- 
                                 ต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ของบุคลากร ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้ท าหนังสือแจ้ง 
                                 ไปยังอ าเภอและแนบแบบฟอร์มการส ารวจฯ ให้เรียบร้อยแล้ว และขอให้ตอบกลับภายในวันที่  
                                 12 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือจะได้รวบรวมส่งเขตต่อไป    
                       4.6.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation 
                               - ขอให้ฝ่าย/กลุ่มงาน และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                                 ในระบบ e- operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี วัด รอบที่ 1/2564 โดยกลุ่ม - 
                                 ยทุธศาสตร์ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งก าหนดการบันทึกข้อมูลให้แต่ละอ าเภอทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 21 กันยายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 6 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่ 22...... 

http://www.oie.int/
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       - วันที่ 22 กันยายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 29 กันยายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N7 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศคาซัคสถาน วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศอิสราเอล วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนตุลาคม 2563 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องที ่หมู่ที่ 7 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี
    - ท้องที ่หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
          3) โรคปากและเท้าเปื่อย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านห้วยกลาง หมู่ที่ 4 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
     - ท้องที่บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสังข ์จ.หนองบัวล าภ ู
     - ท้องทีบ่้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ 6 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านดอนมะสังข์ หมู่ที่ 7 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

/- ท้องที่...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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     - ท้องที่บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ ์จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่บ้านโป่งอิฐ หมู่ที่ 6 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 
     - ท้องที่บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 16 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 8 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
     - ท้องที่บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 2 ต.โคกม่วง อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องที่บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านหนองนา หมู่ที่ 2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
     - ท้องที่บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 4 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
     - ท้องที่บ้านวังสีสด หมู่ที่ 3 ต.คล่องม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 6 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.เกาะติด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องที่บ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านกระเบากัก หมู่ที่ 8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
          4) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยหม้าย อ.ลอง จ.แพร่ 
     - ท้องที่ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหม้าย อ.ลอง จ.แพร่ 
          5) โรคบรูเซลลา พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องที่บ้านเคี่ยมเพาะ หมู่ที่ 5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
          6) โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านบุ หมู่ที่ 1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องที่บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
     - ท้องที่บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 5 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านลอมคอม หมู่ที่ 8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านชวน หมู่ที่ 5 ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

                      4.7.2 ชี แจงรายละเอียดการจ้างเหมางานควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 
                              1) ให้ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทางอาการในสัตว์ เพื่อค้นหาสัตว์ป่วยตายผิดปกติ จ านวนไม่น้อยกว่า  
                                  50 รายเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ 1 คน/เดือน ให้บันทึกข้อมูลผลการเฝ้าระวังโรคฯ ลงในแบบฟอร์ม 
                                  ออนไลน์ “แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ ส าหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ โครงการ” 
                              2) กรณีเป็นการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ให้รายงานตามแบบฟอร์ม รก.1 เพ่ิมเติมตามที่กลุ่มควบคุม  
                                 ปอ้งกันโรคสัตว์ปีก ก าหนด  
                              3) เข้าร่วมกลุ่มไลน์รายงานประจ าวัน และรายงานภาพการปฏิบัติงาน พร้อมค าบรรยายอย่างน้อย 
                                  เดือนละ 3 กิจกรรม 
                                  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 
 
 

/4.7.3ชี แจง...... 
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                      4.7.3 ชี แจงรายละเอียดแนวทางการจ้างเหมาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
                              และโรคนิวคาสเซิล  
                              - ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 800 บาท ในพื นที่เป้าหมาย 6 อ าเภอ  
                                ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหนองหาน อ าเภอกุดจับ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอเพ็ญ และอ าเภอนายูง 
                      4.7.4 มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีน (โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า) 

                                        เพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี  
                                        1) การเคลื่อนย้ายในพื นที่เกิดโรคและพื นที่ป้องกันโรค (พื นที่สีแดง : infection zone 20 กม.  
                                            จากจุดเกิดโรค) และ protection zone 50 กม. จากจุดเกิดโรค ได้แก่ อ าเภอที่อยู่ในรัศมี  
                                            50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่มีรายงานการพบโรคในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งม้า ลา ล่อ  
                                            ที่อยู่ในพื นที่นี จะต้องได้รับวัคซีนฯ ตามระเบียบว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 
                                            ทุกตัว การเคลื่อนย้ายจะด าเนินการได้ สัตว์จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า 40 วัน  
                                            และสามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพื นที่เดียวกัน(พื นที่สีแดง) เท่านั น 
                                        2) การเคลื่อนย้ายในพื นที่เสี่ยง (สีเหลือง : risk zone) ได้แก่อ าเภอหรือจังหวัดที่อยู่ในพื นที่ 
                                            ระหว่างรัศม ี50 กิโลเมตร และ 100 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค ที่มีรายงานการพบโรค 
                                            ในระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพื นที่เดียวกัน (พื นที่สีเหลือง) เท่านั น  
                                            โดยห้ามผ่านพื นที่ตามข้อ 1) ในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในพื นที่นี  สัตว์นั นต้องผ่านการ 
                                            ฉีดวัคซีนถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้ามาแล้วมากกว่า  
                                            40 วัน ถึงจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ 
           3) การเคลื่อนย้ายในพื นที่เฝ้าระวังโรค (สีเขียว : surveillance zone) ได้แก่ อ าเภอหรือจังหวัด 
                                           ที่อยู่นอกรัศมี 100 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และพื นที่ที่ไม่พบการเกิดโรคเป็นระยะเวลามากกว่า  
                                           90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติในพื นที่เดียวกัน (พื นที่สีเขียว) โดยเส้นทางการเคลื่อนย้าย  
                                           ห้ามผ่านพื นที่ตามข้อ 1) ในกรณีจ าเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านพื นที่ตามข้อ 2) จะต้องไม่หยุดพัก  
                                           และต้องป้องกันแมลงระหว่างขนส่งทุกครั ง ในกรณีเป็นสัตว์ที่ได้รับวัคซีนต้องได้รับวัคซีนมา 
                                           มากกว่า 40 วัน จึงจะเคลื่อนย้ายได้ ทั งนี  สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื นที่ในข้อ 4) ได้ โดยต้อง 
                                          สั่งกัก 21 วันก่อนการเคลื่อนย้ายและท าการเก็บตัวอย่างเลือดในวันที่ 14 ของการกักส่งตรวจ 
                                          ดว้ยวิธี PCR และผลตรวจเป็นลบ 
           4) การเคลื่อนย้ายในพื นที่ปลอดโรค (พื นที่สีขาว) ได้แก่ พื นที่ที่ไม่มีการรายงานพบโรคและเป็นพื นที่ 
                                           ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถด าเนินการเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายไปยัง 
                                           พื นที่ในข้อ 2) และข้อ 3) ได้            

       จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  9  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      12    ราย  
   (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน      13   ราย   
 

/(3) อ าเภอ...... 
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                               (3) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน      10   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       4    ราย 
   (4) อ าเภอกุดจับ      ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย   
   (5) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       4    ราย 
   (6) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย 
   (7) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน     12    ราย  
     (8) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร    จ านวน     10    ราย  
     (9) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน      8     ราย 
  - กิจกรรมตรวจติดตาม จ านวน 10 อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม   จ านวน     5   ราย  
   (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน     4   ราย 
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม   จ านวน     2   ราย 
   (4) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม   จ านวน     1   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน     1      ราย 
   (5) อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ฟาร์มสุกร   จ านวน     2   ราย 
   (6) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน     2   ราย 
   (7) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน     4   ราย  
   (8) อ าเภอเมือง   ฟาร์มสุกร   จ านวน     3     ราย  
   (9) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน     4     ราย 
   (10) อ าเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จ านวน     1     ราย 
                4.8.2 ขอแจ้งการเริ่มให้การรับรองการปฏิบัติทางการเลี ยงสัตว์ที่ดีส าหรับคอกสุนัข (มกษ.6411-2562) 
                        - ตั งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยใช้เงื่อนไขการรับรองตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับรอง 
                          และออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
                          ในแนวทางเดียวกัน โดยเอกสารประกอบการรับรองฯ ดังนี  
                          1) แบบฟอร์มการรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์ที่ดี กรณีสัตว์เลี ยงเพ่ือการเพาะพันธุ์  
                              รหัส FM-GAP-FAM-06 
                          2) หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์ที่ดีส าหรับคอกสุนัข  
                              รหัส F-DOG-AUD-01 
                          3) แบบฟอร์มยืนยันการเป็นสัตวแพทย์ที่ปรึกษาในคอกเพาะเลี ยง 
                          4) ขั นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
                              รหัส PM-GAP-C-02  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 การจัดกิจกรรมวิถีคนวิถีควายในงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่  
                                 1 - 12 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก อบจ.อด. ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงควายไทย  
                                 การจัดนิทรรศการสืบสานอนุรักษ์ควายไทย นิทรรศการการปลูกพืชอาหารสัตว์และการใช้เครื่องจักรกล 
                                 การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ควายและคลินิกดูแลสุขภาพควาย   
                          4.9.2 โครงการด้านการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                  - ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
                                    1) การเสริมสร้างศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกร 
                                       10 ราย 
                                    2) การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
                                        มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
                                        - การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
                                        - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั นพื นฐาน  

                        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  


