
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

 
 

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

3. นายสมบัติ          แสนศรี(แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. นายนนทชัย         สันติชาติ              นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
6. นายพลกฤษณ์ อุทรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต 
                                                                                                          โคนมศรธีาตุ  

 7. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 8. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 9. นายยรรยง      ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.       
10. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
11. นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
12. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
13. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
14. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
15. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
16. นายธาตร ี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
17. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
18. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
19. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
20. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
21. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
22. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
23.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
24. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
25. นายบรรชา       วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 
26. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
27. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  28. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  

 
/29. นายนิรันดร...... 
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                        29. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                  30. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
                           1.1 นายสุรเวช มูลสาร ต าแหน่งหัวหน้าด่าน (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ด่านกักกันสัตว์  
                                อุดรธานี กลุ่มควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
                           1.2 นายนนทชัย สันติชาติ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ด่านกักกันสัตว์  
                                อุดรธานี กลุ่มควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
                           1.3 นายสมบัติ แสนศรี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์วิจัยและ 
                                พัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
                       2. การก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและก าหนดวันหยุดราชการประจ าส่วนภูมิภาค รวมทั งวันหยุด 
                           ชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ  
                           เห็นชอบ ดังนี  
                           1. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  
                              และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
                           2. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุ- 
                              ประจ าปี) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณี 
                              งานบุญบั งไฟ) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) และ 
                              วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคกลาง(เทศกาลออกพรรษา) 
                          3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564  
                       3. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ - 
                          การพิเศษ ครั งที่ 2/2564 ในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีข้าราชการ จ านวน  1 ราย คือ  
                          นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 ในวันที ่6 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 11/2563 ในวันที่  6 มกราคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 

 

 
/ระเบียบ...... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. การเลื่อนก าหนดการจัดงานแพะ โดยไม่มีก าหนดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
                                         โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
                                      2. การก าหนดจัดการประมูลโคบราห์มันแดง ยังไม่มีก าหนดวันที่แน่ชัด หากได้ก าหนดวันแล้วจะแจ้ง 
                                         ให้ทราบในภายหลัง 

นายสมบตัิ แสนศรี (แทน)       4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
          - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื อ โครงการโคเนื อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

นายสุรเวช มูลสาร        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - การออกตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์- 
                                       แอฟริกาในสุกร ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางสาธารณรัฐ-  
                                       ประชาธิปไตยประชาชนลาวปลายทางอุดรธานี ผลปรากฏไม่มีการลักลอบการขนย้ายสัตว์และ 
                                       ซากสัตว์                     

จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดดังนี   
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประสิทธิภาพ...... 
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/ปฏิบัติงาน...... 
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/เก็บตัวอย่าง...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 
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  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ          4.5.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2564  
                                         - ชั นต่ ากว่าสายสะพาย ชั นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี  
                                           1) นายกวีไชย  มูลทรา 
                                           2) นายเกรียงศักดิ์  บุตรเคน 
                                           3) นายโชค  แปลงค้างพลู 
                                           4) นายยุทธภูมิ  ปริวันตา 
                                           5) น.ส.สุจาร ี อิงค์ประเสริฐ                     

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2564 
                                         - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณค่าตอบแทนผู้บันทึกฐานข้อมูล 
                                           เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ครัวเรือนละ 3 บาท ซึ่งในปี 2564 เป้าหมาย 90,200 ครัวเรือน ผลการ              
                                           ด าเนินการ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จ านวน 32,896 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.42    

                                 หากอ าเภอใดด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุง  
                                 (ครัวเรือนละ 3 บาท) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณพัชรา) เพ่ือเบิกจ่ายให้ต่อไป 
                              - การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปสุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า  
                                (ศฐ 01) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ด้วย โดยให้รายงาน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน   
                                และให้ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
                       4.6.2 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด 
                               - ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ 
                                 สงัคม ตามบัญชีท้าย พรก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม- 
                                 ประสิทธิภาพและลดต้นทุน ยกระดับการผลิตสินค้าไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้กับ 
                                 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแปลงที่มีการขอรับการสนับสนุนมา ซึ่งมีจ านวน 185 แปลง 
                                 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ และในพื นที่จังหวัดอุดรธานีมีจ านวนแปลงใหญ่  
                                 ด้านปศุสัตว์ จ านวน 7 แปลง ดังนี   
                                 1) แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนโคเนื อบ้านธาตุ อ.เพ็ญ 
                                 2) แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย บ้านสามขา อ.ศรีธาตุ 
                                 3) แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ต.กุดหมากไป อ.หนองวัวซอ 
      4) แปลงใหญ่โคเนื อกลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ 
                                 5) แปลงใหญ่โคนมสหกรณ์โคนม อ.หนองวัวซอ จ ากัด 
                                 6) แปลงใหญ่สหกรณ์โคเนื อสร้างอาชีพแบบยั่งยืน อ.วังสามหมอ 
                                 7) แปลงใหญ่สหกรณ์โคนม อ.ศรีธาตุ  
                               ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุน แปลงละไม่เกิน 3,000,000 บาท หากมีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน 
                               ดังกล่าวให้แจ้งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพื่อด าเนินการในขั นตอนต่อไป 
 
 
 
 /4.6.3 การรายงาน..... 
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                       4.6.3 การายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 1/2564 
                               - หากท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564  
                                 ในการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั น ด้วยวิธี E-Learning ในหลักสูตร“ความมั่นคง- 
                                 ปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล” นั น  
                                 ขอให้เร่งด าเนินการดังกล่าว เพื่อที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะได้รวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา      4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนมกราคม 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                         ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 9 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 12 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 9 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 19 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                              - วันที่ 29 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 14 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 2 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 13 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                            รายงานโดย (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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                                              - วันที่ 13 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 8 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                              - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian   
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 28 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 18 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                                รายงานโดย (www.OIE.int) 
                          - วันที่ 20 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                                รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศเนเซกัล วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 22 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                 - วันที่ 12 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 28 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 71 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)                  
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- วันที่..... 

http://www.oie.int/
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                 - วันที่ 13 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 19 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 27 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 29 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลิทัวเนีย วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 15 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                 - วันที่ 29 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอินเดีย วันที่ 8 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 18 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 18 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้านและฟาร์ม 
                                            สัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                               influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้านและฟาร์ม 
                                               สัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ..... 
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    - ประเทศอิหร่าน วันที่ 12 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int)      
    - ประเทศกัมพูชา วันที่ 14 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 14 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 5 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                             - วันที่ 17 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 6 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฮังการี่ วันที่ 14 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศยูเครน วันที่ 16 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 18 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศอิรัก วันที่ 20 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 25 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศอิตาลี วันที่ 25 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
       ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศอิหร่าน วันที่ 26 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
  ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 26 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
  ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 29 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 1 จุด 
                                ชนดิสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ..... 
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    - ประเทศเนปาล วันที่ 30 มกราคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
                                ชนดิสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                         Low pathogenic avian influenza virus ชนิด H7 มีการระบาด 2 จุด 
                                ชนดิสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมกราคม 2564 
                                      2) โรคพิษสุนัขบ้า พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
    - ท้องทีบ่้านแม่ขรี หมู่ที่ 9 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
    - ท้องทีบ่้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
    - ท้องทีบ่้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
  - ท้องที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
    - ท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
          3) โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องที่บ้านหนองนางงาม หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี    
          4) โรค P.R.R.S  พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านโนนบุปผา หมู่ที่ 13 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
     - ท้องทีบ่้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
     - ท้องที ่หมู่ที่ 10 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
                                4.7.2 สรุปผลรายงานผ่านระบบ Google form ของโรค ASF 
                                 

อ าเภอ 
เป้าหมายการส ารวจจ านวนฟาร์มสกุร 

ในระบบเฝ้าระวังฯ (ฟาร์ม) 
ผลการส ารวจจ านวนฟาร์มสกุร 

ในระบบเฝ้าระวังฯ (ฟาร์ม) 
คิดเป็นรอ้ยละ 

เมืองอุดรธาน ี 336 54 16.1 
กุดจับ 143 121 84.6 
หนองววัซอ 105 80 76.2 
กุมภวาปี 183 42 23.0 
โนสะอาด 121 40 33.1 
หนองหาน 264 209 79.2 
ทุ่งฝน 68 4 5.9 
ไชยวาน 65 68 104.6 
ศรีธาต ุ 104 39 37.5 
วังสามหมอ 179 23 12.8 
บ้านดุง 236 0 0.0 
บ้านผือ 272 215 79.0 
น  าโสม 45 52 115.6 
เพ็ญ 334 145 43.4 
สร้างคอม 133 0 0.0 
หนองแสง 113 112 99.1 
นายูง 60 13 21.7 
พิบูลย์รักษ์ 42 49 116.7 
กู่แก้ว 84 56 66.7 
ประจักษ์ศิลปาคม 73 96 131.5 

รวม 2,960 1,418 47.9 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

/4.8 กลุ่มพัฒนา..... 
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  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนมกราคม 2564 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  8  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      11    ราย   
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       8    ราย  
                               (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       6    ราย      
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       7    ราย  
       ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       2    ราย 
   (4) อ าเภอพิบูลย์รักษ์  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย  
   (5) อ าเภอเมือง   ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย 
   (6) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       9    ราย  
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1    ราย และ 
       ฟาร์มจิ งหรีด   จ านวน       1    ราย 
     (7) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มไก่เนื อ    จ านวน     10    ราย  
   (8) อ าเภอเพ็ญ    ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       2    ราย 
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  3  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม        จ านวน       1    ราย       
                               (2) อ าเภอเพ็ญ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       5    ราย      
   (3) อ าเภอหนองหาน   ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย     

นางมัลลิกา ศิริสถติย์      4.8.2 การขออนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ- 
                       ปศุสัตว ์(NSW) ซึ่งมีขั นตอนในการด าเนินงาน ดังนี  
                       1) เงื่อนไขการลงทะเบียน  
                           - ผู้ใช้งานระบบจะต้องมี E-mail เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนบัญชีกับระบบ 
                           - หลาย User สามารถใช้ E-mail ร่วมกันได้ 
                       2) เอกสารส าหรับบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 
                           - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                           - แผนที่ตั งร้าน 
                           - ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ส าเนาการตั งร้าน (ถ้ามี) 
                             กรณีต่ออายุ : ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฉบับเดิม 
                       3) เอกสารส าหรับนิติบุคคล ประกอบด้วย 
                           - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ด าเนินกิจการ 
                           - ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน 
                             กรณีมอบอ านาจ 
                             - หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์) 
                             - ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
                           - แผนที่ตั งร้าน 
                           - กรณีต่ออายุ : ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฉบับเดิม 
 
 

/ผู้ประกอบการ..... 
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           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา      4.9.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                  - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการตรวจสอบ และก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการ 
                                    ธนาคารโค - กระบือ ให้ด าเนินการดังนี  
                                    1) ให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ และท าความเข้าใจในเรื่องการ -  
                                        สมทบทุนการบริจาค เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบแจ้ง 
                                        ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเพื่อด าเนินการแจ้งกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการต่อไป 
                                    2) ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ  
                                        เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด 
                                    3) ชี แจงท าความเข้าใจในระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติของโครงการฯ ซึ่งหากเกษตรกรที่มีความ- 
                                        ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ นั น จะต้องมีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามระเบียบฯ และขอรับการ- 
                                        สนับสนุนจากโครงการฯได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น  

/ซึ่งกลุ่ม..... 
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                                  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอทุกอ าเภอให้ทราบในแนวทางการปฏิบัติตามโครงการฯ 
                                  ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
                          4.9.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                  - เป้าหมายรวมทั งจังหวัด 4,374 ราย ในส่วนที่เก่ียวข้องด้านปศุสัตว์คือการตรวจสอบความต้องการ 
                                    ของเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ รายชื่อเกษตรกรในแต่ละอ าเภอจะอยู่กับเกษตรอ าเภอ 
                                    ทุกอ าเภอ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ท าแบบฟอร์มส ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ และ 
                                    แจกให้ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว  
                           4.9.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
                                   - การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ซึ่งด าเนินการตั งแต่ปี 2561 - 2563  
                                     จะมีศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ จ านวน 3 ศูนย์ ในปี 2564 ในด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์    
                                     กรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร จาก 3 ศูนย์ ให้เหลือเพียง 1 ศูนย์ แล้วมา ด าเนินการ  
                                     จัดตั งเป็นศูนย์ฯ ในปี 2564 โดยกรมฯ จะสนับสนุนเป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน 5,300 บาท (จัดซื อ 
                                     วัสดุการเกษตร) โดยกลุ่มส่งเสริมฯ ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างและอยู่ในระหว่าง 
                                     ปศุสัตว์จังหวัดลงนาม  
                                   - ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จะมาด าเนินการจัดฝึกอบรม 
                                     เกษตรกรหลักสูตรรวมพลคนเครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  
                                     จ.อุดรธานี 

                        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  


