
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  

 
 

              ผู้มาประชุม 
 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายณรงค์ เพชรล า        ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณัฐพงศ์          หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทยอ์าวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 6. นายรัชพล       สืบพรหม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายยรรยง       ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.       
  8. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
  9. นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
10. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
11. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
12. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
13. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
14. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
15. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
16. นายยุทธภูมิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
17.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
18. นางวนิดา             กิตตจิารุภักดี ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
19. นายประมวล         บ้างต ารวจ  ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
20. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอเมือง                        สนง.ปศอ.เมือง   
21. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
22. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  23. นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  

24. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด 

25. นายยุทธนา                  ชุมโคตร                     สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เพ็ญ 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ 
                       26. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 

/27. นายมานพ...... 
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                        27.  นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 

28. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
29. น.ส.สุจาร ี อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด 
30. น.ส.ยุพดี              โคตะมี                 นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด 
31. น.ส.พรรษพร         รุ่งเรอืงชัยศรี          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
32. นายศุภกิจ  ทองค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
33. น.ส.พัชรพร  อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
34. นายกฤษฎางค์  วุฒิวิชญานันต ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

                  35. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         สนง.ปศจ.อด. 
36. นายสิทธิศักดิ์ นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
37. นายสุทัศน์       กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 

                  38. นางเยามาลย์        ค าโคตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน      สนง.ปศจ.อด 
39. นายวิชาญ           โคตรโยธา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
40. นายเอกชัย  ค าแปง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
41. นายโยธา  ปาปะสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เพ็ญ 
42. นายธีรศักดิ์  วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
43. นายกฤษฎา  นามมะขันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
44. น.ส.พัชรินธร  เกิดเดช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.สร้างคอม 
45. นายอมร  นามบุญเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านดุง 
46. นางมัลลิกา       ศิริสถิตย์ นักวิชาการสัตวบาล                       สนง.ปศจ.อด. 
47. นายอภิรัตน์   ป้องพาล              นักวชิาการสัตวบาล                        สนง.ปศจ.อด. 
48. นางนงลักษณ์ นาผล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
49. นางพัชรา ศีรษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.ปศจ.อด. 
50. นายอาทิตย์           แก้วไชย               เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
51. นายธนศักดิ์ สุริยะ                  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
52. น.ส.วรรณภา         ไชยเสนา              เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศจ.อด.  
53. น.ส.ดารารัตน ์ ศรีอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
54. นางอรพินท์           สังฆะมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
55. น.ส.สวุนันท์       นามอาสา  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
56. นางสังวาลย์ สารโีท                 พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อด. 
57. นายทนงศักดิ์ ยมะโคต เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
58. นายชัชวาลย ์ ไชยเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
59. นายชาญวิทย์ ทองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองหาน 
60. นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
61. นายวีระชัย           สิทธพิิทักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
62. นายปฏิภาณ          ฉอสันเทียะ          เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
63. นายนพชัย เอ่นนู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
64. นายวินิจ มัดจุปะ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เพ็ญ 

/65. นายนรากร...... 
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65. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
66. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
67. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
68. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 09.30 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ย้ายข้าราชการ 
                           - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 21/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ย้ายน.ส.พรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี   
                                ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่ง  
                                นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
                        2. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก    
                            จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
                            1) น.ส.พัชรพร อัศวพัฒนากูล ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                                ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
                            2) นายกฤษฎางค์ วุฒิวิชญานันต์ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                                ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564 ในวันที ่28 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายณรงค์ เพชรล า     4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
                                          1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
                                          2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
                                          3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
                                          เพ่ือเป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร เป็นการขยายฐานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของ 
                                          กรมปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
                                          ในหนว่ยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต,  
                                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด, ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง  
                                          เกษตรกรเครือข่ายซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนทางวิชาการที่จ าเป็น 
                                          ในการจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

/4.2 ศูนย์วิจัย...... 
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นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพ้ืนที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

นายสุรเวช มูลสาร        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
          - ไม่มี - 
                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                                - ไม่มี - 

                        4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางพัชรา ศีรษะโคตร              4.5.1  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
                                          - ด้วยจังหวัดอุดรธานีแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลูกจ้างในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
                                            อุดรธานี ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านบ านาญ ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ   
                                            ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่คุณพัชรา 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565 
             - ในปี 2565 จ.อุดรธานีได้รับเป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 90,000  
                                            ครัวเรือน ได้ปรับปรุงข้อมูลแล้วจ านวน 88,591 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.46 และได้รับจัดสรร 
                                            ค่าตอบแทนครัวเรือนละ 3 บาท ซึ่งเป้าหมายรายอ าเภอกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการแจ้งไปยัง  
                                            อ าเภอเรียบร้อยแล้ว และขอให้ทุกอ าเภอเริ่มปรับปรุงฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
                                            31 มีนาคม 2565 

                       4.6.2 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน 
                               - ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเม่ือวันที่ 28 มกราคม  
                                 2565 ในพื้นที่ 10 อ าเภอแล้วเกษตรกรผู้ประสบภัย จ านวน 136 ราย อยู่ในระหว่างรอ 
                                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติวงเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยต่อไป 
                       4.6.3 การติดตามการด าเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด 
                               - ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอ 
                                 วงัสามหมอ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนแปลงละ 3,000,000 บาท และกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือให้ 
                                 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบข้อสังเกตท่ีส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ชี้แจง  
                                 และให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม แล้วส่งรายงานชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตดังกล่าวให้ 
                                 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป 

/4.6.4 การรายงาน...... 
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                       4.6.4 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
                               - การเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น ในรอบที่ 1/2565 วิธีการพัฒนา 
                                 บคุลากร ด้วยการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตรที่ ก.พ. จัดให้  
                                 ศึกษาในระบบทางไกล ในหัวข้อ“การท าอินโฟกราฟิก (Infographic ) เพ่ือการประชาสัมพันธ์” 
                                 และเมื่ออบรมเสรจ็แล้วขอให้สง่ใบประกาศนียบัตร และรายงานผลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนมกราคม 2565 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี้ 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 13 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
 
 

/- วันที่ 28...... 
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      - วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเยอรมัน วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 11 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก         
                                            รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก        
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 6 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก        
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก         
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
     - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก         
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
     - วันที่ 10 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก         
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - ประเทศสวีเดน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 

/- วันที่ 17...... 
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      - วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 8 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 7 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 13 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 65 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอินเดีย วันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฮังการี วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 14 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกเลี้ยง รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 8 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้านและ 
                                              ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 9 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 11 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 18 มกราคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 

/- ประเทศ...... 
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      - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและนกป่า รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและนกป่า 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน 
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)   
        - วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)  
    - ประเทศไอร์แลนด์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 16 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)  
      - วันที่ 6 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 6 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศสโลวาเกีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศโรมาเนีย วันที่ 3 ธนัวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : อุทยาน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 10 ธันวาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : อุทยาน  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนธันวาคม 2564 
          2) โรค P.R.R.S พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านโคกสี หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.กมลาไชย จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องทีบ่้านนาแพง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องทีบ่้านขาม หมู่ที่ 1 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ 8 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านหวายหลึม หมู่ที่ 6 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านเหล่าต าแย หมู่ที่ 22 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องทีบ่้านคางฮุง หมู่ที่ 1 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ 7 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านแมด หมู่ที่ 9 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านน้ าพระทัย หมู่ที่ 8 ต.น้ าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านโคกบัวศรี หมู่ที่ 14 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
          3) โรคลัม ปิ สกิน ในโค กระบือ พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านนาแหลม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 
     - ท้องทีบ่้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านบางเป้ง หมู่ที่ 5 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 
     - ท้องที่บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านน้ าวิ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
     - ท้องที่บ้านป่าไม ้หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ห้วยลาน อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
     - ท้องที่บ้านทุ่งนา หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านนาพระ หมู่ที่ 3 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 
     - ท้องที่บ้านนาหัวเซ หมู่ที่ 9 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านน้ าภาคน้อย หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

/- ท้องที่...... 
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     - ท้องที่บ้านดู่ต้นฮ่าง หมู่ที่ 10 ต.ดู่ใต ้อ.เมือง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านป่าไม ้หมู่ที่ 10 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
     - ท้องทีชุ่มชนสุเหร่าศาลาลอย ต.ประเวศ อ.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
     - ท้องที่บ้านผามอก หมู่ที่ 1 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 
     - ท้องที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 15 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 
           4) โรคเมลิออยด์ Melioidosis พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
                                       5) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านสายจัตวา หมู่ที่ 4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

       4.7.2 ติดตามงานโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม   
                              (GFM) อ าเภอที่ส่งรายงานมาแล้วได้แก่ อ.บ้านผือ, อ.กู่แก้ว, อ.กุมภวาปี ขาดเอกสารต่ออายุ  
                              จ านวน 5 ราย และ อ.หนองแสง ขาดเอกสารต่ออายุ จ านวน 5 ราย นอกจากที่กล่าวมานี้ยัง- 
                              ไม่ส่งรายงานและขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
                              และงานการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง/ไก่ชนป้องกันโรค ซึ่งมีอ าเภอที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
                              อ.กุมภวาปี, อ.ทุ่งฝน, อ.ไชยวาน, อ.ศรีธาตุ, อ.วังสามหมอ, อ.หนองแสง และ อ.กู่แก้ว นอกจาก 
                              ที่กล่าวมานี้ยังไม่ส่งรายงานและขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
                       4.7.3 โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจ าปี 2565 
                               - ด าเนินการ swab ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งอ าเภอที่ได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ อ.กุดจับ,  
                                 อ.ศรีธาตุ, อ.วังสามหมอ และ อ.ประจักษ์ฯ และ swab ตัวอย่างจากเขียงเนื้อ ต าบลละ 1 แห่ง 
                                 ด าเนินการส่งตัวอย่างแล้ว ได้แก่ อ.หนองหาน, อ.กุดจับ, อ.หนองวัวซอ, อ.หนองแสง,  
                                 อ.โนนสะอาด, อ.ศรีธาตุ, อ.ไชยวาน และ อ.ทุ่งฝน   
                       4.7.4 แจ้งก าหนดการตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม (ต่ออายุ) 
                               - ด้วยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น แจ้งก าหนดการตรวจรับรอง 
                                 มาตรฐานหน่วยผสมเทียม (ต่ออายุ) ของหน่วยผสมเทียมในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
                                 อุดรธานี จ านวน 7 หน่วย ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 
                       4.7.5 ตัวชี้วัดด้านโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา-            
                              ปศสุัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
                       4.7.6 โครงการเฝ้าระวังโรค PRRS ในแพะแกะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการเก็บตัวอย่าง 
                               จากซีรั่มแพะแกะจากฟาร์ม/ฝูงที่ถูกสุ่ม จ านวน 5 ตัว/ฟาร์มหรือฝูง ปริมาณตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
                               3 ซีซี/ตัวอย่าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และการด าเนินการฟาร์มปลอดโรค  
                               แทง้ติดต่อ ประจ าปี 2565 ให้อ าเภอส ารวจและตรวจสอบฟาร์มแพะ แกะ ที่มีความเหมาะสม   
                               เชน่ ฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
                               และฟาร์มที่มีระบบโครงสร้างที่ดีแต่ยังไม่ผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการ-  
                               เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ให้ด าเนินการให้ได้รับการรับรองเพ่ือที่จะได้เข้าสู่ขบวนการสร้างฟาร์มปลอด 
                               โรคบรูเซลลาในล าดับต่อไป และขอให้อ าเภอส่งรายชื่อฟาร์มที่ส ารวจ และตรวจสอบแล้วว่า 
                               เหมาะสม ส่งกลุ่มสุขภาพสัตว์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

/จึงน าเรียน...... 
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                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  10  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      12   ราย และ  
       ฟาร์มสุกร          จ านวน       8   ราย   
                               (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน      16   ราย  
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       9   ราย และ  
        ฟาร์มไก่เนื้อ   จ านวน       2   ราย 
   (4) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม        จ านวน       5   ราย 
                               (5) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มโคนม   จ านวน       2   ราย  
   (6) อ าเภอพิบูลย์รักษ์   ฟาร์มสุกร   จ านวน       9   ราย  
   (7) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร   จ านวน       6   ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื้อ   จ านวน      10  ราย 
   (8) อ าเภอเมือง     ฟาร์มสุกร   จ านวน       4   ราย 
   (9) อ าเภอหนองหาน   ฟาร์มสุกร   จ านวน      12  ราย 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1   ราย และ 
       ฟาร์มจิ้งหรีด   จ านวน       1   ราย 
   (10) อ าเภอเพ็ญ    ฟาร์มไก่เนื้อ   จ านวน       2   ราย 
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  3  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร          จ านวน       1    ราย 
   (2) อ าเภอบ้านผือ  ฟาร์มสุกร          จ านวน       2    ราย 
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มไก่เนื้อ        จ านวน       2    ราย 
                 4.8.2 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพ่ือส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

  - กิจกรรมสารเร่งเนื้อแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอเมือง  จ านวน    12  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (2) อ าเภอหนองวัวซอ จ านวน      4  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (3) อ าเภอหนองหาน จ านวน    38  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (4) อ าเภอทุ่งฝน  จ านวน    28  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (5) อ าเภอประจักษ์ฯ จ านวน      6  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)  
  - โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอบ้านดุง จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร) 
   (2) อ าเภอบ้านผือ จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร) 
   (3) อ าเภอเพ็ญ  จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร) 
   (4) อ าเภอสร้างคอม จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร) 
     (5) อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร)  

   (6) อ าเภอไชยวาน จ านวน      3  ตัวอย่าง (สุกร) 

/- โครงการ...... 
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  - โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากสถานที่จ าหน่ายไข่สด 
                               ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอเมือง  จ านวน      2  ตัวอย่าง 

   (2) อ าเภอบ้านดุง จ านวน      1  ตัวอย่าง  
   (3) อ าเภอบ้านผือ จ านวน      1  ตัวอย่าง  
   (4) อ าเภอเพ็ญ  จ านวน      1  ตัวอย่าง 
     (5) อ าเภอสร้างคอม จ านวน      1  ตัวอย่าง  

   (6) อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ านวน      1  ตัวอย่าง  
   (7) อ าเภอไชยวาน จ านวน      1  ตัวอย่าง 
    ตัวอย่างไข่ไก่เบอร์ 2 จ านวน 24 ฟอง เป็น 1 ตัวอย่าง/แห่ง และส่งภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์   
                               2565 
                 4.8.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ประเภทสุกร ประจ าปี 2565 
                         - ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ส านักงานสัตวแพทยสภา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
                           การตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ประเภทสุกร ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันที่ 7 -16   
                           มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 
                           ในโครงการฯ ดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.vetcouncil.or.th 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นางหญิง แก้วเกดิ (แทน)     4.9.1 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้รับหนังสือจากกองงานพระราชด าริ เรื่องการเข้าตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงิน 
                                     แผ่นดิน ในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยมีแนวทางในการตรวจสอบดังนี้   
                                     1) การด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                                         ประสิทธิผลหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 
                                         หรือประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ 
                                     2) ขั้นตอนการตรวจสอบ 8 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิด, การตรวจสอบ, การตรวจสอบเบื้องต้น,  
                                        การปฏิบัติงานตรวจสอบ, สรุปผลการตรวจสอบ, การปิดการตรวจสอบ และการส่งรายงาน  
                                        เพ่ือขอความเห็นชอบจากหน่วยตรวจรับ การจัดท ารายงานผลตรวจรับ การติดตามผลการ- 
                                        ตรวจสอบ 
                                     3) วิธีการตรวจสอบ จะมี 4 วิธี ดังนี้ 
                                         1) การสอบถามเอกสารข้อมูลโครงการ 
                                         2) การสัมภาษณ์ 
                                         3) การสังเกตการณ์ 
                                         4) การใช้แบบสอบถาม 
                                     ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมฯ แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเตรียมความพร้อมและตรวจสอบรายชื่อการรับปัจจัยการผลิต 
                                     ของโครงการฯ     
 
 /4.9.2 โครงการ...... 
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                           4.9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2565 
                                   - พ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ อ.พิบูลย์รักษ์ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 20 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ 
                                     ได้ท าการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อจัดหาปัจจัย 
                                     การผลิต เพื่อขอรับเงินอุดหนุน จ านวน 6,000 บาท 
                           4.9.3 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                        - ขอให้ทุกอ าเภอติดตามเกษตรกรที่มีสัญญายืมเกิน 5 ปี หรือกรณีที่มีลูกเกิดครบ 18 เดือน  
                                          ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ 
                           4.9.5 การพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
                                   - ซึ่งเป็นโครงการที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ รับซื้อหนี้ของเกษตรกรโดยธนาคารเพ่ือการเกษตร  
                                     และสหกรณ์การเกษตร โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นคณะกรรมการในการพัฒนาและ 
                                     ฟ้ืนฟูอาชีพในด้านปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองวัวซอ, อ าเภอกุดจับ, อ าเภอบ้านผือ,  
                                     อ าเภอไชยวาน, อ าเภอหนองหาน, อ าเภอบ้านดุง, อ าเภอเพ็ญ, อ าเภอพิบูลย์รักษ์, อ าเภอประจักษ์ฯ,   
                                     และอ าเภอเมือง        

                      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  
 


