
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 14.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
 

 
              ผู้มาประชุม 

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

3. นายสมบัติ            แสนศรี(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส 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. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
16. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
17. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
18. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
19.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
20. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี   
21. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
22. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  23. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                       24. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                       25.  นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 
                  26. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 
 

/ผู้ไม่มาประชุม...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 14.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ                                 
                           1. ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล  
                                   ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจาก-  
                               ราชการ ตั้งแต่วัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
                           2. แต่งตั้งให้นายยุทธนา ชุมโคตร ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์  
                              จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 ในวันที ่30 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 

                                                 - ไม่มี - 

นายสมบตัิ แสนศรี (แทน)      4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
         - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื้อ โครงการโคเนื้อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื้นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                           - 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 
         - สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการท าความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่จุดเสี่ยงการเกิดโรค 
                                       ไข้หวัดนก, ปากและเท้าเปื่อย และ ASF ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 
 
 
 
 

/วันที่...... 
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วันที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ เป้าหมาย e-operation หมายเหตุ 
4 พฤศจิกายน 2564 เมืองอุดรธานี จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
5 พฤศจิกายน 2564 กุมภวาปี จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
6 พฤศจิกายน 2564 หนองหาน จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
7 พฤศจิกายน 2564 หนองวัวซอ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
8 พฤศจิกายน 2564 
(ช่วงเช้า) 

บ้านผือ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

8 พฤศจิกายน 2564 
(ช่วงบ่าย) 

กุดจับ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

12 พฤศจิกายน 2564 
(ช่วงเช้า) 

บ้านดุง จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

12 พฤศจิกายน 2564 
(ช่วงบ่าย) 

เพ็ญ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

 
                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 

                                - ไม่มี - 

                        4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1  ส่งคืนแท๊ปเล็ต 
                                  4.5.2 การรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 
                                           - กรมปศุสัตว์และจังหวัดอุดรธานี แจ้งการด าเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร 
                                             สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 ปี 2565 โดยเป้าหมายเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี  
                                             พ.ศ.2559 - 2564 ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการในระยะที่ 1 ปี 2564    
                                             มาก่อน โดยจะสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แปลงละไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามแผนการผลิตของกลุ่ม-  
                                             แปลงใหญ่ที่เน้นการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต  
                                             ซึ่งด้านปศุสัตว์ในจังหวัดอุดรธานียังคงเหลือแปลงเป้าหมาย 1 แปลง คือ แปลงใหญ่อนุรักษ์ 
                                             ควายไทยบ้านสามขา อ าเภอศรีธาตุ ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการและให้กลุ่มเสนอแผนงาน 
                                             ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการต่อไป 
 
 /4.6.2 การช่วยเหลือ...... 
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                       4.6.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย กรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 
                                   - ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวม 11 อ าเภอแล้ว 
                                 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอที่เสนอเรื่องขอรับความ- 
                                 ชว่ยเหลือแก้ไขข้อมูลตามค าแนะน าของที่ประชุมส่งจังหวัด ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564   
                                 เพ่ือสรุปเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป 
                       4.6.3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 
                               - ด้านปศุสัตว์ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
                                 ได้ด าเนินการฝึกอบรมและมอบวัสดุประกอบการฝึกอบรมให้ครบทุกอ าเภอตามเป้าหมายแล้ว    
                                 กิจกรรมต่อไปขอให้อ าเภอออกตรวจ ให้ค าแนะน า และติดตามผลการด าเนินการ และรายงาน   
                                 ผลการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายงานเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ ได้จัดสรรเงิน 
                                 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ทุกอ าเภอแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานใบส าคัญเพ่ือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน  
                                 วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี้ 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในธรรมชาติ  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 2 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 75 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
 
 /- ประเทศ...... 
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    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 60 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์ปีกเลี้ยง-         
                                            หลังบ้านนกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 23 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 35 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า         
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า         
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศคาซัคสถาน วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                              influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน         
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศเอสโตเนีย วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศยูเครน วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเซอร์เบีย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศอิสราเอล วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมนี วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า 
                                              รายงานโดย (www.OIE.int)                 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก 
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)     
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนตุลาคม 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 

/- ท้องที่...... 
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     - 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.บ้านไร ่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 
     - 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 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 
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  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 

  - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน 10 อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      12   ราย      
                               (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน      17   ราย      
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       9    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       4    ราย 
   (4) อ าเภอวังสามหมอ  ฟาร์มโคนม        จ านวน       1    ราย      
                               (5) อ าเภอกุดจับ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย      
   (6) อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มสุกร   จ านวน       6    ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       4    ราย 
   (7) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน       7    ราย      
   (8) อ าเภอเพ็ญ    ฟาร์มสุกร   จ านวน      11    ราย 
   (9) อ าเภอหนองหาน   ฟาร์มสุกร   จ านวน      11    ราย 
   (10) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       8    ราย 
    
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  1  อ าเภอ  ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคเนื้อ        จ านวน       1    ราย และ   

        ฟาร์มโคนม    จ านวน       1    ราย 
                 4.8.2 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  

                                   พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ยา พ.ศ.2510 
                                   - ผู้ที่มีความประสงค์ท่ีจะยื่นท าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อ 
                                     ที่คุณมัลลิกา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ปี 2565 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปทุกอ าเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเริ่มการฝึกอบรมในวันที่  
                                     9 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. แต่ละอ าเภอ และขอรับเอกสารการลงทะเบียน/คู่มือ  
                                     การฝึกอบรม ได้ที่คุณหญิง หากด าเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งเอกสารการฝึกอบรมมาท่ี 
                                     กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  
                           4.9.2 โครงการ Smart Farmer ปี 2565 
                                   - หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จัดฝึกอบรมเกษตรกร 10 ราย 5 อ าเภอ ในวันที่  
                                     16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ ศพก. อ าเภอเมือง และหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
                                     ต้นแบบ จัดฝึกอบรมเกษตรกร 3 ราย 10 อ าเภอ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ ศพก.  
                                     อ าเภอกุดจับ 
                           4.9.3 จ านวนฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 
                                   - มีทั้งหมด 15 ศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 

/4.9.4 การเตรียม...... 
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                           4.9.4 การเตรียมจัดงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจ าปี พ.ศ.2564 
                                   - ร่วมจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ และการจัดงานประกวดไก่พ้ืนเมือง ร่วมกับ   
                                     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                      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  
 


