
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่  10 / 2565 
วันที ่31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  
 

 
              ผู้มาประชุม 

 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายช านาญ บุญม ี       ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายสมบัติ            แสนศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี (แทน)  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์   
                                                                                                                    อุดรธานี 
4. นายนนทชัย          สันตชิาติ(แทน)      หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. น.ส.เจนจิรา          วรรณธัญญารัตน์    หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ศรีธาตุ  

 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. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
11. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
12. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
13. นายยุทธภูมิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 
14.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
15. นางวนิดา             กิตตจิารุภักดี ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
16. นายประมวล         บ้างต ารวจ  ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
17. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอเมือง                        สนง.ปศอ.เมือง   
18. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
19. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  
20. นายเมฆินทร์        วงษ์จันทอง  ปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด       สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
21. นายประทีป           ขันแข็ง   ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ       สนง.ปศอ.เพ็ญ 
22. นายนิรันดร            เทพารส  ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
23. นายชัยวุฒิ             ถูไกรวงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 

                  24. นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 
                       25. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
                       26. น.ส.สุจาร ี อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด  
                       27. น.ส.ยุพดี              โคตะมี                 นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด 
                       28. น.ส.พรรษพร         รุ่งเรืองชัยศรี          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
                       29. นายศุภกิจ             ทองค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
                       30. น.ส.พัชรพร           อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 

/31. นางหญิง...... 
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                  31. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         สนง.ปศจ.อด. 
                  32. นายจุฬารัตน์          ทินทาน์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ      สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                  33. นายบุญเสริม          พรจันทึก  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ      สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                  34. น.ส.อชิรญาณ์         วันดี                   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.นายูง 
                  35. นายพนมกร           วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อุดรธานี 
                  36. นายยุทธนา            ชุมโคตร              สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศจ.อุดรธานี 

37. นายสิทธิศักดิ์  นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
38. นายสุทัศน์        กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 

                  39. นางเยามาลย์         ค าโคตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน      สนง.ปศจ.อด 
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. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
65. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
66. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
67. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

 
/ผู้ไม่มา...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน            1. ข้าราชการที่เดินทางมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ในจังหวัดอุดรธานี นายชัยวุฒิ ถูไกรวงษ์ ต าแหน่ง 
                            ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
                         2. นโยบายที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
                       3. การเตรียมการรับเสด็จฯ ด้านการจัดการดูแลสัตว์เลี ยง 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที ่29 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 9/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายช านาญ บุญมี       4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
                                          1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
                                          2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
                                          3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื นเมือง 
                                          เพ่ือเป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร เป็นการขยายฐานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของ 
                                          กรมปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
                                          ในหนว่ยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในระดับพื นที่ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต,  
                                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด, ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง  
                                          เกษตรกรเครือข่ายซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนทางวิชาการที่จ าเป็น 
                                          ในการจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
นายณรงค์ เพชรล้ า               4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 

     - ไม่มี - 

นายสุรเวช มูลสาร                 4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
        แจ้งแผนการออกตรวจเฝ้าระวังโรค ประจ าเดือน 

                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 

/4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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น.ส.เจนจิรา วรรณธัญญารตัน์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                              - ติดราชการ -   

                  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ             - ไม่มี - 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายยุทธนา ชมุโคตร (แทน)            4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 

                               - อ าเภอที่ด าเนินการปิดภัยแล้ว 18 อ าเภอ คงเหลือ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ.ศรีธาตุ และ อ.กุมภวาปี  
                                 ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ใน 2 อ าเภอดังกล่าว เป็นครั งที่ 9 ออกไป ไม่เกินวันที่   
                                 11 ธันวาคม 2565 และประกาศเขตพื นที่ประสบภัยพิบัติ/เขตการให้ความช่วยเหลือ 
                                 ผูป้ระสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน เพิ่มในพื นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่  
                                 อ.ไชยวาน อ.กู่แก้ว และ อ.หนองหาน ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ในพื นที่  
                                 3 อ าเภอดังกล่าว กรณีระบาดใหม่ ครั งที่ 1 ออกไปไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
                               - จงัหวัดอุดรธานีได้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
                                 ผูป้ระสบภัยพิบัติฯ ไปแล้วรวม 6 ครั ง ดังนี  
                                 ครั งที่ 1 - 5 เกษตรกร จ านวน 1,654 ราย รวมเป็นเงิน 36,840,100 บาท เกษตรกรได้รับการ 
                                 โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
                                 ครั งที่ 6 ตามมติที่ประชุม กชภจ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
                                 จ านวน 4 อ าเภอ เกษตรกร 27 ราย เป็นเงินทั งสิ น 480,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอหนังสือ 
                                 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมปศุสัตว์ - สรุปตั งแต่เริ่มเกิดภัยเมื่อเดือนเมษายน  
                                 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการตาม 
                                 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไปแล้ว 1,654 ราย เป็นเงินทั งสิ น 36,840,100 บาท 
                               - ในเดือนตุลาคม 2565 ได้รับรายงานสัตว์ตายเพิ่มเติมที่ อ.กุมภวาปี อ.ไชยวาน และ อ.กู่แก้ว  
                                 อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  
                       4.6.2 การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
                               - ด้วย ด.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงาน  
                                 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
                                 ผูส้บภัยพิบัติ โดยให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื นที่ประสบภัยพิบัติ จัดตั ง War Room ติดตาม 
                                 สถานการณ์ ประสานให้ความช่วยเหลือ สรุปรายงาน (ศปส.1-2) ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต  
                                 และศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปสุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) ทุกวัน ภายในเวลา  
                                 14.30 น. ดังนั น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัยฯ และให้การเตรียมความ 
                                 พร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ จึงขอให้ท่านรายงานตาม 
                                 แบบรายงาน ศปส.1-2 ก่อนเวลา 12.00 น.ทุกวัน 
 
 

 
/4.6.3 การจัดท า...... 
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                       4.6.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2566 
                               - ตัวชี วัดร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม เป็นการ 
                                 พัฒนาบุคลากรโดยวิธีการที่ไม่ใช่การฝึกอบรม Non-Training เช่น การจัดตั งชุมชนนักปฏิบัติ  
                                 (CoP) การเรียน e-Learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
                                 การมอบหมายงาน การพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตร e-Learning ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล 
                                 ของที่ราชการและบุคลากรของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในรอบที่ 1/2566 ขอเสนอวิธีการพัฒนา 
                                 บคุลากรโดยวิธีศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบ HRD - e-Learning ของ ก.พ. และเสนอหัวข้อ 
                                 ศึกษา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง Google Tool เพ่ือการพัฒนางาน และ 2) เรื่องจริยธรรม 
                                 ในการท างานและการบริหารคน 
                       4.6.4 การส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
                               - ในปีงบประมาณ 2566 จ.อุดรธานี ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  
                                 จ านวน 82,500 ครัวเรือน และได้รับจัดสรรค่าตอบแทนครัวเรือนละ 3 บาท ซึ่งเป้าหมาย 
                                 รายอ าเภอ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการแจ้งอ าเภอทราบภายหลัง และขอให้ทุกอ าเภอเริ่ม 
                                 ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ไฟล์รายชื่อเกษตรกรอยู่ระหว่าง 
                                 กรมปศุสัตว์ด าเนินการส่งรายชื่อให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูล คาดว่าจะจัดส่งข้อมูลให้ 
                                 จงัหวัดได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2565  
     4.6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
                               - น าเสนอผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนตุลาคม 2565 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายอุเทน หมั่นจิตร (แทน)         4.7.1 ควบคุมการปฏิบัติงานการจ้างเหมาโครงการการจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม  
                             และป้องกันโรคในสัตว์ ภายใต้โครงการจ้างเหมางานเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และลดความ          
                             เสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีก ประจ าปี 2566 
                      4.7.2 เน้นย  าฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD  
                              - ด าเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 ให้เจ้าหน้าที่เริ่มด าเนินการ 
                                ฉดีวัคซีนป้องกันโรคปากและ เท้าเปื่อยบริเวณรอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร และรักษาสัตว์ 
                                ปว่ยตามอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติมและติดตามสถานการณ์อย่าง 
                                ใกล้ชิด ซึ่งสามารถท าการเบิกวัคซีนได้ตั งแต่วันนี เป็นต้นไป 
                      4.7.3 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ 
                      4.7.4 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศเวียดนาม 
                              - ด้วยขณะนี มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื นที่หลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเกิดโรค 
                                ทีย่ังไม่สงบทั่วประเทศเป็นจ านวนหลายแห่ง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว   
                                ส่งผลให้สัตว์มีภาวะเครียดและแนวโน้มมีการะบาดของโรคเพ่ิมมากขึ น จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี  
                            1) การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ โดยเฉพาะการตรวจอาการในสัตว์ที่จะเคลื่อนย้าย 
                                 และสัตว์ร่วมฝูงทุกตัวก่อน หากพบสัตว์ดังกล่าวแสดงอาการหรือมีรอยโรคให้งดอนุญาต  
                                 เคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด  

/2) การท าลาย...... 
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                              2) การท าลายเชื อโรคที่จุดเสี่ยง เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์  
                                 ศูนย์รับน  านม และจุดตรวจอย่างเข้มงวด 
            3) ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคไข้หวัดนก และมาตรการป้องกันการควบคุมโรค 
                                  ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ  

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น.ส.พรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี (แทน)   4.8.1 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  

                                เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.2559 
                                - กลุ่มฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอให้ปศุสัตวอ าเภอและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส่งแบบ 
                                  ค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยให้ด าเนินการ ดังนี  
                                  1) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนในแบบค าขอ 
                                  2) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนในบัตร อาทิ เช่น เลขบัตร                     
                                      ประจ าตัวประชาชนผู้ถือบัตร, ชื่อ - สกุล, ต าแหน่ง, สังกัด, ลงลายมือชื่อ และหมู่โลหิต  
                                      โดยไม่ต้องติดรูปถ่าย 
                                  3) รูปถ่ายที่ติดบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอ  
                                     ขนาด 2.5 X 3.0 เซนติเมตร (1 นิ ว) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม  
                                     แต่งเครื่องแบบปกติ จ านวน 2 แผ่น 
                        4.8.2 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
                                - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน  10 อ าเภอ ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      11   ราย  
                               (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน      16   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       3   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      12  ราย 
   (9) อ าเภอหนองหาน   ฟาร์มสุกร   จ านวน      12  ราย 
   (10) อ าเภอเมือง    ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       7   ราย 
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  5 อ าเภอ ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม        จ านวน       5    ราย 
   (2) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม        จ านวน       1    ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย 
   (3) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร          จ านวน       1    ราย 
   (4) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย 

/(5) อ าเภอ...... 
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     (5) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       2    ราย 
                        4.8.3 ส ารวจข้อมูลพื นฐานของฟาร์มสุกรในพื นที่ความรับผิดชอบ 
                                - ด้วยส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์ส านักงาน 
                                  ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี รวบรวมข้อมูลของฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มในพื นที่ 
                                  รบัผิดชอบ โดยแบ่งตามขนาดของฟาร์ม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานด้านการ 
                                  รบัรองมาตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรตามมาตรฐานบังคับ กลุ่มพัฒนา- 
                                  คุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอส ารวจข้อมูลพื นฐานของฟาร์มสุกรที่ยัง 
                                  ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ในพื นที่ความรับผิดชอบของท่าน และขอให้ส่งข้อมูลแบบส ารวจฯ  
                                  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
                        4.8.4 การคงสถานการณ์ขึ นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์                                                           

                              -  บุคคลที่ขึ นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ใช้คุณสมบัติจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ 
                                  สัตวแพทย์ หากใบประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนพนักงานตรวจ 
                                  โรคสัตว์ 
                                - ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ประสงค์คงสถานะไว้ด าเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ  
                                  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ต่ออายุแล้ว ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีทราบด้วย  
                                  เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2566 
                                   -  ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
                                      กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
      - การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer จ านวน  150  ราย 
      - การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน    54  ราย 
                                      - การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครั งที่ 1  จ านวน  204  ราย 
     - การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครั งที่ 2  จ านวน  204  ราย 
                           4.9.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรดีเด่น ปี 2566 
                                   - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งข้อมูลเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ให้กลุ่มส่งเสริมฯ 
                           4.9.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)     
                                  - กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
                                      - การพัฒนาศักยภาพ ศพก.(ศูนย์หลักระทรวง) สนับสนุนวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 1,000 บาท 
                                      - การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ใหม่ 20 อ าเภอ 20 ศูนย์ๆละ  
                                        5,300 บาท (เงินอุดหนุน) ระดับจังหวัด ศูนย์ละ 10,000 บาท (วัสดุการเกษตร) 

                      จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/4.10 ส านักงาน...... 
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  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  
 


