
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่  11 / 2565 
วันที ่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
 

 
              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   นายสัตวแพทยช์ 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...... 



 
- 2 - 

                  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 09.30 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน            1. การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที ่31 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 10/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 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 

         - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพ่ือเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป  

นายสุรเวช มูลสาร                 4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
        แจ้งแผนการออกตรวจเฝ้าระวังโรค และพ่นน  ายาฆ่าเชื อโรค ตั งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2565 

                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 /4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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น.ส.เจนจิรา วรรณธัญญารตัน์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /ร่วมกิจกรรม...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร...... 



 
- 6 - 

   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ             - ไม่มี - 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายยุทธนา ชมุโคตร (แทน)          4.6.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 
                              - ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจา- 
                                            นุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย  
                                            ประกอบด้วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน  
                                            และหน่วยงานอื่นชองรัฐทุกหน่วย แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน 
                                            จ ากัด และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
                                            เป็นต้นไป ยกเว้นบางมาตราที่มีผลใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                            เป็นต้นไป 
                                  4.6.2 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ปี 2566  
                                - กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรงบด าเนินงาน 
                                           เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในการส ารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  
                                           ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอน าส่งส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาหน้าสมุดบัญชี   
                                           ของผู้ปฏิบัติงานฯ จ านวน 2 ชุด ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือจัดท าค าสั่งฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม  
                                           2565 
                                  4.6.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 

                              - ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี แจ้งก าหนดการประชุม          
                                  คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั งที่    
                                  6/2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสบายดี อาคาร 2 ชั น 4 ศาลากลางจังหวัด  
                                  อุดรธานี ขอแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน และ  
                                  ปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว เข้าร่วมประชุม 
                                - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี และปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ เร่งด าเนินการประกาศปิดเขตพื นที่ 
                                  ประสบภัยพิบัติ/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื นที่ 

                                   4.6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ รอบเดือนพฤศจิกายน 2565 
                                  - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอรายงานสถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  

       4.6.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 
                                  - ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมโครงการระบบ      
                                             ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 โดยแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
                                             อุดรธานีประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้ก าหนดการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญดังนี  
                                    1. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและขึ นทะเบียนแปลงใหม่ 
                                    2. กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ 
                                    3. กิจกรรมปรับระบบการเลี ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ 
                                                 ที่เหมาะสม (GFM) เพ่ือยกระดับการป้องกันโรคของฟาร์มปศุสัตว์รายย่อย 
                                    4. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

/จึงน าเรียน...... 
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                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายอุเทน หมั่นจิตร (แทน)         4.7.1 สถานการณ์โรค ASF 
                              - เกิดการระบาดในพื นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร และพื นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัด 
                                หนองคาย และจังหวัดสกลนคร ขอให้อ าเภอใกล้เคียงเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดด้วย 
                      4.7.2 การจัดซื อวัคซีนโรคลัมปี สกิน 
                              - อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื อ 
                      4.7.3 โครงการผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ปีงบประมาณ 2566 
                              - ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566  
                                เปา้หมาย 800 ตัว 
                      4.7.4 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 
                              - สามารถติดต่อรับวัคซีน ได้ที่คุณธนศักดิ์ ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
                      4.7.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  
                              ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                              - ด าเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 อ าเภอละ 1 รุ่น ในพื นที่จังหวัด           
                                อุดรธานี 20 อ าเภอ รวม 265 ราย โดยให้ทุกอ าเภอด าเนินงานตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จพร้อม 
                                ทั งรายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
                      4.7.6 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
                              1) ด าเนินการเฝ้าระวังโรคทางอาการในสัตว์ทุกชนิดสัตว์ โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์การระบาด 
                                 ของโรคในแต่ละพื นที่ อย่างน้อย 50 รายเกษตรกรต่อเดือน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  
                                 “ระบบ DLD 4.0 กรมปศุสัตว์” 
                              2) แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทราบทันที หากมีสัตว์ 
                                  ในพื นที่แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติ 
                              3) ชว่ยด าเนินการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ทุกรายชนิดสัตว์ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 
                                  - ช่วยเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
                                  - ช่วยด าเนินการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าออกพื นที่ 
                                  - ช่วยจับบังคับสัตว์เพ่ือท าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการ 
                                    ปฏิบัติงาน แบบ กคร 4, กคร 5 และ ฉว 1 
                                  - ช่วยด าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ 
                                  - ช่วยส่งเสริมและติดตามการพัฒนาระบบการป้องกันโรคในการเลี ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ  
                                    สุกร สัตว์ปีก แพะ แกะ เป็นต้น 
                                 - ช่วยด าเนินการท าความสะอาด และท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าสัตว์รายย่อย   
                                   ตลาดนัดค้าสัตว์ สถานที่นกอพยพ เป็นต้น 
                      4.7.7 เข้มงวดมาตรกรในฟาร์มสัตว์ปีกเพ่ิมเติม  
                             1) เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก ฟาร์มละ 3-5 ตัว ทุกรุ่นการผลิต ก่องการเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 
                                 ภายใน 10 วัน โดยพิจารณาซากท่ีตายใหม่ๆ หรือซากสัตว์ปีกท่ีอ่อนแอ ซึ่งใบตอบผลมีอายุ  
 

/21 วัน...... 
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                                 21 วัน นับจากวันที่ ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ตั งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 
                                 7 เมษายน 2566 
                             2) ให้สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกตรวจประเมิน และรับรองการเตรียมโรงเรือน ระยะพักเล้า 
                                 และการจัดการมูลสัตว์ปีก  
                             3) การจัดการมูลสัตว์ปีก ให้มีการหมักมูลสัตว์ปีกอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการเคลื่อนย้ายออกจาก  
                                 ฟาร์ม  
                             4) หากสัตว์ปีกมีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรืออัตราการกินอาหารและน  าลดลง  
                                 รอ้ยละ 20 ใน 1 วัน หรืออัตราการสูญเสียมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อรุ่นการเลี ยง  
                                 (โรงเรือน) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่ทันที และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมเก็บ 
                                 ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
                             5) เมื่อสงสัยหรือพบโรคระบาดสัตว์ปีกในสถานที่เลี ยงสัตว์ปีก หรือพิสูจน์ได้ว่ามาจากสถานที่เลี ยง  
                                 สตัว์ปีกนั นๆ ไม่อนุญาตให้น าสัตว์ปีกเข้าเลี ยงใหม่ในสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกนั น อย่างน้อย 90 วัน 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น.ส.พรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี (แทน)   4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

                                - กิจกรรมตรวจติดตาม  จ านวน 12 อ าเภอ ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอทุ่งฝน   ฟาร์มโคนม        จ านวน      12   ราย  
                               (2) อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน      15   ราย  
   (3) อ าเภอหนองวัวซอ   ฟาร์มโคนม   จ านวน       5   ราย  
       ฟาร์มไก่เนื อ       จ านวน       2   ราย และ 
                   ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1   ราย 
   (4) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มโคนม        จ านวน       7   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร    จ านวน       8   ราย 
                               (5) อ าเภอไชยวาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       6   ราย  
   (6) อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มสุกร   จ านวน      14   ราย  
   (7) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร   จ านวน       8   ราย  
   (8) อ าเภอเพ็ญ       ฟาร์มสุกร   จ านวน       7   ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่    จ านวน       1   ราย 
   (9) อ าเภอโนนสะอาด   ฟาร์มสุกร   จ านวน       6   ราย และ 
        ฟาร์มไก่เนื อ       จ านวน       1   ราย 
   (10) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มสุกร   จ านวน       2   ราย และ 
       ฟาร์มไก่ไข่         จ านวน       1   ราย 
     (11) อ าเภอเมือง   ฟาร์มไก่เนื อ   จ านวน       5   ราย 
   (12) อ าเภอกุดจับ  ฟาร์มไก่ไข่    จ านวน       1   ราย 
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จ านวน  5 อ าเภอ ได้แก่ 
                               (1) อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม        จ านวน       6    ราย 
   (2) อ าเภอกุดจับ   ฟาร์มสุกร          จ านวน       1    ราย 

/(3) อ าเภอ...... 
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   (3) อ าเภอบ้านดุง  ฟาร์มสุกร          จ านวน       2    ราย 
   (4) อ าเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร   จ านวน       1    ราย 
     (5) อ าเภอกุมภวาปี  ฟาร์มไก่ไข่   จ านวน       1    ราย 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 การประกันภัยทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ 
                                   - ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ ซึ่ง ธ.ก.ส. ด าเนินการร่วมกับ 
                                     ภาคเอกชน ได้แก่ ประกันภัยสุกร โคแม่พันธุ์ โคเนื อ และโคนม พร้อมโปรโมชั่น ส าหรบัเกษตรกร 
                                     ผู้เลี ยงปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายจากการเจ็บป่วยหรือล้มตายของสัตว์ 
                           4.9.2 การจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ในงานทุ่งศรีเมือง ประจ าปี 2565 
                                   - จัดกิจกรรมในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามกรมปศุสัตว์ ซึ่งร่วมกับศูนย์วิจัยและ 
                                                     บ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี จัดแสดงนิทรรศการด้านการ - 
                                      เลี ยงสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่แสด และไก่ไข่ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเสวนาวิชาการ เรื่อง 
                                      “วิถีคน วิถีควาย ก้าวไกลสู่ระดับโลก” 
                           4.9.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี ยงควายและการสร้างอัตลักษณ์ควายไทยโบราณบ้านเชียง  
                                   3,000 ปี งบพัฒนาจังหวัด ปี 2567 งบประมาณ 1,000,000 บาท  
                           4.9.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
                                   - มี 3 หลัก ได้แก่ 1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย ในพื นที่ 5 อ าเภอ 
                                                        2)  Young Smart Farmer เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย ในพื นที่ 3 อ าเภอ 
                                                        3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย ในพื นที่ 12 อ าเภอ  
                           4.9.5 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
                                   - กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
                                      - การพัฒนาศักยภาพ ศพก.(ศูนย์หลักระทรวง) สนับสนุนวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 1,000 บาท 
                                      - การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ใหม่ 20 อ าเภอ 20 ศูนย์ๆละ  
                                        5,000 บาท (เงินอุดหนุน) ระดับจังหวัด ศูนย์ละ 10,000 บาท (วัสดุการเกษตร) 
                           4.9.6 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ อยู่ในระหว่างท าการสรุปและรวบรวมสัญญาที่เกิน 5 ปี และอ าเภอที่ส่งแบบแสดง 
                                     ความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการฯ กลุ่มส่งเสริมได้ด าเนินการรวบรวมส่งส านักงาน 
                                     ปศุสัตว์เขต 4 เรียบร้อยแล้ว  
                           4.9.7 การตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ปี 2565 ขององค์การบริหาร- 
                                  ส่วนจังหวัดอุดรธานี 
                                  - เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงพื นที่พบเกษตรกรผู้เลี ยงควายอ าเภอหนองหาน  
                                    อ าเภอทุ่งฝน และอ าเภอบ้านดุง อ าเภอละ 3 ฟาร์ม เพื่อตรวจติดตามงานโครงการฯ  

                      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  
 


