
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายงานการประชุมปศุสัตว์อำเภอประจำเดือน 

ครั้งที่  12 / 2565 
วันที ่28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
 

 
              ผู้มาประชุม 

 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายชำนาญ บุญม ี       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบำรงุพนัธุ์สตัว์อุดรธาน ี

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

 6. นายรัชพล       สืบพรหม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายยรรยง       ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.       
  8. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนง.ปศจ.อด 
  9. นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศจ.อด. 
10. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
11. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
12. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อำเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
13. นายยุทธภูมิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม       สนง.ปศอ.น้ำโสม 
14.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
15. นางวนิดา             กิตตจิารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
16. นายประมวล         บ้างตำรวจ  ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
17. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อำเภอเมือง                        สนง.ปศอ.เมือง   
18. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
19. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  
20. นายเมฆินทร์        วงษ์จันทอง  ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด       สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
21. นายประทีป           ขันแข็ง   ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ       สนง.ปศอ.เพ็ญ 
22. นายนิรันดร            เทพารส  ปศุสัตว์อำเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
23. นายชัยวุฒิ             ถูไกรวงษ์  ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 

                  24. นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอนายูง 
                       25. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
                       26. น.ส.สุจาร ี อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ           สนง.ปศจ.อด  
                       27. น.ส.ยุพดี              โคตะมี                 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ           สนง.ปศจ.อด 
                       28. น.ส.พรรษพร         รุ่งเรืองชัยศรี          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
                       29. นายศุภกิจ             ทองคำ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
                       30. น.ส.พัชรพร           อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 

/31. นางหญิง...... 
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                  31. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ         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 สัตวแพทย์ชำนาญงาน                    สนง.ปศจ.อุดรธานี 
                  36. นายยุทธนา            ชุมโคตร              สัตวแพทย์ชำนาญงาน                    สนง.ปศจ.อุดรธานี 

37. นายสิทธิศักดิ์  นิติศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
38. นายสุทัศน์        กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 

                  39. นางเยามาลย์         คำโคตร  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน      สนง.ปศจ.อด 
40. นายเอกชัย  คำแปง 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. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวง- 
                           เกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 
                        2. สรุปนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                        3. สรุปรายงานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) 
                        4. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ  
                            กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 
                                  5. ย้ายข้าราชการ  
                                          - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่ง ที่ 1114/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ย้ายข้าราชการ จำนวน  
                                            4 ราย ดังนี้  
                                         1) นายเอกชัย คำแปง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์              
                                             อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงาน 
                                             ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
                                         2) นายวิชาญ โคตรโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์              
                                             อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
                                             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
                                         3) นายวุฒิวงษ์ วงธานี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ- 
                                         เมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงาน-  
                                         ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
                                     4) น.ส.ขวัญจันทร์ วัยกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการเงิน  
                                         กองคลัง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป   
                                         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
                                6. ส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
                                    จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
                                    1) นายกฤช แก้วดี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี  
                                        จังหวัดอุดรธาน ี
                                    2) นายประศาสน์ ประยงค์ทรัพย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์ 
                                       อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที ่28 พฤศจิกายน 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี - 
  

/ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายชำนาญ บุญมี       4.1  ศูนยวิ์จัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
                                          1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
                                          2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
                                          3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
                                          เพ่ือเป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร เป็นการขยายฐานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของ 
                                          กรมปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
                                          ในหนว่ยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต,  
                                          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง  
                                          เกษตรกรเครือข่ายซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนทางวิชาการที่จำเป็น 
                                          ในการจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
นายณรงค์ เพชรล้ำ               4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 

         - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพ้ืนที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

นายสุรเวช มูลสาร                 4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
        แจ้งแผนการออกตรวจเฝ้าระวังโรค และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  

                                                                               จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

น.ส.เจนจิรา วรรณธัญญารตัน์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                          

                          

                        

                     

                   

                     

                                  

                                   

                             

                            

                           

                           

/หน่วยพัฒนา...... 
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ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอต่าง  ในจังหวัด

ในการออกด าเนินการผ่าตัดท าหมันเพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้แก่ประชาชน

งานบริการ าร์มด้านต่าง  ตามกิจกรรม           

 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต ดูแลสุขภาพสัตว์ และเก็บตัวอย่าง (อาหารและเลือด)

/4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป...... 
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   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ            4.5.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 
                                          - ซึ่งแจ้งแผนปฏิบัติการฯ และคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง               
                                            เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อยู่ในคณะตรวจติดตาม 
                                            และประเมินผล คณะที่ 2 จุดตรวจหลักในพ้ืนที่อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ โดยมี 
                                            นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นหัวหน้าคณะ-   
                                            ทำงาน ซึ่งออกตรวจในวันที่ 1 มกราคม 2566 ออกตรวจด่านชุมชน อบต.สร้างก่อ และ 
                                            ทต.สร้างก่อ  

                    จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายยุทธนา ชมุโคตร (แทน)          4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 
                                          - ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ใน 2 อำเภอ คือ อ.กุมภวาปี และอ.ศรีธาตุ เป็นครั้งที่    
                                            10 ออกไปไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ  
                                            กรณีระบาดใหม่ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว และอำเภอหนองหาน  
                                            ครั้งที่ 2 ออกไปไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
                                          - จังหวัดอุดรธานีได้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
                                            ผู้ประสบภัยพิบัติฯ ไปแล้ว รวม 6 ครั้ง ดังนี้ 
                                            - ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 เกษตรกร จำนวน 1,654 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,840,100 บาท  
                                              เกษตรกรได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
                                            - ครั้งที่ 6 ตามมติที่ประชุม กชภจ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
                                              จำนวน 4 อำเภอ เกษตรกร 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอหนังสือ 
                                              ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมปศุสัตว์ 
                                            - ครั้งที่ 7 ตามมติที่ประชุม กชภจ. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร        
                                              จำนวน 3 อำเภอ เกษตรกร 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 137,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอหนังสือ  
                                              ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมปศุสัตว์ 
                                          - สรุปตั้งแต่เริ่มเกิดภัยเมื่อเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีได้ให้การช่วยเหลือ 
                                            ผู้ประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไปแล้ว 1,692 ราย  
                                            เป็นเงินทั้งสิ้น 37,457,100 บาท 
                                          - ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงานสัตว์ตายเพิ่มเติมที่ อ.ศรีธาตุ ซึ่งอยู่ระหว่างการ  
                                            พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
                                  4.6.2 การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
                                          - ไฟล์รายชื่อเกษตรกรอยู่ระหว่างกรมปศุสัตว์รวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมาทางไปรษณีย์  
                                  4.6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
                                          - ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (ตามเอกสารแนบ) 

                    จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

/4.7 กลุ่มพัฒนา...... 
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           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายอุเทน หมั่นจิตร (แทน)         4.7.1 แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ  
                                        พ.ศ.2566 
                                        - แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงาน   
                                          โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
                                          การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก 
                                          1. การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร 
                                             รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพ่ิม  
                                             ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาด 
                                             ที่สำคัญในสุกร และหมูป่า” โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดทีส่ำคัญในสุกรในฟาร์ม 

1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
ระบาดทีส่ำคัญในสุกรและหมูปา่ ในโรงฆา่สุกรในพื้นที่ โรงฆ่าละ 2 ครั้ง/ปี  

1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
ระบาดทีส่ำคัญในสุกรและหมูปา่ ในฟาร์มสุกรทีน่ำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ 

                   จึงนำเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น.ส.พรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี (แทน)   4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจำเดือนมกราคม 2566 

                                - กิจกรรมตรวจติดตาม จำนวน 14 อำเภอ ได้แก่ 
                               (1) อำเภอเพ็ญ   ฟาร์มโคเนื้อ        จำนวน       1   ราย  
        ฟาร์มไก่พันธุ์       จำนวน       1   ราย  
       ฟาร์มเป็ดพันธุ์   จำนวน       1   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จำนวน       5   ราย 
                               (2) อำเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จำนวน      12   ราย  
   (3) อำเภอหนองวัวซอ   ฟาร์มโคนม   จำนวน      12   ราย    
   (4) อำเภอกุมภวาปี  ฟาร์มโคนม        จำนวน       9   ราย  
                               (5) อำเภอหนองแสง  ฟาร์มโคนม   จำนวน       2   ราย  
   (6) อำเภอเมือง    ฟาร์มโคนม   จำนวน       1   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร          จำนวน       2   ราย 
   (7) อำเภอประจักษ์ฯ  ฟาร์มโคนม   จำนวน       2   ราย และ 
       ฟาร์มสุกร   จำนวน       7   ราย 
   (8) อำเภอพิบูลย์รักษ์     ฟาร์มสุกร   จำนวน       9   ราย   
   (9) อำเภอบ้านผือ   ฟาร์มสุกร   จำนวน     13   ราย  
   (10) อำเภอทุ่งฝน  ฟาร์มสุกร   จำนวน     10   ราย  
     (11) อำเภอสร้างคอม  ฟาร์มสุกร   จำนวน       7   ราย 
   (12) อำเภอหนองหาน  ฟาร์มสุกร    จำนวน       4   ราย และ 
       ฟาร์มไก่เนื้อ   จำนวน       2   ราย  

/(13) อำเภอ...... 
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     (13) อำเภอโนนสะอาด  ฟาร์มสุกร   จำนวน       7   ราย 
   (14) อำเภอวังสามหมอ  ฟาร์มสุกร   จำนวน       1   ราย 
  - กิจกรรมตรวจต่ออายุ  จำนวน  1 อำเภอ ได้แก่ 
                               (1) อำเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มโคนม        จำนวน     11   ราย 
                         4.8.2 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจำเดือนมกราคม 2566 

                                           - กิจกรรมสารเร่งเนื้อแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ 
      (1) อำเภอเมือง จำนวน    14  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
      (2) อำเภอหนองวัวซอ จำนวน    12  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
      (3) อำเภอหนองหาน จำนวน    41  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
      (4) อำเภอทุ่งฝน จำนวน    29  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
        (5) อำเภอประจักษ์ฯ จำนวน    14  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)   
  - กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ในพ้ืนที่ 1 อำเภอ ได้แก่ 
   (1) อำเภอหนองหาน จำนวน      1  ตัวอย่าง (สุกร) 
  - โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากสถานที่จำหน่ายไข่สด 

                               ในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ 
   (1) อำเภอหนองหาน จำนวน      1  ตัวอย่าง (สุกร) 

   (2) อำเภอบ้านดุง จำนวน      3  ตัวอย่าง (สุกร)  

           จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นางหญิง แก้วเกดิ (แทน)    4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ อยู่ในระหว่างทำการสรุปและรวบรวมสัญญาที่เกิน 5 ปี และอำเภอที่ส่งแบบแสดง 
                                     ความจำนงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการฯ กลุ่มส่งเสริมได้ดำเนินการรวบรวมส่งสำนักงาน 
                                     ปศุสัตว์เขต 4 เรียบร้อยแล้ว  
                           4.9.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
                                   - ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกร เป็นในระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566  
                                     และสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมกับวัสดุสาธิตในการฝึกอบรมได้ที่ 
                                     กลุ่มส่งเสริมฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

                      จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ   

                - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี - 

/ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืน     
            - ไม่มี - 

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

 
                  ................................................................                                                                                                       ......................................................................... 

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                               (นางจิรวรรธนา  เทพอาจ) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


