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26.นายพิทยากร     อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
27.นายวรภพ บุญประดิษฐ์ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านดุง   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
28.นายยุทธภูม ิ ปริวันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
29.นายประมวล  บ้างต ารวจ ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
30.นายวินัย   เตืองพลี  ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
31.นายเกรียงศักดิ์   บุตรเคน ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
32.นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
33.นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ในต าแหน่งปศอ.กู่แก้ว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
34.นายนิรันดร เทพารส   สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
35.นายยุทธนา ชุมโคตร   สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

           36.นายมานพ แก้วภู         จพง.สัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอนายูง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
 37.นางสาวพรรษพร  รุ่งเรืองชัยศรี    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

 1.นายอิทธิพัทธ์  จ ารัสบุญหิรัญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ      ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 2.นางสาวอุไร   แสนคุณท้าว ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม   ศผส.มหาสารคาม 
 3.นายเฉลิมพล บุญเจือ       ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย       ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม  
                                                                                                                       พระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
 
เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ  ปศุสัตว์เขต 4 ประธาน กล่าวเปิดการประชุม ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 201/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้ปศุสัตว์เขต 
เป็นผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และก าหนดเขตตรวจราชการ และอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
         ให้ปศุสัตว์เขตท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เพ่ือติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการ
ประสานด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ  สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการ
ต่างๆส าเร็จตามมุ่งหมาย โดยปศุสัตว์เขต 4 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี     

           1.2 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 951/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง  แผนการตรวจ 
ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.3 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 923/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายเขต
ตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 
  1.4 ค าสั่งส านักงานปศุสัต์เขต 4 ที่ 122/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับ
พ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
    ผู้รับผิดชอบ/โครงการ ของจังหวัด น าเสนอผลการด าเนินงาน รูปแบบ PPT พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 
 3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศข.4 
     น.ส.สุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.ปศข.4 แจ้งการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เบิกจ่ายได้ 58.65% กันเบิก PO 1.02%  ด่านกักกันกันสัตว์อุดรธานี 
เบิกจ่ายได้ 59.63% ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี เบิกจ่ายแล้ว 68.41 % กันเบิกPO 9.92%   ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ เบิกจ่ายแล้ว 58.39 %  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.อุดรธานี 
     นางจิรวรรธนา เทพอาจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.อุดรธานี  ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประกอบด้วย งบลงทุน และงบด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 
100%  งบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเบิกจ่ายแล้ว 57.65% สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย คิดเป็น 59.66% 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.3 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สนง.ปศข.4 
    ว่าที่ รต.พิชิตพล กันทะ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4     
    3.3.1 ภาพรวมงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. (หลังปรับลดในชั้นกรรมาธิการ) ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย งบ อบจ. วงเงิน 5,462,000 บาท 
    3.3.2  โครงการที่เสนอของบกลุ่มจังหวัด และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ภายใต้  
แผนพัฒนาจังหวัด / งบกลุ่มจังหวัด / งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีโครงการดังนี้  
  1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
  2.โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP 
  3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
  4.โครงการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
    3.3.3  แผนการจัดสรรเสบียงสัตว์แห้ง พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี เบิกโควต้า จาก สนง.ปศข.4 จ านวน 20,000 กก. 
ที่ประชุม  รับทราบ 
    นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 3.3.4  กรอบตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
       1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
       2. ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
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           2.1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตที่ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                        2.2 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของ                  
ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    3. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
       4. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
            ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
           ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
     5. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
    6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 3.3.5  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปี พ.ศ. 2565 ในการก ากับ ติดตาม 
ของส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
                                  1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการครบแล้ว เหลือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จ านวน 5 ราย 
        2) การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

2.1 จัดท าแผนพัฒนา SF เสนอปศุสัตว์เขตเป็นไฟล์ Excel ภายใน พ.ย. 64 
2.2 แบบรายงาน SF2 ทั้ง 3 โครงการ (ครั้งที่ 1 ม.ค.2565 ครั้งที ่2 มิ.ย.2565) 
2.3 แบบรายงาน SF3 (ข้อมูลของเกษตรกร ทั้ง 3 โครงการ เป็นไฟล์ excel) ภายใน ก.ค. 65 

 (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง โดยต้องระบุรายได้ของผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งก่อน และหลังเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 
   2.4 ถอดบทเรียน One page (เม.ย.-ก.ค.) จ านวน 5 ราย ได้แก่ SF ดีเด่นระดับ จว. จ านวน  
1 ราย (ม.ค.65) SFM จ านวน 3 ราย YSFM จ านวน 1 ราย เป็นไฟล์ word ส่งเขตภายใน ก.ค. 65 พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน/ สื่อสังคมออนไลน์  

2.5 สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ และผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการฯ ภายใน ส.ค. 65 
2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ 

     3) การด าเนินงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับคะแนน 5 ด าเนินการภาพรวมผลงาน 41% ขึ้นไป 
และจัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 

4) ด้านการสร้างการรับรู้ 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

       -มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่ง ปศข. และ 
ส าเนาส่ง สลก. 
        - มีการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอด แผนและแนวทาง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่  
ประชาชน ให้บุคลากรใน สังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
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             - มีการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง  
น้อยเดือนละ 4 เรื่อง 

    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 ส่งส านักงานปศุสัตว์เขตภาย ใน วัน เวลา ที่ก าหนด 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

       -ด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในไลน์กลุ่ม“IO-DLD” และส่ง 
รายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip หรือ ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้ สลก.ภายใน 3 วัน 
  5) ด้านสารสนเทศ 
      -ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ  
      -ด าเนินการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาต 
 ให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจ าปี 2565 ในพ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  

3.3.6 การใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปี พ.ศ. 2565 
         - เปิดระบบให้บันทึกข้อมูล 1 พ.ค.64 
         - ผลงานประจ าเดือนตัดยอด ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
         - การบันทึก/แก้ไขข้อมูล สามารถด าเนินการได้ทุกวัน ภายในเดือนนั้นๆ  
         - กรณีแก้ไขข้อมูลย้อนหลังให้ประสานและท าหนังสือถึงกองแผนงานโดยด่วน  โดยขอแก้ไข       

ข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น ถูกหัก 0.1 คะแนน/ครั้ง และขอแก้ไขได้ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป (ในเวลาท าการ) แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้ามไตรมาสได ้
                      - กองแผนงานสรุปผลงานประจ าเดือน ณ วันที่ 30 ของเดือน เวลา 24.00 น.รายงาน
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 น.ส.พัชรพร อัศวพัฒนากูล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับจัดสรรเงินในงวดที่ 1 จ านวน 20,000 บาท  
และได้รับจัดสรรงวดที่ 2 จ านวน 30,000 บาท วันที่ 21 มี.ค.65 จึงอยู่ในระหว่างด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร 
 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรค
ระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease: LSD)   
    -  จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติให้จังหวัด
อุดรธานี ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ เป็นครั้งที่ 5 จนถึงสิ้นสุดวันที่ 15 เมษายน 2565 และได้เสนอเรื่องขอรับ
การสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฯ ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จ านวน 421 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 8,438,500 บาท 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,075 ราย  เป็นเงิน 24,833,000 บาท 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 136 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,069,100 บาท 
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 ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  มีรายงานสัตว์ตายเพ่ิมเติมที่ อ.ศรีธาตุ จ านวน 9 ตัว (โค 8 ตัว 
กระบือ 1 ตัว) อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในวงเงิน 306,000 บาท 
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 กระทรวงเกษตรฯ อนุมัติและโอนเงินช่วยเหลือ เกษตรกรแล้ว 2 
ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 จ านวน 421 ราย เป็นเงิน 8,438,500 บาท เมื่อ 17 ม.ค. 2565  ครั้งที่ 2 จ านวน 1,075 ราย เป็น
เงิน 24,833,000 บาท เมื่อ 3 มี.ค.2565 ซึ่งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ธ.กส. ไดโ้อนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรครบทุกรายแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์ สนง.ปศจ.อุดรธานี 
       น.ส.พัชรพร อัศวพัฒนากูล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
    3.4.1 ภาพรวมงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. (หลังปรับลดในชั้นกรรมาธิการ) ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
       3.4.1.1 ด าเนินการเสนอโครงการจ านวน 6 โครงการ ได้รับการอนุมัติจ านวน 1 โครงการ คือ                  
 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี) วงเงิน 5,460,000 บาท  
       3.4.1.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตรเพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน (ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน) อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี งบประมาณ 500,000 บาท 
  3.4.2 โครงการที่เสนอของบกลุ่มจังหวัด และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ภายใต้  
แผนพัฒนาจังหวัด/อปท. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีด าเนินการเสนอโครงการจ านวน 5 โครงการ ได้รับการอนุมัติ ให้
เป็นโครงการหลักจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ วงเงินงบประมาณ 8,980,000 บาท 
และได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการส ารอง 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP 
วงเงินงบประมาณ 5,112,000 บาท 
  3.4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ รอบที่ 1/2565 
                                   3.4.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (คาดการระดับคะแนน 5 คะแนน) 
พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ HRD : e-learning ของส านักงานก.พ. ด าเนินการศึกษาเสร็จสิ้น มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ และรายงานผลตามแผนที่ก าหนดแล้ว 
          3.4.3.2 ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
                1. ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายผลผลิตที่ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (คาดการระดับคะแนน 5 
คะแนน) ด าเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ งานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ ด าเนินการในภาพรวมได้
เกินร้อยละ 41 ของเป้าหมาย 
                2.ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบ                  
ของปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมาย  ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการได้เกินร้อยละ 41 
   3.4.3.3 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (ด าเนินการ
ครบตามแผน) 
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                      1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยมีทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมปศุสัตว์
ภายในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างาน 
        2. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดท าโครงการ  
        3. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน 
        4. เสนอของบประมาณประจ าปี 2566 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย  2 โครงการ  
        5. การจัดส่งสรุปค าของบประมาณให้กองแผนงาน ยังไม่ได้รับ แจ้งก าหนดการจัดส่งจาก
กองแผนงาน 
      3.4.4 ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ด าเนินการครบตามแผน)
              ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
                                        1. จัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชน ส่ง ปศข. 
และส าเนาส่ง สลก. 
           2. สื่อสารภายในองค์กรเพ่ือถ่ายทอด แผนและ แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
ประชาชนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน 
           3. ด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
น้อยเดือนละ 4 เรื่อง 
             4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 ส่งส านักงานปศุสัตว์เขตภาย ใน วัน เวลา ที่
ก าหนด 
              ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการชี้แจ้ง จ านวน 1 เรื่อง ตามแผนที่ก าหนด 
          1. ปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมในไลน์กลุ่ม“IO-DLD”พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 
          2.  ด า เนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ในไลน์กลุ่ม 
“IO-DLD”ภายใน  24 ชั่วโมง 
          3. น าข้อสรุปการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ ผ่านสื่อ 
ประชาสัมพันธ์  3 ช่องทางขึ้นไป 
          4. ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip หรือ ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้ สลก.ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันรับทราบข่าว 
          5. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ด าเนินการครบตามขันตอนที่ก าหนด 
.               1. ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2565 ในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ ร้อยละ 105.96 
           2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาต 
ให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดือน ประจ าปี 2565 ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบด าเนินการแล้วร้อยละ 100 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.5 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.4 
  นายศิลปะกิจ บุญโพธิ์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
  1.การต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ตาม พ.ร.บ.โรงฆ่าสัตว์ เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ปี 2559 ได้ก าหนดว่าต้อง
ต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ทุกๆ 5 ปี  โดยผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยื่นขอต่ออายุ จากนั้นคณะกรรมการด าเนินการออกตรวจโรงฆ่า 
  2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรภาคบังคับ ผู้ที่เลี้ยงสุกรต้องไปขออนุญาตเป็นผู้ผลิต
จาก มกอช. และยื่นขอรับรอง GAP โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้เสนอ 

  3.ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจ าปี 2565 
     1.การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ 
      2.การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
      3.ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
      4.ตัวชี้วัดเลือก (เลือก 3 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด) 
         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เลือกตัวชี้วัด ดังนี้ 1.โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
2.การตรวจติดตาม ก ากับ ดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ด้านปริมาณการผลิตและการขอความร่วมมือด าเนินการรักษา
เสถียรภาพราคาไข่ไก่  3.การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
 3.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สนง.ปศจ.อุดรธานี 
    นายยรรยง ภูจอมจิต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
    1) ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สามารถด าเนินการได้ในระดับ 5คะแนน 
       2) ตัวชี้วัดบังคับที่ 2 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์โอเค สามารถด าเนินการ 
ได้ในระดับ 5 คะแนน 

    3) ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  สามารถด าเนินการได้ในระดับ 5 คะแนน      
     4) ตัวชี้วัดเลือกที่1 โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(สุกร) สามารถด าเนินการได้ในระดับ 5  คะแนน    
    5)  ตัวชี้วัดเลือกที่  2 การติดตาม ก ากับ ดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ด้านปริมาณการผลิตและ
การขอความร่วมมือด าเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ สามารถด าเนินการได้ในระดับ 5 คะแนน  ตรวจติดตามเมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2564 
       6) ตัวชี้วัดเลือกที่ 3 การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
(ปศุสัตว์โอเค) ตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2565 
1. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

      1) การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรเป้าหมาย 2 ฟาร์ม ผลการด าเนินการ ฟาร์มสุกร 3 ฟาร์ม  
โคนม 2 ฟาร์ม 
 2) การตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ฟาร์มโคนม 55 ฟาร์ม สุกร 140 ฟาร์ม ไก่เนื้อ 20 
ฟาร์ม ไก่ไข่ 10 ฟาร์ม ไก่พันธุ์ 1 ฟาร์ม จิ้งหรีด 1 ฟาร์ม ผลการด าเนินการ ฟาร์มโคเนื้อ 2 ฟาร์ม โคนม 137 ฟาร์ม  สุกร 
178 ฟาร์ม  ไก่เนื้อ 23 ฟาร์ม ไก่ไข่ 17 ฟาร์ม ไก่พันธุ์ 1 ฟาร์ม เป็ดพันธุ์ 1 ฟาร์ม จิ้งหรีด 1 ฟาร์ม 
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 3) การตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ฟาร์มโคนม 9 ฟาร์ม  สุกร 12 ฟาร์ม ไก่เนื้อ 5 ฟาร์ม 
ผลการด าเนินการ โคนม 14 ฟาร์ม สุกร 12 ฟาร์ม ไก่เนื้อ 6 ฟาร์ม ไก่ไข่ 1 ฟาร์ม 
 2. การด าเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์   
เป้าหมาย 19 แห่ง ด าเนินการได้ 19 แห่ง 

  3. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
       3.1 จ านวนฟาร์มเลี้ยงสุกรและโคขุนที่ได้รับบริการตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย     
150 แห่ง ผลการด าเนินการ 88 แห่ง 
       3.2 ตัวอย่างปัสสาวะสุกรและโคขุน เป้าหมาย 450 แห่ง ผลการด าเนินการ 266 แห่งซึ่งสาเหตุที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายผลงานขึ้นอยู่กับแผนการส่งตัวอย่างของ ศวพ. 
 4. ตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ Q Mark (เนื้อสัตว์ และไข่อนามัย) เก็บตัวอย่างไข่อนามัยตรวจวิเคราะห์ 
เป้าหมาย 16 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 8 ตัวอย่าง สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายผลงานขึ้นอยู่กับแผนการส่ง
ตัวอย่างของ สพส. 

5. ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 
    5.1 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ เป้าหมาย 2 แห่ง ด าเนินการได้ 2 แห่ง 

     5.2 จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์และบริการต่อ 
อายุ เป้าหมาย 330 แห่ง ด าเนินการได ้669 แห่ง 
                        5.3 จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ ที่ได้รับตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหาร  เป้าหมาย  
251 แห่ง ด าเนินการได ้669 แห่ง 
      5.4 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย 5 ตัวอย่าง ด าเนินการ 
 ได้ 4 ตัวอย่าง 
 

6. ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ 
      6.1 กิจกรรมเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 0 ตัวอย่าง 

         6.2 เก็บตัวอย่างยาสัตว์ จากร้านขายยาสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 0 
ตัวอย่าง  สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มีการโอนเงินงบประมาณมาเพ่ือด าเนินการ 

7. เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan) 
   -เฝ้าระวังสารตกค้างในไข่ไก ่เป้าหมาย 15 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 6 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์จากฟาร์มไก่เนื้อ เป้าหมาย 5 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 2 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างตับจากฟาร์มไก่เนื้อ เป้าหมาย 1 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 2 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างอาหารไก่จากฟาร์มไก่เนื้อ เป้าหมาย 4 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 1 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างน้ าดื่มไก่จากฟาร์มไก่เนื้อ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 0 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มสุกร เป้าหมาย 43 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 16 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างน้ าจากฟาร์มสุกร  เป้าหมาย 7 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 3 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่า เป้าหมาย 6 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 2 ตัวอย่าง 
   -เก็บตัวอย่างตับสุกรจากโรงฆ่าสุกร  เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 1 ตัวอย่าง 
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   -เก็บตัวอย่างไขมันสุกรจากโรงฆ่า  เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 0 ตัวอย่าง 
   สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายผลงานขึ้นอยู่กับแผนการส่งตัวอย่างของ สพส. 
8. ตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่ 
   -ตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่ เป้าหมาย 5 แห่ง  ด าเนินการได้ 4 แห่ง 
   -จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุมาตรฐาน เป้าหมาย 2 แห่ง ด าเนินการได้ 2 แห่ง 
   -จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน เป้าหมาย 1 แห่ง ด าเนินการได้ 2 แห่ง 
   -จ านวนศูนย์รวบรวมไข่ ที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุมาตรฐาน  เป้าหมาย 1 แห่ง  ด าเนินการได้ 0 แห่ง 
   -จ านวนศูนย์รวบรวมไข่ ที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน  เป้าหมาย 1 แห่ง  ด าเนินการได้ 0 แห่ง 
สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นแผนการด าเนินงานทั้งปี 
9. ไข่สดปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
    -จ านวนสถานที่จ าหน่ายไข่สด ที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK เป้าหมาย 35 แห่ง ด าเนินการ 38 แห่ง 
    -จ านวนสถานที่จ าหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์ OK (ใหม่) เป้าหมาย 5 แห่ง ด าเนินการ 8 แห่ง 
    -จ านวนสถานที่จ าหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจติดตามปศุสัตว์ OK เป้าหมาย 30 แห่ง ด าเนินการ 30 แห่ง 
    -จ านวนสถานที่จ าหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุปศุสัตว์ OK เป้าหมาย 0 แห่ง  
    -เก็บตัวอย่างไข่ ตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย 38 แห่ง ด าเนินการ 32 แห่ง 
10. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร 
     -เก็บตัวอย่างเนื้อโคดิบจากสถานที่จ าหน่าย เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการ 2 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอสุกร เป้าหมาย 7 ตัวอย่าง ด าเนินการ 7  
      ตัวอย่าง 
11. การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 
     -เก็บตัวอย่างล าไส้ส่วนซีกัม (caecum) ไก่เนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 3 ตัวอย่าง ด าเนินการ 0  
      ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างล าไส้ส่วนซีกัม (caecum) สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 8 ตัวอย่าง ด าเนินการ 0 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการ 0 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการ 6 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 19 ตัวอย่าง ด าเนินการ 17 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 19 ตัวอย่าง ด าเนินการ 17 ตัวอย่าง 
สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายผลงานขึ้นอยู่กับแผนการส่งตัวอย่างของ ศวพ. 
12. เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
     -จ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน  เป้าหมาย 65  
       ตัวอย่าง ด าเนินการ 0 ตัวอย่าง 
     -จ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ได้รับบริการตรวจประเมินรับรองปศุสัตว์ OK (ใหม่) เป้าหมาย 5  
      ตัวอย่าง ด าเนินการ 0 ตัวอย่าง 
     -สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการตรวจติดตาม  เป้าหมาย 58 ตัวอย่าง ด าเนินการ 30 ตัวอย่าง 
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     -สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการตรวจต่ออายุ  เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ด าเนินการ 0 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 36 ตัวอย่าง ด าเนินการ 17 ตัวอย่าง 
     -เก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK เพ่ือตรวจสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 12 ตัวอย่าง  
      ด าเนินการ 17 ตัวอย่าง 
สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายผลงานขึ้นอยู่กับแผนการส่งตัวอย่างของ ศวพ. 
13. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 
      -จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย  
       2 ตัวอย่าง ด าเนินการ 2 ตัวอย่าง 
      -สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 1 ตัวอย่าง ด าเนินการ 1 ตัวอย่าง 
      -ผลิตภัณฑ์สัตว์อ่ืนๆ เช่น นม ไข่ น้ าผึ่ง รังนก  เป้าหมาย 1 ตัวอย่าง ด าเนินการ 1 ตัวอย่าง 
การบังคบใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจาหน่ายเนื้อสัตว์  มีการจับกุมด าเนินคดี  
แก่ผู้ประกอบการที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ อย่างน้อย 4 แห่ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
                     3.7 ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.4 
                           นายอิสระ ปัญญาวรรณ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4          

 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง  
สัตว์ที่เหมาะสมน้ าหนักร้อยละ ๓ รับรองต่ออายุฟาร์ม GFMรายเดิม และรับรองฟาร์มGFMรายใหม่ร้อยละของฟาร์มที่ได้การ
รับรอง =  (ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง x ๑๐๐) /เป้าหมายการรับรอง 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดสัตว์  (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ )   
น้ าหนักร้อยละ ๔.๕ 
                                - การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ๒.๕  คะแนน ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  
 และโรคพิษสุนัขบ้า 
                      - ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย และ โรคนิวคาสเซิล 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ รอ้ยละ ๑๑.๕ ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และรายงานโรค ได้แก่ 
โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า 
                               การเฝ้าระวังโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ รายงานเชิงรุก  
                      การรายงานการโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์   โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  
โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ 
                               การควบคุมโรคระบาดท่ีส าคัญ  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า 
ที่ประชุม  รับทราบ 
                     3.8 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.อุดรธานี 
                           นายรัชพล สืบพรหม    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ชี้แจง
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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                          ตัวที่ชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม รอบท่ี ๑/๒๕๖5  
                          - อัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองฟาร์มที่มีในปัจจุบันทั้งหมด (ฟป.๖.๑)ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุก
เดือน เป้าหมาย 1,092 ราย ด าเนินการได้ ๖80 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.27 
                          - ด าเนินการอบรมเกษตรกร GFM มากกว่าร้อยละ ๕๐  ของเป้าหมาย 2๔๕ ราย ด าเนินการได้ 134 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๗54.69 
                          - ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ร้อยละ ๔๕- มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย ด าเนินการได้ร้อยละ 
54.69 
                          ตัวชี้วัดที่ ๒: ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์(การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
                          สว่นที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน 
                       ส่วนที่  ๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพ้ืนที่มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
           - โรคปากและเท้าเปื่อย เป้าหมาย 104,600 ตัว  ด าเนินการได้ ๘๘,534 ตัว 
           - โรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม เป้าหมาย 6,700 ตัว  ด าเนินการได้ ๘,721 ตัว 
           - โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย เป้าหมาย 62,000 ตัว ด าเนินการได้ 51,501 ตัว 
         ส่วนที่ 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - มีแผนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 180 แห่ง มีการจัดซื้อไปแล้ว 1 แห่ง จ านวน 
1,200 โด๊ส และอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ 179 แห่ง จ านวน 243,168 โด๊ส 

 ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
                                       ส่วนที่ 2.1 เก็บตัวอย่างซีรั่มครบตามเป้าหมายในโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค     
ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ประจ าปีรณรงค์ 2/๒๕๖5   
 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก                 
        ส่วนที่ 2.2 ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่
ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี ๑ (๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖5)  
                                      - ไก่พ้ืนเมืองมีระบบภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล มากกว่า เท่ากับ 
ร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รอผลการเกิดภูมิคุ้มกันในไก่พ้ืนเมืองจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย   
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า 
                    ส่วนที่ ๑.1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร 
        กิจกรรมย่อย 1 การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่ส าคัญในฟาร์มสุกร (จังหวัดที่
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ระหว่าง ๕๐๐ ถึง ๒,๕๐๐ ราย  มีการด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 100  ของเป้าหมาย 
(เป้าหมาย 1,158ราย) ด าเนินการได้  ๑,๔03 ราย คิดเป็น ร้อยละ 121.11 
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       กิจกรรมย่อย 2 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
ระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในโรงฆ่าสุกร มีการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี เป้าหมาย 15 แห่ง ด าเนินการได้ 13 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 86.66 
 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมโรคในสัตว์ปีก 
        ส่วนที่ 1.2  
        -การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) (๑53 
วัน)  ยังไม่มีรายงานพบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามฯ 
       -ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิว
คาสเซิล ผลการด าเนินการ รอผลการเกิดภูมิคุ้มกันฯจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
       - การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก  การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก(Zero report) ด าเนินการได้
ร้อยละ 83.60 
           - การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก  (รก.๑ เชิงรับ) (36 ตัวอย่าง) ด าเนินการได้
ร้อย 50 
            - การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก  (รก.๑ เชิงรุก) (192 ตัวอย่าง) ด าเนินการ
ได้ร้อยละ 41.66 
 กิจกรรมย่อย 3 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่  
ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร มีการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี เป้าหมาย 156 แห่ง 
ด าเนินการ 156 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
                               กิจกรรมย่อย 4 การรายงานการสอบสวนโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้า
ระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร 
                               - ไม่พบผลบวกในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกร 
                            ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิก 
เซปทิซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบสารสนเทศ 
 ๑. ให้รายงานการเกิดโรคเบื้องต้น ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่พบโรคหรือได้รับแจ้งจากประชาชน 
      2. การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.๒) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ 
พบโรคหรือได้รับแจ้งจากประชาชน   
                               ผล : ไม่พบการเกิดโรคในพ้ืนที่ 
                            ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า) 
การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีการเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ 
                    ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม 
       ๑. ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๕๐ (เป้าหมาย ๔,๒๑๐ ตัว) ด าเนินการได้ 2,171 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.57 
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  ๒. ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๕๐ (เป้าหมาย ๒,๖๕๒ ตัว ) ด าเนินการได้ 1,424 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.70 
                               ๓. ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่  
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (เป้าหมาย ๒,๕๖๒ ตัว)   ด าเนินการได้ 1,282 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50 
ที่ประชุม  รับทราบ 
                     3.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อุดรธานี 
          นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
   3.9.1 รายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมฯ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   การประเมินรอบที่ 1 / 2565 ระดับคะแนน  5   
   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน  
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ของเป้าหมาย 
  ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)  จ านวน  200  ราย 
เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2564  ณ  ศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)  หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่   
          ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
          การประเมินรอบท่ี 1 /2565  ระดับคะแนน 5 
          1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  มากกว่าร้อยละ 50.01 ของ
เป้าหมาย ขึ้นไป ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร  จ านวน 50  ราย (เป้าหมาย 50 ราย) แบ่งเป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer  จ านวน 10  ราย โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 30  ราย  โครงการสร้างผู้น าเยาวชน
เกษตรกรด้านปศุสัตว์  จ านวน  10 ราย  ระหว่างวันที่  16 – 19 พฤศจิกายน 2565   
         ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  การประเมินรอบที่ 
1 / 2565 ระดับ 5 คะแนนที่ได้  2   ผลการด าเนินงานติดตาม  และร้อยละการเบิกจ่าย 55.00  ขึ้นไป  
         ด าเนินการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน   เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  ของจังหวัดอุดรธานี  จ านวน  
17  เครือข่าย   คงสภาพเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี  17 เครือข่าย แบ่งเป็นอ าเภอเมือง 5  ราย  อ าเภอหนองหาน 2 ราย   
กุมภวาปี 2 ราย  เพ็ญ 2  ราย พิบูลย์รักษ์  หนองแสง ประจักษ์ศิลปาคม ทุ่งฝน  ศรีธาตุ และกุดจับ  อ าเภอละ 1 ราย  
          3.9.2 ข้อมูลสัตว์ และความก้าวหน้าโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
           ด าเนินการในพ้ืนที่ 20 อ าเภอของจังหวัดอุดรธานี 
                    จ านวนผู้เลี้ยงโค-กระบือท้ังจังหวัด จ านวน  838 ราย 

   โคเนื้อ        464 ตัว 
   กระบือ       618 ตัว 
   รวม            1,082 ตัว 
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  แยกเป็น เกษตรกรทั่วไป  812 ราย 
   โคเนื้อ        344 ตัว 
   กระบือ       608 ตัว 

  เจ้าของศูนย์ ศพก.    8 ราย 
   โคเนื้อ   30 ตัว 
   กระบือ   10 ตัว 

  อาสาปศุสัตว์   18 ราย 
   โคเนื้อ         90 ตัว 
   กระบือ          - ตัว 
  ปัจจุบัน  สัญญายังไม่ครบ 5 ปี   853 ราย  
    โคเนื้อ   409 ราย 
    กระบือ   444 ราย 
   สัญญาเกิน 5 ปี  229 ราย 
    โคเนื้อ    55 ราย 
    กระบือ   174 ราย 
 
                     3.10 ปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง สนง.ปศจ.อุดรธานี 
    นายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ  
  รายงานความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  อ.หนองวัวซอ มี
แม่กระบือ 160 ตัว แม่โค 102 ตัว รวม 262 ตัว  
     รายงานลูกเกิด จ านวนลูกขยาย (เพศเมีย) ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2564 รวม 9 ตัว  จ านวนลูกจ าหน่าย 
(เพศผู้) ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2563 รวม 10 ตัว  
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย ต.กุดหมากไฟ รับมอบกระบือ จ านวน 65 ตัว  เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2564 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุดรธานีกุดหมากไฟ รับมอบแม่โค 30 ตัว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวบาน รับมอบแม่กระบือ จ านวน 25 ตัว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
และรับมอบโค จ านวน 54 ตัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
  นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
  ปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงสานฝัน สร้างอาชีพ มีผู้สมัคร 63 ราย 
ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ท าสัญญาแล้ว 23 ราย ประกอบด้วย โคเนื้อ 16 ราย กระบือ 4 ราย สุกรขุน 1 ราย แพะ 1 ราย เป็ดไก่ 2 ราย 
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                     3.11 ชี้แจงแผน/ผลปฏิบัติงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
             3.11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
            นายพิเชฐ ทองปัน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ศวพ.ขอนแก่น  

 - สรุปการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564 – 23 มี.ค 
2565) ภาพรวมงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 52.97% แบ่งเป็นงบลงทุน 42.96%  งบประจ า 64.42%  
                               - จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมาย 15,304 
ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 49.99% 
 - จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 
เป้าหมาย 16,102 ตัวอย่าง ด าเนินการได้ 58.02% 
 3.11.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                นายช านาญ บุญมี  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
 -งานวิชาการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี คือ การใช้แหนแดงแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต และคุณภาพซากเป็ดเทศกบินทร์บุรี  
 -ปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการเลี้ยงสัตว์ 2 ชนิด คือ  โคไทยบราห์มันแดง และ เป็ดกบินทร์บุรี 
 -ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 เบิกจ่ายแล้วประมาณ 68% 
 -ผลงานด้านผลิตสัตว์ปี 2565 โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เป้าหมายโคแม่พันธุ์ 100 ตัว ด าเนินการผลิต
ลูกได้ 32 ตัว 
 -ผลงานด้านผลิตสัตว์ปี 2565 สัตว์ปีก เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี เป้าหมายแม่พันธุ์ 1,5000 ตัว 
ผลิตลูกได้ 12,619 ตัว 
 -กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ มีดังนี้ แพะ กระบือ เป็ด สุกร และโคไทยบราห์มันแดง 
 การด าเนินการกิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ 
 1. เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
 2. ติดตามงานรายงานความเคลื่อนไหวของฟาร์มเครือข่าย เช่น เกิด ขาย ตาย ซื้อเข้ามาใหม่ เป็นประจ าทุกเดือน 
 3. ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ ติดตามงานฟาร์มเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ ตรวจประเมินฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกรที่สมัครใหม ่
 5. จ าหน่ายสัตว์แม่พันธุ์ ให้กับฟาร์มเครือข่าย เพ่ือผลิตสัตว์พันธุ์ดีแทนกรมปศุสัตว์ 
 6. ติดตามงานฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงและขยายพันธุ์ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
(e-breeding) 
 7. แนะน าแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เช่นอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 3.11.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
             นายสมบัติ แสนศรี ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
 แผนการผลิตเสบียงสัตว์ มีดังนี้  
 เมล็ดพันธุ์เสบียงสัตว์ จ านวน 4,300 กก.  เสบียงสัตว์สด 21,000 กก. หญ้าแห้ง 6,400 กก.  
หญ้าเนเปียร์หมัก 9,000 กก. ข้าวโพดหมัก 10,000 กก. หญ้าแพงโกล่าแห้ง 12,000 กก.  
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