
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 26 เมษายน 2565 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  

 
 

              ผู้มาประชุม 
 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายช านาญ บุญมี               ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณัฐพงศ์          หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายนนทชัย          สันตชิาติ(แทน)      หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
5. น.ส.เจนจิรา          วรรณธัญญารัตน์    หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ศรีธาตุ  

 6. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทยอ์าวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 7. นายรัชพล       สืบพรหม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด. 
 8. นายยรรยง       ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.อด.       
  9. นางจิรวรรธนา เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศจ.อด 
10. นายศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.อด. 
11. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
12. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
13. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
14. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
15. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
16. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
17. นายยุทธภูมิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
18.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
19. นางวนิดา             กิตตจิารุภักดี ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
20. นายประมวล         บ้างต ารวจ  ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม       สนง.ปศอ.สร้างคอม 
21. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอเมือง                        สนง.ปศอ.เมือง   
22. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
23. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  24. นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  

25. นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด 

26. นายยุทธนา                  ชุมโคตร                     สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.เพ็ญ 
 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ 
 

/27. นายนิรันดร...... 
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                        27. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                        28.  นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 

29. นายอุเทน หมั่นจิตร     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                สนง.ปศจ.อด 
30. น.ส.สุจาร ี อิงค์ประเสริฐ   นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด 
31. น.ส.ยุพดี              โคตะมี                 นายสัตวแพทย์ช านาญการ           สนง.ปศจ.อด 
32. น.ส.พรรษพร         รุ่งเรอืงชัยศรี          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
33. นายศุภกิจ  ทองค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
34. น.ส.พัชรพร  อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศจ.อด 
35. นายกฤษฎางค์  วุฒิวิชญานันต ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ           สนง.ปศอ.กุมภวาปี 

                  36. นางหญิง               แก้วเกิด               นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ         สนง.ปศจ.อด. 
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. นายวิชาญ           โคตรโยธา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
41. นายเอกชัย  ค าแปง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านผือ 
42. นายโยธา  ปาปะสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เพ็ญ 
43. นายธีรศักดิ์  วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
44. นายกฤษฎา  นามมะขันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
45. น.ส.พัชรินธร  เกิดเดช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.สร้างคอม 
46. นายอมร  นามบุญเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านดุง 
47. นางมัลลิกา       ศิริสถิตย์ นักวิชาการสัตวบาล                       สนง.ปศจ.อด. 
48. นายอภิรัตน์   ป้องพาล              นักวชิาการสัตวบาล                        สนง.ปศจ.อด. 
49. นางนงลักษณ์ นาผล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
50. นางพัชรา ศีรษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.ปศจ.อด. 
51. นายอาทิตย์           แก้วไชย               เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
52. นายธนศักดิ์ สุริยะ                  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
53. น.ส.วรรณภา         ไชยเสนา              เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศจ.อด.  
54. น.ส.ดารารัตน ์ ศรีอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
55. นางอรพินท์           สังฆะมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
56. น.ส.สวุนันท์       นามอาสา  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.อด. 
57. นางสังวาลย์ สารโีท                 พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อด. 
58. นายทนงศักดิ์ ยมะโคต เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
59. นายชัชวาลย ์ ไชยเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
60. นายชาญวิทย์ ทองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองหาน 
61. นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
62. นายวีระชัย           สิทธพิิทักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล       สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
63. นายปฏิภาณ          ฉอสันเทียะ          เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 

/64. นายนพชัย...... 
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64. นายนพชัย เอ่นนู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
65. นายวินิจ มัดจุปะ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เพ็ญ 
66. นายนรากร            พละกุล                เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ไชยวาน 
67. นายกิติพงษ์ เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กุดจับ 
68. นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านผือ 
69. น.ส.ปาจรี             จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 09.30 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ                                 
                           - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน ีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนายกฤษฎางค์ วุฒิวิชยานันต์   
                             ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี จังหวดัอุดรธาน ีขอลาออกจากราชการ  
                             ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 ในวันที ่24 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายณรงค์ เพชรล า     4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
                                          1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
                                          2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
                                          3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
                                          เพ่ือเป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร เป็นการขยายฐานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของ 
                                          กรมปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
                                          ในหนว่ยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต,  
                                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด, ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง  
                                          เกษตรกรเครือข่ายซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนทางวิชาการที่จ าเป็น 
                                          ในการจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 

                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพ้ืนที่จังหวัด 
                             อุดรธานี และการแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนา  
                             บัตรประชาชนแนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

/4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายนนทชัย สันติชาติ (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - การออกตรวจสถานที่พักซากสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจะประสานงานกับปศุสัตว์ 
                                       อ าเภอในพ้ืนที่ที่จะออกตรวจก่อนล่วงหน้า 

                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

น.ส.เจนจิรา 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                                

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/มาตรฐานฟาร์ม...... 
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/หน่วย HHU ศรีธาตุ...... 
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 /4.5 ฝ่ายบริหาร...... 



 

 

- 7 - 

                  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ                - ไม่มี - 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565 
              

อ าเภอ ปี64 

จ านวนเกษตรกรที่ปรบัปรงุ 
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 - 20 เมษายน 2565 

ผลการปฏบิัติงาน  
1 ต.ค. 64 –  

20 เม.ย. 65 (%) 

ผลการปฏบิัติงาน 
คงเหลือ (%) 

 ปรับปรุง   รออนุมัติ   รายใหม ่  เลิกเลี้ยง   เสียชีวิต   ลบฟารม์  

เพ็ญ 7,294 9,708 31 33 15 183 - 137.27 0.00 

วังสามหมอ 3,529 3,930 - 359 215 86 - 132.87 0.00 

น้ าโสม 1,837 2,112 2 9 5 26 - 117.44 0.00 

สร้างคอม 2,796 3,084 - 33 9 90 - 115.57 0.00 

เมืองอุดรธานี 9,249 10,333 8 100 4 197 - 115.31 0.00 

ทุ่งฝน 3,173 3,513 224 34 2 48 - 113.58 0.00 

บ้านผือ 11,990 12,756 6 45 201 399 - 112.39 0.00 

ประจักษ์ฯ 2,851 2,942 2 59 69 46 - 109.69 0.00 

โนนสะอาด 3,526 3,709 30 29 3 98 - 109.14 0.00 

กู่แกว้ 2,583 2,554 - 203 22 33 - 109.06 0.00 

บ้านดุง 6,062 5,849 900 605 - 108 - 108.40 0.00 

หนองหาน 7,723 7,851 28 88 171 147 - 107.21 0.00 

พิบูลย์รักษ ์ 2,061 2,118 - 28 10 34 - 106.40 0.00 

กุดจับ 6,171 6,345 118 97 5 108 - 106.34 0.00 

หนองแสง 1,835 1,852 - 42 2 28 - 104.93 0.00 

หนองวัวซอ 6,710 6,726 4 60 7 160 - 103.71 0.00 

ไชยวาน 3,035 3,005 65 61 - 48 - 102.64 0.00 

ศรีธาตุ 5,470 5,359 121 53 2 113 - 101.06 0.00 

นายูง 2,293 2,161 98 96 3 53 - 100.89 0.00 

กุมภวาป ี 8,326 7,962 - 34 14 229 - 98.92 1.08 

รวม 98,514 103,869 1,637 2,068 759 2,234 0 107.53 0.00 

 
 
 
 

 
/4.6.2 การช่วยเหลือ...... 
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                       4.6.2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ 
                               - กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้อนุมัติให้ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 6 ออกไป  
                                 ไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในพื้นท่ี 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี, บ้านผือ,         
                                 น้ าโสม, เพ็ญ, หนองหาน, กุดจับ, โนนสะอาด, ไชยวาน, หนองวัวซอ, ทุ่งฝน และศรีธาตุ 
                                 และส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามที่จังหวัด  
                                 อุดรธานีได้เสนอไปครั้งที่ 3 จ านวน 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี, บ้านผือ, น้ าโสม,    
                                 เพ็ญ, หนองหาน, กุดจับ, โนนสะอาด, ไชยวาน, หนองวัวซอ และทุ่งฝน ซึ่งอยู่ในระหว่างการ  
                                 โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร ไมเ่กินภายในสัปดาห์นี้ 
                       4.6.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565 
                               - การรายงานตามตัวชี้วัดจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)  
                                 ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุม- 
                                 นกัปฏิบัติ (Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                                 (E-learning) เป็นต้น ในรอบท่ี 1/2564 วิธีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเรียนทางไกลโดยสื่อ 
                                 อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตรที่ ก.พ. จัดให้ศึกษาในระบบทางไกล ซึ่งในหัวข้อ 
                                 ยงัไม่ได้ก าหนด และจะด าเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนมีนาคม และเมษายน 2565 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี้ 
    - ประเทศอเมริกา วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 9 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 8 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยง  
                                            หลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
 
 

http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
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                                            - วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยง  
                                            หลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 4 มีนาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 8 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - ประเทศสเปน วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเกาหล ีวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเนปาล วันที่ 17 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 6 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
                                            - วันที่ 8 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            เลี้ยงหลังบ้านรายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
                                            - วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 34 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            เลี้ยงหลังบ้านรายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 83 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                              เลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
 
 
 

http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
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    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 220 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)      
                 - วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 565 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)  
    - ประเทศสเปน วันที่ 11 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 29 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 11 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 372 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก และตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเยอรมัน วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 30 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565 
          2) โรค P.R.R.S พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านโคกสี หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.กมลาไชย จ.กาฬสินธุ์ 
     - ท้องทีบ่้านนาแพง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - ท้องทีบ่้านขาม หมู่ที่ 1 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ 8 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านหวายหลึม หมู่ที่ 6 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านเหล่าต าแย หมู่ที่ 22 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
     - ท้องทีบ่้านคางฮุง หมู่ที่ 1 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ 7 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านแมด หมู่ที่ 9 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องที่บ้านน้ าพระทัย หมู่ที่ 8 ต.น้ าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านโคกบัวศรี หมู่ที่ 14 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
          3) โรคลัม ปิ สกิน ในโค กระบือ พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านนาแหลม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 
     - ท้องทีบ่้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านบางเป้ง หมู่ที่ 5 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 
     - ท้องที่บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
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     - ท้องที่บ้านน้ าวิ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
     - ท้องที่บ้านป่าไม ้หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บา้นใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ห้วยลาน อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
     - ท้องที่บ้านทุ่งนา หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านนาพระ หมู่ที่ 3 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 
     - ท้องที่บ้านนาหัวเซ หมู่ที่ 9 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านน้ าภาคน้อย หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านดู่ต้นฮ่าง หมู่ที่ 10 ต.ดู่ใต ้อ.เมือง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านป่าไม ้หมู่ที่ 10 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
     - ท้องทีชุ่มชนสุเหร่าศาลาลอย ต.ประเวศ อ.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
     - ท้องที่บ้านผามอก หมู่ที่ 1 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 
     - ท้องที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 15 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
     - ท้องที่บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 
           4) โรคเมลิออยด์ Melioidosis พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
                                       5) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ พ้ืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านสายจัตวา หมู่ที่ 4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

       4.7.2 แจ้งให้จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ ติดต่อเพ่ือรับรหัสผ่าน DLD 4.0 แอดไลน์  
                              ID:@753dfwwp และเน้นย้ าการรายงานประจ าวันผ่านไลน์เครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 2565 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายอภิรัตน์ ป้องพาล(แทน)     4.8.1 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ประจ าเดือนเมษายน 2565 ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ซึ่งประกอบด้วย 

                          (1) กิจกรรมตรวจติดตาม   
                                 - อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม        จ านวน     8   ฟาร์ม  
                            (2) กิจกรรมตรวจต่ออายุ 
                                 - อ าเภอศรีธาตุ   ฟาร์มโคนม   จ านวน     7   ฟาร์ม 
                                 - อ าเภอกุมภวาปี    ฟาร์มโคนม   จ านวน     1   ฟาร์ม 
                                 - อ าเภอประจักษ์ฯ        ฟาร์มสุกร          จ านวน     1   ฟาร์ม 
                                 - อ าเภอหนองวัวซอ  ฟาร์มสุกร   จ านวน     3   ฟาร์ม 
                                 - อ าเภอบ้านผือ   ฟาร์มไก่เนื้อ        จ านวน    6   ฟาร์ม  
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นางมัลลิกา ศิริสถติ(แทน)     4.8.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
                          - ค่าธรรมเนียมเดิม ขายปลีก 100 บาท ปลีกและส่ง 300 บาท ขึ้นทะเบียน 1,000 บาท  
                            และผลิต 1,500 บาท ยังใช้เหมือนเดิม แต่ที่ยกเลิกค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก 
                            ใบอนุญาตสูญหาย จะต้องมาขอใบใหม่ ฉบับละ 100 บาท โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียม   
                            ใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพ่ือเป็นการลด 
                            ภาระให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ  
                            อนุญาต ของทางราชการ  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการสาน ฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร 
                                   - ข้อมูล ณ วันที่  26 เมษายน 2565 ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอได้ด าเนินการในการประชาสัมพันธ์/         
                                    ค้นหากลุ่มเป้าหมาย (ชี้แจงโครงการฯ/แหล่งทุน และส ารวจความต้องการของเกษตรกร) ไปแล้ว        
                                    จ านวน 2,192 รายและด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ตรวจสอบ/รับรองคุณสมบัติ (สมัครเข้าร่วม 
                                    โครงการ ณ ธ.ก.ส. สาขา และปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น) จ านวน 134                     
                                    ราย ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ และในการถ่ายทอดองค์ความรู้/จัดท าแผนธุรกิจ (ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  
                                    ให้ค าแนะน าและให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เกษตรกรรายใหม่  
                                    ในพ้ืนที่อ าเภอวังสามหมอ จ านวน 34 ราย (ติดต่อขอสินเชื่อ และได้รับเงินสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว) 
                           4.9.2 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                   - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
                                     ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สัญญาเกิน 3 ปี ซึ่งยังไม่ได้รายงานลูกเกิด และ 2) สัญญาเกิน  
                                     5 ปี และจะแจ้งแผนการออกตรวจในภายหลัง 
                           4.9.3 โครงการเสริมสรา้งความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) 
                                   - ซึ่งเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองหาน 50 กลุ่ม อ าเภอไชยวาน 103 กลุ่ม และอ าเภอ    
                                     พิบูลย์รักษ์ 52 กลุ่ม เพ่ือขออบรมทักษะการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และโครงการเลี้ยงสัตว์ปีก  
                                     (ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็ดไข่) 

                      จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

        - ไม่มี -   

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

     (นางสาวปาจรี   จูฑะประชากลุ)                                               (นางจิรวรรธนา  เทพอาจ) 
                   นักจัดการงานทัว่ไป                                                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


