
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  

 
 

              ผู้มาประชุม 
 1. นายพนธ์สมิทธิ์      กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายประพฤทธิ์ จงใจภักดิ ์       ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณัฐพงษ์         หม้อทอง(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 6. นายเรืองแสง       กิจเจริญปัญญา 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. นายวรภพ            บุญประดิษฐ์          ปศุสัตวอ์ าเภอบ้านดุง สนง.ปศอ.บ้านดุง 
11. นายพิทยากร         อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
12. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง สนง.ปศอ.หนองแสง 
13. นายประยงค์  คนฉลาด ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
14. นายธาตร ี จันทร์ข า ปศุสัตว์อ าเภอนายูง สนง.ปศอ.นายูง 
15. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
16. นายนิรันดร ์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
17. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
18. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
19. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
20. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
21.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
22. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
23. นายบรรชา       วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 
24. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
25. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศสุัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  26. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                        27. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                  28. น.ส.ปาจร ี            จูฑะประชากุล       นักจัดการงานทั่วไป                        สนง.ปศจ.อด. 

/ผู้ไม่มาประชุม...... 



 
- 2 - 

ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ บรรจุและแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้  
                           จ านวน 5 ราย ดังนี  
                         1. นายโยธา ปาปะสา ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ 
                            จังหวัดอุดรธานี  
        2. นายธีรศักดิ์ วงเวียน ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ  
                            จังหวัดอุดรธานี  
        3. นายกฤษฎา นามมะขันธุ์ ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                            หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
        4. นางสาวพัชรินธร เกิดเดช ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                            สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
        5. นายอมร นามบุญเรือง ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านดุง  
                              จังหวัดอุดรธานี ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 ในวันที ่6 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2564 ในวันที่  6 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายประพฤทธิ ์จงใจภักดิ์   4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      - การประการก าหนดจัดการประมูลโคบราห์มันแดง เลื่อนก าหนดการออกไปก่อน และยังไม่มีก าหนด  

นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน)   4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
         - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื อ โครงการโคเนื อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพื นที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 
 /4.3 ด่านกักกันสัตว์...... 
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นายสุรเวช มูลสาร        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการท าความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื อโรคในพื นที่จุดเสี่ยงการเกิดโรค 
                                       ไข้หวัดนก, ปากและเท้าเปื่อย และ ASF ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี  
 

 

 
  
  
                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 /คอกสัตว์...... 
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 /ร่วมกับ...... 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 /4.4 หน่วยพัฒนา...... 
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นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /ประสิทธิภาพ...... 
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/มาตรฐานฟาร์ม...... 
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 /ปศอ. ...... 
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/4.5 ฝ่ายบริหาร ...... 
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                       4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ    4.5.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการส ารวจปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ (ครัวเรือนละ  
                                  3 บาท) ยังค้างเบิกเงินค่าตอบแทนในส่วนของ อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี อ.หนองหาน และ อ.เพ็ญ ซึ่งอยู่ 
                                  ในระหว่างการรอเงินงบประมาณ 
                           4.5.2 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้น าส่งเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

                                - ซ่ึงด าเนนิการในพื นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองววัซอ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอศรีธาตุ และ 
                                           อ าเภอวังสามหมอ จากท่ีกลุ่มแปลงใหญ่ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 
                                            กลุ่มละ 3,000,000 บาท  จ านวน 6 กลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการจาก  
                                            คณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 5 กลุ่มแปลงใหญ่ และเหลือ 1 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่วิสาหกิจ 
                                            โคเนื อบ้านธาตุ อ.เพ็ญ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 
                                            เอกสารชี แจงแนวปฏิบัติในการด าเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ในพื นที่หลังได้รับการอนุมัติ 
                                            เงินอุดหนุน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ท าการส่งให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว 

                       4.6.2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 
                                           -  วิธีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามหลักสูตร 
                                 ที่ ก.พ. จัดให้ศึกษาในระบบทางไกล ในหัวข้อ “การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล” 
                                        ขอให้บุคลากร ทั งข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกท่าน ได้ท าการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว และ 
                                        ท าแบบประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วให้ส่งแบบรายงานผลการฝึกอบรม 
                                        มาที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา     4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                              ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกธรรมชาติ รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                 influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 19 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฮังการี วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศฟินแลนด์ ...... 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 14 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 64 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศออสเตรีย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 488 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 6 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลัตเวีย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int)  

/- วันที่ ...... 
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        - วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 16 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5 มีการระบาด 14 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)        
    - ประเทศยูเครน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 21พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)  
       - วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศคูเวต วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
                    - วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 7 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int)        
    - ประเทศโรมาเนีย วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 6 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศอิหร่าน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 54 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 18 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลัตเวีย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 64 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 

/- ประเทศเนปาล ...... 
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    - ประเทศเนปาล วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 9 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
          2) โรค P.R.R.S พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
     - ท้องทีบ่้านหนองอุ หมู่ที่ 6 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องทีบ่้านนากอก หมู่ที่ 6 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
     - ท้องที่บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องที่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องทีบ่้านวังส าโม 2 หมู่ที่ 8 ต.พิชัย อ.บ้านดารา จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องที่บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
     - ท้องทีบ่้านควนกองเมือง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเตาใหม ่อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี
     - ท้องที่บ้านกุดผึ ง หมู่ที่ 1 ต.กุดผึ ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภ ู
     - ท้องที่บ้านเหล่าต าแย หมู่ที่ 22 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
     - ท้องทีบ่้านเหรียงห้อง หมู่ที่ 12 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 
     - ท้องที่บ้านวินัย หมู่ที่ 11 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 
     - ท้องทีบ่้านนาค้อ หมู่ที่ 2 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 
     - ท้องที่บ้านหุบกะพงพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
     - ท้องทีห่มู่ที่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 
          3) โรคลัม ปิ สกิน ในโค กระบือ พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านไร่ หมู่ที่ 15 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 
     - ท้องที่บ้านปากช าหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
     - ท้องทีบ่้านสันธาตุ หมู่ที่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
     - ท้องที่บ้านศรีหนองกุง หมู่ที่ 12 ต.กุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ู
     - ท้องที่บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
     - ท้องที่บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ต.น  าพอง อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
     - ท้องที่บ้านทัพยายดาบ หมู่ที่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
     - ท้องที่บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
     - ท้องที่บ้านสะแนน หมู่ที่ 2 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร 
     - ท้องที่บ้านสามขาเหนือ หมู่ที่ 17 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
     - ท้องที่บ้านบ่อพราหมณ์ หมู่ที่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
     - ท้องที่บ้านน  าค า หมู่ที่ 10 ต.น  าเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านสลิ หมู่ที่ 16 ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 

/- ท้องที่ ...... 
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     - ท้องที่บ้านโดนออง หมู่ที่ 11 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
     - ท้องที่บ้านนาเหล่า หมู่ที่ 1 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 
     - ท้องที่บ้านถ่อนใต้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
     - ท้องที่บ้านนาสร้าง หมู่ที่ 8 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
     - ท้องที่บ้านอุ่มยาง หมู่ที่ 6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 
     - ท้องที่ชุมชนรุ่งอรุณ 2 หมู่ที่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
     - ท้องที่บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 7 ต.แมด อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 
     - ท้องที่บ้านโนนงิ ว หมู่ที่ 2 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านศาลา ต.เสอโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
     - ท้องที่บ้านบึง หมู่ที่ 9 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
      - ท้องที่บ้านล าปางกลาง หมู่ที่ 3 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 
     - ท้องที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องที่ ต.หอรัตนไชย, ต.หัวรอ, ต.สวนพริก, ต.ท่าวาสุกรี อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องที่ ต.ประตูชัย, ต.บ้านเกาะ, ต.หันตรา, ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องที่ ต.ส าเภาล่ม, ต.ไผ่ลิง, ต.ภูเขาทอง, ต.ลุมพลี อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องที่ ต.คลองสระบัว, ต.วดัตูม, ต.กะมัง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
     - ท้องทีบ่้านนาทอง หมู่ที่ 3 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที่บ้านงิ ว หมู่ที่ 4, 9 ต.หนองยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
     - ท้องที่บ้านหัวนาท่าช้าง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบุรี 
     - ท้องที่บ้านส านึก หมู่ที่ 7 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย 
     - ท้องที่บ้านมนต์คีรี หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
     - ท้องที่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
     - ท้องที่บ้านสี่คลอง หมู่ที่ 5 ต.สี่คลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี  
     - ท้องที่บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ 5 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 
     - ท้องที่บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 10 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 ส ารวจเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม GAPสุกร 
                                   - ด้วยมีการประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน   
                                     2564 โดยมีวาระพิจารณาการยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ 
                                     ฟาร์มสุกร (ฉบับทบทวน) ทั งนี  เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันโรคสอดคล้องตามสถานการณ์ 
                                     ในปัจจุบัน และให้มีผลบังคับโดยเร็ว ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร  
                                     (ฉบับทบทวน) เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้และระยะเวลาปรับเปลี่ยนหลัง 
                                     ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ แตกต่างกันตามขนาดการเลี ยงสุกร ดังนี  
                         1) สุกรขุน ตั งแต่ 1,500 ตัวขึ นไป หรือสุกรแม่พันธุ์ ตั งแต่ 120 ตัวขึ นไป ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 
                                         ไม่เกิน 90 วัน หลังจากลงราชกิจจานุเบกษา 
 

/2) สุกรขุน ...... 
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                                     2) สุกรขุน ตั งแต่ 500 - 1,499 ตัว หรือสุกรแม่พันธุ์ ตั งแต่ 95 - 119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 
                                         ไม่เกิน 180 วัน หลังจากลงราชกิจจานุเบกษา 
                                     ทั งนี ฟาร์มสุกรที่เข้าขอบข่ายบังคับแต่ยังไม่มีการรับรอง GAP ต้องมีการเตรียมความพร้อมและ  
                                     ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงเนื อหามาตรฐาน GAP ฟาร์มสุกรที่ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้มี               
                                     การเข้าสู่กระบวนการรับรองโดยเร็วก่อนมีการบังคับใช้กฎหมาย โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าขอให้  
                                     ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอส ารวจเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรขุนในฟาร์ม จ านวนตั งแต่ 500 ตัวขึ นไป หรือสุกร 
                                     แม่พันธุ์ตั งแต่ 95 ตัวขึ นไป หรือเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ก าหนดมีความประสงค์ 
                                     จะขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร ที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตร 
                                     ที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรส าหรับผู้ประกอบการ” จากกรมปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมรายชื่อส าหรับเตรียม 
                                     ความพร้อมในการจัดอบรมฯ ให้เกษตรกรต่อไป และขอให้ส่งแบบส ารวจฯ ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ-  
                                     สินค้า ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564  

                4.8.2 แจ้งข้อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสารเร่งเนื อแดงในกรณีเคลื่อนย้ายสัตว์สุกรและโคเนื อ 
                                    ซึ่งมีเงื่อนไขประกอบการย้ายเคลื่อนย้าย ได้แก่ 
                                      1) ฟาร์มสุกรขุนที่มีจ านวนตั งแต่ 200 ตัวขึ นไป ที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง ต้องแนบ    
                                          ส าเนาใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดงไปกับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั ง 
                                      2) ฟาร์มสุกรขุนที่มีจ านวนตั งแต่ 200 ตัวขึ นไป ยังไม่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง  
                                          จะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดงต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก่อน และ 
                                          ใช้หลักฐานส าเนาค าขอดังกล่าวแนบไปกับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั ง ในกรณีนี ให้ส านักงานปศุสัตว์  
                                          จังหวัดเข้าฟาร์มเพ่ือเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี ELISA ภายใน 1 เดือน 
                                          นับจากรับค าขอรับรองฟาร์มดังกล่าว 
                            4.8.3 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพ่ือส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
                                             - กิจกรรมสารเร่งเนื อแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพื นที่  8 อ าเภอได้แก่ 
   (1) อ าเภอกุดจับ  จ านวน      7  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (2) อ าเภอกุมภวาปี จ านวน      2  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (3) อ าเภอโนนสะอาด จ านวน    13  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (4) อ าเภอศรีธาตุ  จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (5) อ าเภอวังสามหมอ จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)  
   (6) อ าเภอบ้านดุง จ านวน    16  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (7) อ าเภอบ้านผือ จ านวน    35  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (8) อ าเภอน  าโสม  จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
                                        - ด าเนินงานในพื นที่เป้าหมาย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งฝน กลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  
                                     รวม 60 ราย และ อ.หนองหาน กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย การฝึกอบรม 
                                     สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการยืมกระบือเลี ยง จ านวน 1 ตัว/ราย ให้แก่เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมฯ  

/ได้ท าการ ...... 
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                                     ได้ท าการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างปัจจัยการผลิต ซ่ึงแบ่งการฝึกอบรมเกษตรกรออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1  
                                     ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในพื นที่อ าเภอทุ่งฝน ในวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2  
                                     ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในพื นที่อ าเภอหนองหาน ในวันที่ 15 และ16 มิถุนายน 2564 
                           4.9.2 การขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
                                      - ขอให้อ าเภอส่งโครงการการเลี ยงโคเนื อ เพ่ือเสนอขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กลุ่มส่งเสริมทราบด้วย 
                           4.9.3 โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฏีใหม่ 
                                   - แบบสรุปรวมความต้องการพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                     พ.ศ.2564 รวมเกษตรกร จ านวน 3,972 ราย ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์)  
                                     แบ่งเป็น 3 ชนิดสัตว์ ได้แก่ 1) ไก่ไข่ จ านวน 3,858 ราย 2) เป็ดไข่ จ านวน 113 ราย และ  
                                     3) เป็ดเนื อ จ านวน 1 ราย 
                           4.9.4 อมรมโครงการ SF “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั นพื นฐานอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
                                   เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ครู ข.)” 
                                   - แจ้งแผนการฝึกอบรมฯ ไปยังปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการฝึกอบรมใน 
                                     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จ านวน 10 ราย และ 
                                     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จ านวน 19 ราย (ครู ข.) 
                           4.9.5 อบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
                                      - ด าเนินการในพื นที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกู่แก้ว และอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมผู้น าและ 
                                        สมาชิกกลุ่มเครือข่าย    

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 

  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  


