
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
เวลา 10.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
 

 
              ผู้มาประชุม 

 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายช านาญ บุญม ี         ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์อุดรธาน ี 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. ย้ายข้าราชการ  
                           - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 433/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ย้ายข้าราชการ จ ารนวน 2 ราย ได้แก่  
                                   1) นายจุฬารัตน์ ทินทาน์ ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงาน 
                                   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ) ส านักงานปศุสัตว์  
                                  อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี   
                                2) นายวิชาญ โคตรโยธา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด 
                                    อุดรธานี ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  
                         2. แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
                          - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ 434/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งให้นายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์  
                              ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปสุสัตว์อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนต าแหน่ง 
                              ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ในวันที ่26 เมษายน 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 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 านักงาน...... 
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                                          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 

นายนนทชัย สันติชาติ (แทน)        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
           - ไม่มี - 

                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

น.ส.เจนจิรา วรรณธัญญารตัน์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                              - ไม่มี -   

                  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ                - ไม่มี - 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี 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 
                                 และมีพ้ืนที่อ าเภอที่ประกาศยุติภัยไปแล้ว ในพ้ืนที่ 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี,  
                                 กุดจับ, หนองวัวซอ, หนองหาน, ไชยวาน, วังสามหมอ, พิบูลย์รักษ์, กู่แก้ว, ประจักษ์ฯ,  
                                 บา้นดุง และเพ็ญ และอ าเภอที่ยังไม่ประกาศยุติภัย ในพื้นที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุมภวาปี,  
                                 โนนสะอาด, ทุ่งฝน, ศรีธาตุ, บ้านผือ, น้ าโสม, สร้างคอม, หนองแสง และนายูง  
                       4.6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2565 
                               - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรบนเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์ 
                                 จงัหวัดอุดรธานี ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (Banner) ชื่อว่า “IDP –ของหน่วยงาน” ให้ท่านและ 
                                 เจ้าหน้าที่ท่ีมีรายชื่อตามแผนดังกล่าว เข้ารับการพัฒนาด้วยวิธี e-Learning ทางเว็บไซต์  
                                 ส านักงาน ก.พ. URL : https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace ทั้งนี้  
                                 ท่านสามารถสมัครและเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  
                                 2565 
 /4.6.3การเตรียม...... 
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                       4.6.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
                               - เน้นย้ าให้อ าเภอทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
                                 โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น และสถานที่อพยพสัตว์  

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี้ 
    - ประเทศอเมริกา วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 8 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยง  
                                            หลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
                                            - วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยง  
                                            หลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 8 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - ประเทศสเปน วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเกาหล ีวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเนปาล วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
                                            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            เลี้ยงหลังบ้านรายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
                                            - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 34 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                            เลี้ยงหลังบ้านรายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 83 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีก 
                                              เลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 220 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)      
                 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 565 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)  
    - ประเทศสเปน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 29 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 372 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก และตลาดค้าสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเยอรมัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 30 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 

/- ไม่มี...... 
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    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนพฤษภาคม 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.บ้านเขอืง 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 
     - 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 
     - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา 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 

/- ท้องที่...... 
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     - 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 การเก็บตัวอย่างตามโครงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รอบที่ 2 
                               - อ าเภอที่ด าเนินการส่งตัวอย่างมาแล้ว จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุมภวาปี, กุดจับ  
                                 และวังสามหมอ  
                       4.7.3 เร่งส่งตัวชี้วัดโครงการ GFM 
                               - ขอให้อ าเภอรีบด าเนินการส่งตัวชี้วัดโครงการ GFM ด้วย 
                       4.7.4 ส่งตัวอย่างหัวสุนัขตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 
                                  - อ าเภอที่ยังด าเนินการส่งตัวอย่างไม่ครบ ได้แก่ อ าเภอเพ็ญ, ศรีธาตุ และกู่แก้ว และขอให้รีบ 
                                    ด าเนินการส่งด้วย 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นางมัลลิกา ศิริสถติ(แทน)   4.8.1 แผนการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพ่ือส่งตรวจสอบคุณภาพ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ก าหนดส่ง 
                                   วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
                                     - กิจกรรมสารเร่งเนื้อแดง เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอเพ็ญ  จ านวน    23  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (2) อ าเภอสร้างคอม จ านวน      6  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (3) อ าเภอหนองแสง จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
   (4) อ าเภอนายูง  จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (5) อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ านวน    18  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม)  
   (6) อ าเภอกู่แก้ว  จ านวน      3  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
     (7) อ าเภอไชยวาน จ านวน      6  ตัวอย่าง (ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม) 
  - กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอศรีธาตุ  จ านวน      1  ตัวอย่าง (สุกร) 
   (2) อ าเภอวังสามหมอ จ านวน      1  ตัวอย่าง (สุกร) 
   (3) อ าเภอบ้านดุง จ านวน      2  ตัวอย่าง (สุกร, โค) 
   (4) อ าเภอบ้านผือ จ านวน      2  ตัวอย่าง (สุกร, โค) 
     (5) อ าเภอน้ าโสม  จ านวน      2  ตัวอย่าง (สุกร, โค)  
  - โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากสถานที่จ าหน่ายไข่สด 

                               ในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ 
   (1) อ าเภอกุดจับ  จ านวน      1  ตัวอย่าง 

   (2) อ าเภอหนองวัวซอ จ านวน      1  ตัวอย่าง  
   (3) อ าเภอกุมภวาปี จ านวน      2  ตัวอย่าง  

/(4) อ าเภอ...... 
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   (4) อ าเภอโนนสะอาด จ านวน      1  ตัวอย่าง 
     (5) อ าเภอหนองหาน จ านวน      2  ตัวอย่าง  

   (6) อ าเภอทุ่งฝน  จ านวน      1  ตัวอย่าง  
   (7) อ าเภอศรีธาตุ  จ านวน      1  ตัวอย่าง 
   (8) อ าเภอวังสามหมอ จ านวน      1  ตัวอย่าง 
   (9) อ าเภอหนองแสง จ านวน      1  ตัวอย่าง 
    ตัวอย่างไข่ไก่เบอร์ 2 จ านวน 24 ฟอง เป็น 1 ตัวอย่าง/แห่ง  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2565 
                                   - ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์, สร้างคอม และ เพ็ญ ซึ่งกรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณ(ค่าใช้จ่าย 
                                     ในการเดินทางไปราชการ) ขอให้อ าเภอดังกล่าวเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
                                     อ าเภอละ 1,200 บาท และส่งมาให้กลุ่มส่งเสริมฯ   
                           4.9.2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2565 
                                   - กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต (อาหารไก่ไข่) ซึ่งด าเนินการโครงการฯ  
                                     ในโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรยีน ได้แก่  
                                     1) โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ า อ.โนนสะอาด 
                                     2) โรงเรียนบ้านนาชมพู อ.นายูง  
                                     3) โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง 
                                     4) โรงเรียนบ้านนาเมืองทอง อ.นายูง 
                                     5) โรงเรียนบ้านเทพภูเงิน อ.น้ าโสม 
                                   โรงเรียนละ 30 กระสอบ  
                           4.9.3 ติดตามการตรวจสอบวิสาหกิจชุมชนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
                                     - 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 - 

 /ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

        - ไม่มี -   

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

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


