
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 30 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. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
17. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
18. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
19. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
20.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
21. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
22. นายบรรชา       วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม       สนง.ปศอ.น  าโสม 
23. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
24. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

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

/ผู้ไม่มาประชุม...... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         -  

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน             1. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ                                 
                           - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน ีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของนายนิรันดร์ สวนสุวรรณ ต าแหน่ง 
                             สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ขอลาออกจากราชการ ตั งแต่ 
                             วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที ่2 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 5/2564 ในวันที่  2 มิถุนายน 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 าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี  
 
 

 

 

    
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 /ตั งจุดสกัด...... 



 
- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 /ตั งจุดสกัดและ...... 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

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

                                - ไม่มี - 

                        4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1 การด าเนินการจ้างเหมาบริการในกรณีจ้างต่อเนื่อง  
                                         - การด าเนินการจ้างเหมาบริการในกรณีจ้างต่อเนื่อง ต าแหน่งผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และ 
                                           จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์กิจกรรม ASF ในไตรมาสที่ 4 เป็นเวลา 3 เดือน 
                                           (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้ด าเนินการพิมพ์สัญญาจ้างในต าแหน่งดังกล่าว 
                                           ให้ทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอน าสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อใน                 
                                           สัญญาจ้าง แล้วส่งคืนที่ฝ่ายบริหารฯ  

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 

                                - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564  
                                 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม  
                                 2564 และคาดว่าฤดูฝนในปีนี พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไท จ านวน 2 - 3 ลูก  
                                 โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือน 
                                 สงิหาคมและกันยายน จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนภัยให้เกษตรกรดูแล 
                                  สตัว์เลี ยงในช่วงฤดู จัดท าแผนเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน 
                                  ปศุสัตว์ และเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื นที่ และรายงานผลการ 
                                  ชว่ยเหลือให้จังหวัดทราบด้วย 
                       4.6.2 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
                                            - ด าเนินการในพื นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอ 
                                 วงัสามหมอ คณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ของกลุ่ม 
                                 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์แล้วทั ง 6 แปลง ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้ด าเนินการจัดท า  
                                 MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ทั ง 6 กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 และได้โอนเงิน 

                                           อุดหนุนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว จ านวน 5 แปลง เหลือแปลงใหญ่วิสาหกิจโคเนื อบ้านธาตุ  
                                               อ.เพ็ญ ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอหนังสืออนุมัติจากจังหวัด 

                       4.6.3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 
                                - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ที่ได้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ   
                                  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
                                 1) โครงการส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อเพ่ือสร้างรายได้ จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,281,900 บาท 
                                     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการในการบริหารจัดการโครงการฯ  
                                 2) โครงการพัฒนาทักษะการเลี ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
                                    กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการในการบริหารจัดการโครงการฯ         
                                    เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 1,000 ราย มีการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ทั งหมด 25 รุ่น  
 

/รุ่นละ...... 
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                                    รุ่นละ 40 ราย จ านวน 1 วัน และมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมไข่ อายุ 16-18 สัปดาห์ รายละ 5 ตัว  
                                    พร้อมอุปกรณ์การให้น  าและอาหาร อย่างละ 1 ชุด อาหาร จ านวน 1 กระสอบ (30 กิโลกรัม) 
                                    ยาปฏิชีวนะ/วิตามินละลายน  า  
                       4.6.4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 
                                            - ขอให้ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564  
                                 ในการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั น ด้วยวิธี E-Learning ในหลักสูตร“การใช้ Microsoft  
                                    Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล” นั น ขอให้เร่งด าเนินการดังกล่าว เพื่อที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะได้ 
                                 รวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา     4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                              ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                 influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 20 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                 influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 27 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลัตเวีย วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
 
 

/- ประเทศ...... 
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    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 13 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 49 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 6 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 68 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศกรีซ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 3 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 7 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 116 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 60 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศยูเครน วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศอิสราเอล วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 8 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int)  
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    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 8 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 65 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 64 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่าและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสโลวาเกีย วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเอสโตเนีย วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 6 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                                  influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 28 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N3 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิรัก วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 6 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศลิทัวเนีย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศจีน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศแอลเบเนีย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
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    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนมิถุนายน 2564 
          2) โรค P.R.R.S พื นที่เขตเกิดโรค 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 
     - ท้องที่บ้านน  าพระทัย หมู่ที่ 8 ต.น  าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 
     - ท้องทีบ่้านโคกบัวศรี หมู่ที่ 14 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
          3) โรคลัม ปิ สกิน ในโค กระบือ พื นที่เขตเกิดโรค 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 
     - ท้องที่บ้านน  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.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 
     - ท้องที่บ้านนาพระ หมู่ที่ 3 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 
     - ท้องที่บ้านนาหัวเซ หมู่ที่ 9 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
     - ท้องที่บ้านน  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 
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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 พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
                                       5) โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ พื นที่เขตเกิดโรค ได้แก่ 
         - ท้องที่บ้านสายจัตวา หมู่ที่ 4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 การเตรียมความพร้อมโรงฆ่าสุกรกรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรจ านวนมาก 
                                   - ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีด าเนินการประสานผู้ที่ได้รับ 
                                     ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้ทราบถึงการจัดท าแผนเตรียมความพร้อม และรวบรวมรายชื่อ 
                                     ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ยินดีเข้าร่วมแผนดังกล่าว ซึ่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการ 
                                     ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการแล้ว 

                4.8.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา 
                                    - ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี วัดบังคับ : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
                                      มีค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน ระดับคะแนน 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหาร 
                                      ปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง ในการนี กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า 
                                      ปศุสัตว์ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย 
                                      แก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา และรายงานผลการด าเนินงาน ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา       4.9.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
                                        - จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั งที่ 4 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา -   
                                     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
                                     (28 กรกฎาคม 2564) โดยจัดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ว่าการอ าเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  
                                     จ.อุดรธานี 
                           4.9.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                                           - อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไก่ไข่, เป็ดไข่ และเป็ดเนื อ)  

                        จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 
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  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  


