
 

 

รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ 6/2565 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.30-10.30 น. 

ณ ราชาฟาร์ม ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  
 

 
              ผู้มาประชุม 

  1. นายสุมนชาติ        แสงปัญญา           ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี ประธาน  
        2. นายณัฐพงศ์          หม้อทอง  (แทน)ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อดุรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อด.  
        3. นายสุรเวช             มูลสาร                หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี              ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี    
        4. นายนนทชัย          สันติชาติ             นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                  ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี                                                                                       
        5. น.ส.เจนจิรา          วรรณธัญญารัตน์    หน่วยพฒันาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ศรีธาตุ  
        6. นายรัชพล            สืบพรหม             นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ          สนง.ปศจ.อด. 
        7. นายยุทธภูม ิ        ปริวันตา             ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ                       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
        8. นายวินัย             เตืองพลี             ปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง                    สนง.ปศอ.หนองแสง     
        9. นายประยงค์        คนฉลาด             ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม           สนง.ปศอ.ประจักษ์ศิลปาคม 
       10. นายประมวล       บ้างต ารวจ             ปศุสัตว์อ าเภอสร้างคอม                     สนง.ปศอ.สร้างคอม 
       11. นายโชค             แปลงค้างพลู          ปศุสัตวอ์ าเภอหนองวัวซอ                   สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
       12. ว่าที่ ร.ต. เดชา     กลับสงเคราะห์       ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน                          สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
       13. นางวนิดา           กิตติจารุภักดี          ปศุสัตวอ์ าเภอกุมภวาปี                      สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
       14. นายเกรียงศักดิ์    บุตรเคน             ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์                    สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
       15. นายเศรษฐา       ทาหอม                  ปศุสัตว์อ าเภอกุดจับ                         สนง.ปศอ.กุดจับ 
       16. นายวันชัย          ธรรมมา              ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน                   สนง.ปศอ.หนองหาน 
       17. นายพิทยากร      อ้วนพรมมา              ปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ                       สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
       18. นายอนุพงศ ์      ชยูิ่งสกุลทิพย์            สัตวแพทย์ช านาญงาน                     สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                             รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว 
       19. นายนิรันดร         เทพารส               สัตวแพทย์ช านาญงาน                     สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                              รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
       20. นายยุทธนา             ชุมโคตร                         สัตวแพทย์ช านาญงาน                     สนง.ปศอ.เพ็ญ 
                                                                                 รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ 
       21. นายมานพ               แก้วภู                            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                สนง.ปศอ.นายูง 
                                                                                 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 
         22. นายอุเทน         หมั่นจิตร                  นายสัตวแพทย์ช านาญการ                สนง.ปศจ.อด 
       23. น.ส.สุจารี         อิงค์ประเสริฐ             นายสตัวแพทย์ช านาญการ                สนง.ปศจ.อด 
       24. น.ส.พรรษพร     รุง่เรืองชัยศรี              นายสตัวแพทย์ปฏิบัติการ                 สนง.ปศจ.อด 
       25. น.ส.พัชรพร      อัศวพัฒนากูล              นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                 สนง.ปศจ.อด 
       26. นายสิทธิศักดิ ์    นิติศิริ                สัตวแพทย์ช านาญงาน                    สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
 

 /27. นายสุทัศน์...... 
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     27. นายสุทัศน์  กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน                  สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
     28. นายธีรศักดิ์ วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                   สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
     29. นายอมร   นามบุญเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                   สนง.ปศอ.บ้านดุง 
     30. นางพัชรา  ศีรษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                  สนง.ปศจ.อด. 
     31. นายอาทิตย์    แก้วไชย           เจ้าพนักงานสัตวบาล                               สนง.ปศจ.อด. 
     32. นายธนศักดิ์    สุริยะ              เจ้าพนักงานสัตวบาล                               สนง.ปศจ.อด. 
     36. น.ส.สวุนันท์     นามอาสา  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                สนง.ปศจ.อด. 
     34. นางสังวาล      สารโีท            พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์                              สนง.ปศจ.อด. 
     35. นายสิทธิพล    วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล                               สนง.ปศอ.ศรีธาตุ 
     36. นายนรากร     พละกุล           เจ้าพนักงานสัตวบาล                      สนง.ปศอ.ไชยวาน 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
      1. นายช านาญ   บุญมี               ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี                    ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุ์สัตว์อุดรธาน ี
      2. นายยรรยง     ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ                   สนง.ปศจ.อด.     
      3. นายณรงค์ชัย   ศรีดาวเรือง สัตวแพทยอ์าวุโส                                  สนง.ปศจ.อด. 
      4. นางจิรวรรธนา  เทพอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     สนง.ปศจ.อด 
      5. นายศุภวัฒน์    ศรเีชษฐา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ                    สนง.ปศจ.อด. 
      6. นายวรภพ       บุญประดิษฐ์     ปศุสัตว์อ าเภอบ้านดุง                                สนง.ปศอ.บ้านดุง 
      7. นายกวีไชย       มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี                         สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
      8. นายพนมกร     วาทบัณฑิตกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน                                สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
                                                              รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด 
       9. น.ส.ยุพดี         โคตะมี            นายสัตวแพทย์ช านาญการ                           สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี  
    10. นายศุภกิจ      ทองค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                            สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
    11. นางหญิง        แก้วเกิด           นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ                     สนง.ปศจ.อด. 
    12. นายเอกชัย      ค าแปง        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน              สนง.ปศอ.บ้านผือ  
    13. นายโยธา        ปาปะสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                     สนง.ปศอ.เพ็ญ 
    14. นายกฤษฎา     นามมะขันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                     สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
    15. น.ส.พัชรินธร    เกิดเดช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                     สนง.ปศอ.สร้างคอม 
    16. นางเยาวมาลย์   ค าโคตร         เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                      สนง.ปศจ.อด 
    17. นางมัลลิกา       ศิริสถิตย์ นักวิชาการสัตวบาล                                    สนง.ปศจ.อด. 
    18. นายอภิรัตน์      ป้องพาล         นักวิชาการสัตวบาล                                    สนง.ปศจ.อด. 
    19. นางนงลักษณ ์   นาผล เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศจ.อด. 
    20. น.ส.วรรณภา   ไชยเสนา          เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศจ.อด.  
    21. น.ส.ดารารัตน์   ศรีอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล                                    สนง.ปศจ.อด. 
    22. นางอรพินท ์    สังฆะมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล                                    สนง.ปศจ.อด. 
    23. นายทะนงศักดิ์  ยมะโคต เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
 
 /24. นายชัชวาลย์...... 
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    24. นายชัชวาล      ไชยเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี 
    25. นายชาญวิทย์   ทองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.หนองหาน 
    26. นายปุลากร      ชนะชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.โนนสะอาด 
    27. นายนพชัย       เอ่นนู เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
    28. นายวินิจ        มัดจุปะ เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   สนง.ปศอ.เพ็ญ 
    29. นายวีระชัย     สิทธิพิทักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล                สนง.ปศอ.กุมภวาปี 
    30. นายปฏิภาณ   ฉอสันเทียะ        เจ้าพนักงานสัตวบาล                                  สนง.ปศอ.ทุ่งฝน 
    31. นายกิติพงษ ์   เหลาบับภา เจ้าพนักงานสัตวบาล                                  สนง.ปศอ.กุดจับ 
    32. นายกุลภัทร    วิบูลยส์ิน เจ้าพนักงานสัตวบาล                                  สนง.ปศอ.บ้านผือ 
    33. น.ส.ปาจรี      จูฑะประชากุล    นักจัดการงานทั่วไป                                   สนง.ปศจ.อด. 
 
เริ่มประชุม     เวลา 09.30 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา  ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                      นายสุมนชาติ แสงปัญญา  ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี               
                       1.การป้องกันโรคลัมปี สกิน  ฝากท่านประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความเข้าแก่เกษตรกร ซึ่งเรา มี
แผนการป้องกันก่อนเกิดภัย , มีการรักษาและป้องกันโรคแพร่ระบาดขณะเกิดภัย และมีการฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์ หลังเกิดภัย 
                       2. บัตรประจ าตัวกระบือ ซึ่งจะมีการจัดประกวดกระบือในงานประจ าปีทุ่งศรีเมืองในเดือนธันวาคม 
2565 แต่อาจจะมีการจัดประกวดก่อนโดยจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในการประกวดกระบือต้องมีการท าบัตร
ประจ าตัวกระบือซึ่งเครือข่ายสมาคมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยมีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ในส่วนที่เกษตรกรจะเข้า
ประกวดแต่ไม่ได้อยู่สังกัดสมาคมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ก็อาจจะขอท าบัตรฯกับท่านปศุสัตว์อ าเภอ จึงน าเรียนท่าน
เตรียมความพร้อมในการท าบัตรฯ ให้แก่ผู้ที่ต้องการน ากระบือไปประกวดในช่วงปลายปีนี้ด้วย 
                       3.การจัดงานพืชสวนโลก จ.อุดรธานี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2569 – 14 มี.ค.2570 
                       4.การด าเนินการโครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จ.อุดรธานี 
(ระยะที่ 3) ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานในโซนที่ 2 ประกอบด้วย อ.เมืองอุดรธานี ชนิดสินค้า พืชผัก , อ.หนองแสง ชนิด
สินค้า ถั่วลิสง , อ.ประจักษ์ศิลปาคม ชนิดสินค้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม , อ.โนนสะอาด ชนิดสินค้า มันส าปะหลัง และ  
อ.กุมภวาปี (ไม่มีชนิดสินค้า)  
มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันที ่30 พฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
                 4.1  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
     - ไม่มี – 
 /4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา...... 
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                       4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี                    
                             นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี   
                               1.ศนูย์ฯได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง ดูแลสูตรอาหารให้กับเกษตรกร 
                               2.ศนูย์ฯ ด าเนินการแจกหญ้าเนเปียร์ 
                               3.ปญัหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน คือ ค่าอาหารที่มีราคาสูงขึ้น 
 

                        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
                             นายนนทชัย สันติชาติ  (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี        
            อ าเภอใดมีความประสงค์ต้องการรับเวชภัณฑ์ในการก าจัดแมลงพาหะ  สามารถแจ้งได้ท่ีด่านฯ     
                                

                        4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 
                             - ไม่มี -   

            4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 

     4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
                            นางสาวพัชรพร อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ            

              4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 
                            ปัจจุบันมีอ าเภอที่ประกาศยุติภัยแล้ว 16 อ าเภอ ได้แก่ เมือง  กุดจับ  หนองวัวซอ  

หนองหาน ไชยวาน วังสามหมอ พิบูลย์รักษ์กู่ แก้ว ประจักษ์ ฯ บ้านดุง โนนสะอาด ทุ่งฝน เพ็ญ สร้างคอม หนองแสง และ
นายูง ยังไม่ยุติภัย 4 อ าเภอ ได้แก ่กุมภวาปี ศรีธาตุ บ้านผือ น้ าโสม 

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ 
ครั้งที่ 7 ออกไป ไม่เกินวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก ่บ้านผือ น้ าโสม กุมภวาปี และศรีธาตุ 

                            ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 มีรายงานสัตว์ตายเพ่ิมเติมที่อ าเภอศรีธาตุ  อ าเภอ
บ้านผือ อ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอน้ าโสม อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 

                          แนวทางการด าเนินการส าหรับอ าเภอที่มีสัตว์ตายจากโรค LSD ภายหลังประกาศยุติภัยแล้ว
มีสัตว์ตาย  

                           1. ส่งตัวอย่างสัตว์ที่ตายตรวจเพ่ือยืนยันผล  
                           2. หากผลตรวจยืนยันว่าเป็น LSD ให้ปศุสัตว์อ าเภอประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรค LSD 

หากจังหวัดได้มีประกาศเขตโรคระบาดครอบคลุมทุกอ าเภอไว้แล้วอ าเภอไม่ต้องประกาศอีก  
                           3. ให้ผู้ประสบภัยยื่นความจ านงขอความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตาย ตามแบบ กษ.01 และ 

ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้แทน อปท. และหากถูกต้องให้รับรอง
ความเสียหายในแบบ กษ.01 

                           4. ประสานขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เกิดภัย โดยขอให้ 
อปท.ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ดังนี้ 

                              -ระเบียบกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3218 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
เรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 

 
 /ทั้งนี้ อปท...... 
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                               ทั้งนี้ อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ได้โดยอนุโลม และ อปท.สามารถเบิกจ่ายจากงบกลาง
ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

                            5. กรณี อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือได้ให ้อปท. ช่วยเหลือและรายงานให้จังหวัดทราบ 
                                      6. กรณี อปท. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้นายอ าเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือขอประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  โดยประกาศ
เฉพาะหมู่บ้าน หรือต าบลที่เกิดภัยเท่านั้นและจัดประชุม ก.ช.ภ.อ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือแล้วส่ง
เรื่องให้ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาด าเนินการ 
                                       7. การด าเนินการช่วยเหลอืของ ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. จะด าเนินการตามระเบียบดังนี้ 
                                           -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 
                                           -หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563 

                                 -หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา โดยจะไม่ได้
รับการยกเว้นตามหนังสือที่กษ 0614/ว24774 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แจ้งเรื่องยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 

                    4.6.2 การรายงานโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ปี2564 
                           - ขอให้ทุกอ าเภอออกตรวจ ให้ค าแนะน า และติดตามผลการด าเนินการ และรายงานผล

การเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายงานเป็นประจ าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
                    4.6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
                             - น าเสนอผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
 

มติที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

                         นายรัชพล สืบพรหม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                             4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
                                  โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน ส่วนมากจะเป็นในสัตว์แรกเกิด อายุไม่เกิน 6 

เดือน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะด าเนินการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ ให้ท่านน าไปฉีดในสัตว์ที่ยังไม่ได้รับ
ภูมิคุ้มกันต่อไป 

                          4.7.2 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2565 ที่เทศบาลต าบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เรียนเชิญท่านปศุสัตว์อ าเภอเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

 /4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ...... 
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  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
                             นางสาวพรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
                              4.8.1 การขอขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 
                                     - จังหวัดอุดรธานีมีโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกิจการอยู่ 18 แห่ง 
                                     - ผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรค ของ อปท. แล้วต้องแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งมาด้วย 
หรือแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 
                                     - มี 5 โรงฆ่าสัตว์ ยังไม่ส่งรายชื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์มาขอชึ้นทะเบียน ดังนี้ 
                           โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุมภวาปี, โรงฆ่าสัตว์นางมาลา สินสม, โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
ศรีธาตุ, โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลล าพันชาด, และโรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง 
                                    - ยื่นมาแล้ว 13 แห่ง 
                                    - ต้องขอรูปถ่าย 2 นิ้ว และอัดจากร้านเท่านั้น กรมปศุสัตว์จะประทับตรานูน มิเช่นนั้นจะ
ประทับไม่ติด และจะท าให้รูปขาด 
                                    - กรมปศุสัตว์ต้องแต่งตั้งพนักงานให้เสร็จก่อนวันที่ 7/08/65 เอกสารควรถึงกรมปศุสัตว์
อย่างถูกต้องภายในเดือน กรกฎาคม 2565 นี้ ดังนั้น ขอให้น าส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ภายในวันที่ 5 
กรกฎาคม 2565 
                                    - รูปถ่าย 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้าน้ าเงิน จ านวน 1 รูป เพ่ือติดใบค าขอ และจ านวน
เพ่ิมเติมตามกรณี อ่ืนๆ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ี 1 ใช้ใบประกอบวิชาชีพขอขึ้นทะเบียน 

- สัตวแพทย์ชั้น 1 และ 2 เพิ่มเติมอีก 1 รูป รวมติดใบค าขอเป็น 2 รูป ทะเบียนจะถูกเพิก
ถอนเมื่อใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ 

                                  กรณีท่ี 2 ใช้ใบรับรองการอบรมขอขึ้นทะเบียน 
                                   - ถ้าอบรมหลักสูตรก่อนวันที่ 13/09/62 เป็นอบรมที่ได้รับรองทุกชนิดสัตว์  ขอเพ่ิมเติมอีก 1 รูป 
                                   - ถ้าอบรมหลักสูตรแยกตามรายชนิดสัตว์ ให้เพ่ิมจ านวนรูปตามชนิดสัตว์ที่ขอรับรอง เช่น  
ขอ 3 ชนิด เพ่ิมอีก 3 รูป กรณีนี้ใบรับรองทะเบียนพนักงานตรวจโรคจะไม่มีหมดอายุ 
                                   ยื่นมาแล้ว 26 ราย เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ 2 ราย ได้แก่  นายเศรษฐา ทาหอม  ปศอ. 
กุดจับ ขาดใบอบรมหรือใบประกอบวิชาชีพ (อยู่ระหว่างขอใบรับรองจากสัตวแพทย์สภา) ,นายจ านงค์ สุทธิวรรณา ทต. 
หนองหาน ขาดรูป 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป   
                              4.8.2 การขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558 
                                      - ให้ตรวจสอบบัตรประจ าตัวตาม พรบ.ว่าหมดอายุหรือไม่ รุ่นปี 2559-2560 ( 5 ปีที่แล้ว ) 
ให้ยื่นขอต่ออายุ หรือขอยื่นใหม่ เอกสารประกอบ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนรับรอบส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ , รูปถ่าย 1 นิ้ว 
2 รูป ถ้าหายต้องมีส าเนาใบแจ้งความ 
                                      - ผู้มีคุณสมบัติ ปศจ.,ปศอ.,นสพ.,สพ.,นวก.สบ.,จพง.สบ สังกัด สนง.ปศจ.อด.  
                              4.8.3 การขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. วัตถุอันตราย 2535 
                                        - เอกสารประกอบ ส าเนาบัตรประชาชนรับรอบส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ, ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
ถ้าหายต้องมีส าเนาใบแจ้งความ 
 
 
 

/ผู้มีคุณสมบัติ..... 
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                                       - ผู้มีคุณสมบัติ ปศจ.,ปศอ.,นสพ.,สพ.,นวก.สบ.,จพง.สบ สังกัด สนง.ปศจ.อด. 
                                 4.8.4 การขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ยา 2510 
                                 - เอกสารประกอบ ส าเนาบัตรประชาชนรับรอบส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ, ปถ่าย 1 นิ้ว 2 
รูปถ้าหายต้องมีส าเนาใบแจ้งความ 
  - ยกเว้น นวก.สบ , จพง.สบ. ซึ่งไม่สามารถท าบัตรได้ 
ทั้งหมดนี้ ให้น าส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
                    4.8.5 กฎกระทรวงก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 
   - วันพระ นับตั้งแต่ 00.01 น. จนถึง 24.00 น.  
   - วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่ 00.01 น. จนถึง 24.00 น. 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่ 
00.01 น. จนถึง 24.00 น. 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
                            น.ส.พัชรพร อัศวพัฒนากูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ       
                             4.9.1  โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานี 
                                      ด้วยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก าหนดลงพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เพ่ือตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8 และ 
11-12 กรกฎาคม 2555 โดยก าหนดแผนการตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
                                     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พื้นที่อ าเภอทุ่งฝน เกษตรกร 8 ราย 
                                     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พ้ืนที่อ าเภอกุมภวาปี เกษตรกร 8 ราย  
                                     วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พื้นที่อ าเภอหนองวัวซอ เกษตรกร 8 ราย 
                                     ประเด็นการตรวจติดตามที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ และฝากท่านปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง
ช่วยหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมไว้ ดังนี้ 
                                    1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ท ากิจกรรมด้านการเกษตรอะไรบ้าง  
                                    2. ท าไมจึงอยากสมัครเข้าร่วมโครงการ 
                                    3. ทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากไหน 
                                    4. ได้รับการฝึกอบรมกี่ครั้ง ในเรื่องอะไรบ้าง 
                                    5. มีการวางแผนท าการเกษตรอย่างไร มีผลผลิตอะไรบ้าง มีแรงงานกี่คนเพียงพอหรือไม่  
                                    6. ก่อนได้รับปัจจัยการผลิตมีหน่วยงานเข้ามาส ารวจความต้องการในการเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
และได้รับปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง 
                                    7. ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตอะไรบ้าง ได้มีการจ าหน่ายผลผลิตแล้วหรือยัง จ าหน่ายที่
ไหน มีรายได้เพ่ิมข้ึนเท่าไหร่ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้หรือไป 
                                    8. มีการรวมกลุ่มแล้วหรือไม่อย่างไร 
                                    9. มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ ควรมีโครงการนี้ต่ออีกหรือไม่ มีข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง          
 

 /4.9.2 โครงการสร้าง..... 



 
-8- 

              
  4.9.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตรเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ในอาเซียน (ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน) 
                                       จังหวัดอุดรธานีอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตรเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
(ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน) งบประมาณ 497,800 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายลงพ้ืนที่อ าเภอวังสามหมอและอ าเภอหนองวัวซอ 
ขอให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเรื่องกลุ่มเกษตรกร จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย พ้ืนที่ที่จะปลูกพืชอาหารสัตว์ต่อ
ราย และอ่ืนๆ ตามท่ีโครงการก าหนด รายละเอียดอื่นๆ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
                             4.9.3 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
                                     ด้วยคณะกรรมการอ านวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ได้มีการประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ดังนี้ 
                                    1. ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาการช าระหนี้จากสิ้นเดือนสิงหาคม เป็นสิ้นเดือนกันยายนของปีที่
ครบก าหนดช าระ (ปี2564-2567) 
                                    2. ปรับจ านวนเงินส่งคืนแต่ละงวด เป็นปีที่ 1 ช าระ 10% , ปีที่ 2 ช าระ 25% ปีที่ 3 ช าระ 
30% ปีสุดท้ายช าระ 35% 
                                    3. ยกเว้นค่าเบี้ยปรับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565  
                                    4. ให้แก้ไขสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ระหว่าง กรมปศุสัตว์
กับองค์กรเกษตรกร ส่งกรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
                                    5. แจ้งให้อ าเภอที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อ าเภอสร้างคอม, นายูง โนนสะอาดและอ าเภอไชยวาน
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
                            4.9.4 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
                                    ด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
อนุมัติให้ด าเนินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
                                   1.จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัด
ละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2565 
                                   2. กรมปศุสัตว์จะสนับสนุนงบประมาณจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม 
พระราชด าริ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี ไม่เกิน 50,000 บาท  
                                  3. ให้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค 
กระบือตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให้ ธคก. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค -กระบือตาม
สัญญายืมเพ่ือการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ยกเว้นกรณีเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือของโครงการ ธคก.รายละ ไม่เกิน 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญายืมเพื่อการผลิตตามเดิม) 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 /4.10 ส านักงาน...... 
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  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    

        - ไม่มี -   

เลิกประชุม             
เวลา   10.30 น. 

                                                  

 


