
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 8/2565 
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  

 
 

              ผู้มาประชุม 
 1. นายสุมนชาติ      แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประธาน   
   2. นายช านาญ บุญม ี       ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธาน ี ศ.วิจัยและบ ารุงพนัธุส์ัตว์อุดรธาน ี

3. นายณรงค์            เพชรล  า ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์อุดรธานี  ศ.วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์   
                                                                                                                      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 614/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ย้ายข้าราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี   
                               1) นายยุทธภูมิ ปริวันตา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ จังหวัด  
                                   อุดรธาน ีให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตวอ์ าเภอ (สัตวแพทย์อาวโุส) ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอน  าโสม จงัหวัดอุดรธานี  
                               2) นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ตาก      
                                   จังหวัดหนองคาย ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด   
                                   จังหวัดอุดรธานี 
                               3) นายประทีป ขันแข็ง ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศสุัตว์อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
                                   จังหวัดสกลนคร ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ จังหวัด 
                                   อุดรธานี 
                       2) แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง ต าแหน่งปศุสัตว์  
                          อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 ในวันที ่27 กรกฎาคม 2565 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 7/2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายช านาญ บุญมี       4.1  ศูนยวิ์จัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
                                      1. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
                                          1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
                                          2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 
                                          3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื นเมือง 
                                          เพ่ือเป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร เป็นการขยายฐานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของ 
                                          กรมปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ 
                                          ในหนว่ยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในระดับพื นที่ ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต,  

/ส านักงาน...... 
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                                          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด, ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง  
                                          เกษตรกรเครือข่ายซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนทางวิชาการที่จ าเป็น 
                                          ในการจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
นายณรงค์ เพชรล้ า               4.2  ศูนยวิ์จัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 

     - ไม่มี - 

นายสุรเวช มูลสาร                 4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
           - ไม่มี - 

                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

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

                  4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา เทพอาจ           4.5.1 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพ่ือการตรวจคัดกรอง  
                                         ตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 
                                 4.5.2 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 
                                 4.5.3 การประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 
                                         - ใช้โลโก้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ในหนังสือราชการ/หนังสือภายนอก  

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 

                                - อ าเภอที่รายงานขอปิดภัยแล้ว 16 อ าเภอ คงเหลือ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภาวปี  
                                 อ.บ้านผือ และอ.น  าโสม ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี 
                                 ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ ใน 4 อ าเภอดังกล่าวเป็นครั งที่ 8 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม  
                                 2565 เพื่อด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง 
                                 ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 
                               - จงัหวัดอุดรธานีได้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
                                 ผูป้ระสบภัยพิบัติฯ ไปแล้วรวม 5 ครั ง(ครั งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565) ซึ่ง 
                                 กระทรวงการคลังได้อนุมัติและจังหวัดอุดรธานีได้ด าเนินการโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยครบถ้วน 
                                 ทุกครั งแล้ว สรุปตั งแต่เริ่มเกิดภัยเมื่อเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีได้ให้การ 
                                 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไปแล้ว  
                                 1,664 ราย เป็นเงินทั งสิ น 36,840,100 บาท 
                               - ในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รายงานสัตว์ตายเพิ่มเติมที่ อ.ศรีธาตุ อ.ไชยวาน อ.หนองหาน และ 
                                 อ.กู่แก้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ     
 

/4.6.2 การเตรียม...... 
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                       4.6.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย 
                            - ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงนี ว่าจะมีลมมรสุม 
                              ที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้หลายลูกท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายทั่วทุกภาค ดังนั น  
                              จึงขอให้ทุกอ าเภอได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิด 
                              อุทกภัยและส่งผลกระทบถึงสัตว์เลี ยงของเกษตรกร ขอให้อ าเภอพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
                              ในเบื องต้นก่อน แล้วรายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน ศปภ.1-3 เพ่ือพิจารณาด าเนินการ    
                              ให้ความช่วยเหลือต่อไป 
                       4.6.3 การติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี วัด รอบที่ 2/2565 
                               - เนื่องจากการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัด รอบที่ 2/2565 จะต้องด าเนินการให้แล้ว 
                                 เสร็จภายใน 30 กันยายน 2565 ดังนั น ขอให้ฝ่าย/กลุ่มงาน/อ าเภอ ติดตามตรวจสอบผลการ  
                                 ด าเนินการตามตัวชี วัดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานใน 
                                 ระบบ e-operation ตามก าหนด หากพบปัญหา อุปสรรค ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ 
                                 พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
                       4.6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
                               - น าเสนอผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี  
    - ประเทศฮังการี วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 5 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 31 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 7 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
 

/- ประเทศ...... 

http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
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    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอิรัก วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
      - วันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N8 มีการระบาด 1 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - สาธารณรัฐอเมริกา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 226 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยง  
                                            หลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศแคนาดา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - ประเทศกินี วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศโครเอเซีย วันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
       - วันที่ 13 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนดิ H5N1 มีการระบาด 48 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                            รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศอิตาลี วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 

/- ประเทศ...... 
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      - ประเทศเยอรมนี วันที่ 13 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)  
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 13 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1,371 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int)       
    - ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 13 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 85 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศไต้หวัน วันที่ 14 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 34 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 14 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 26 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 104 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์ปีกเลี ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.Wahis.oie.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
          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 

/- ท้องที.่..... 

http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
http://www.wahis.oie.int/
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     - 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.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
     - ท้องทีบ่้านนาพระ 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 
     - 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                           - ไม่มี -                                       

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

/4.9 กลุ่มส่งเสริม...... 
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   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง (แทน)   4.9.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                                   - ชี แจงโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
                                     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                     90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด าเนินการในพื นที่อ าเภอวังสามหมอ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 
                                  4.9.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 
                                          - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้รับแจ้งการประสานจากกรมปศุสัตว์ในข้อสรุปของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
                                            ว่าจากการสุ่มตรวจเกษตรกรภายใต้โครงการฯ พบว่าจังหวัดอุดรธานีในส่วนด้านปัจจัยการผลิต 
                                            ด้านปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต รวม 69 ราย ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการตรวจสอบ  
                                            ข้อเท็จจริง และให้รวบรวมข้อมูลเสนอกรมปศุสัตว์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
                                  4.9.3 การจัดงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน 
                                          - ก าหนดการจัดงานในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ พื นที่สาธารณประโยชน์ห้วยโป่งวัว  
                                            ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี  
                                  4.9.4 โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ  
                                          เศรษฐกิจพอเพียง (มิติรายได้) 
                                          - กลุ่มส่งเสริมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอประสานงานไปยังเกษตรอ าเภอ 
                                            ขอรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และตรวจสอบว่ามีการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
                                            ในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้าง เช่น การแจ้งพันธุ์สัตว์ การอบรมให้ความรู้ด้านการฉีดวัคซีน  
                                            การรักษาสัตว์ เป็นต้น และรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มส่งเสริมฯ 
                                  4.9.5 โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตรเพ่ือให้สามารถแข่งขัน 
                                         ได้ในอาเซียน (ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน) 
                                          - ด าเนินการในพื นที่อ าเภอหนองวัวซอ และอ าเภอวังสามหมอ เกษตรกรอ าเภอละ 20 ราย  
                                            ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์เรียบร้อยแล้ว  
                                            และเน้นย  าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื นที่ไม่น้อยกว่า   
                                            2 ไร่ และถ่ายรูปเกษตรกรพร้อมแปลงพืชอาหารสัตว์ จ านวน 2 รูป/ราย ส่งให้กลุม่ส่งเสริมฯ  
                                            ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 

                      จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

                - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

                - ไม่มี - 

 

 
/ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ    
      การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 

เลิกประชุม             
เวลา   16.30 น. 

                                                  

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

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


