
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายงานการประชุมปศุสัตว์อ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 30 กันยายน 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. นายสมบัติ            แสนศรี(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์   
                                                                                                                      อุดรธาน ี
4. นายสุรเวช           มูลสาร          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 

 5. นายณรงค์ชัย  ศรดีาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.อด. 
 6. นายรัชพล       สืบพรหม 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. นายวันชัย  ธรรมมา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหาน สนง.ปศอ.หนองหาน 
15. นายอัษฐพล          ปริยวงศ์สกุล         ปศุสัตว์อ าเภอเพ็ญ                    สนง.ปศอ.เพ็ญ  
16. นายเศรษฐา       ทาหอม                ปศสุัตว์อ าเภอกุดจับ                       สนง.ปศอ.กุดจับ 
17. นายสุชาติ       พรหมสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอไชยวาน       สนง.ปศอ.ไชยวาน 
18. นายยุทธภูม ิ       ปรวิันตา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านผือ       สนง.ปศอ.บ้านผือ 
19.  นายเกรียงศักดิ์            บุตรเคน  ปศุสัตว์อ าเภอพิบูลย์รักษ์        สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์ 
20. นายกวีไชย          มูลทรา ปศุสัตว์อ าเภอกุมภวาปี                   สนง.ปศอ.กุมภวาปี   
21. นายโชค          แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อ าเภอหนองวัวซอ       สนง.ปศอ.หนองวัวซอ 
22. ว่าที่ ร.ต. เดชา       กลับสงเคราะห์ ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งฝน       สนง.ปศอ.ทุ่งฝน  

                  23. นายอนุพงศ ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กู่แก้ว 
                                                                         รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว  
                       24. นายนิรันดร เทพารส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.วังสามหมอ 
                                                                         รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ 
                       25.  นายมานพ                   แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.นายูง 
 รักษาราชการแทนในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนายูง 
                  26. 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. แนะน าข้าราชการที่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
                           1) นางวนิดา กิตติจารุภักดี ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปสุสัตว์อ าเภอ 
                               กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
                           2) นายประมวล บ้างต ารวจ ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                               สรา้งคอม จังหวัดอุดรธานี  
                                ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
                       2. แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนราย นายพนมกร วาทบัณฑิตกุล ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน  
                          กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รักษาราชการแทน 
                            ในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ในวันที ่6 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ในวันที่  6 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

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

นายสมบตัิ แสนศรี (แทน)      4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 
         - การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการโคเนื้อ โครงการโคเนื้อ 
                             สร้างอาชีพระยะท่ี 2 ในพื้นที่อ าเภอนายูง, สร้างคอม และโนนสะอาด 
                           - แจ้งรายละเอียดในการให้ความสนับสนุนเสบียงสัตว์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียม 
                             ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยธรรมชาติ) ในพ้ืนที่จังหวัด 
                             อุดรธานี 
                           - การแจกพันธุ์หญ้าแพงโกล่า เกษตรกร 1 ราย ต่อหญ้า 500 กิโลกรัม โดยใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
                             แนบด้วย สามารถติดต่อขอรับพันธุ์หญ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

นายสุรเวช มูลสาร        4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี 
         - สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการท าความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่จุดเสี่ยงการเกิดโรค 
                                       ไข้หวัดนก, ปากและเท้าเปื่อย และ ASF ประจ าเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 
 
 /วันที่...... 
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วันที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ เป้าหมาย e-operation หมายเหตุ 
4 ตุลาคม 2564 เมืองอุดรธานี จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
5 ตุลาคม 2564 กุมภวาปี จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
6 ตุลาคม 2564 หนองหาน จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
7 ตุลาคม 2564 หนองวัวซอ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  
8 ตุลาคม 2564 
(ช่วงเช้า) 

บ้านผือ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

8 ตุลาคม 2564 
(ช่วงบ่าย) 

กุดจับ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

12 ตุลาคม 2564 
(ช่วงเช้า) 

บ้านดุง จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

12 ตุลาคม 2564 
(ช่วงบ่าย) 

เพ็ญ จุดเสี่ยงไข้หวัดนก,ปากเท้าาเปื่อย,LSD และ ASF  

 
                                                                               จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายพลกฤษณ์ อุทรักษ ์ 4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) 

                                - ไม่มี - 

                        4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางจิรวรรธนา  เทพอาจ           4.5.1  การด าเนินการต่อจ้างเหมาบริการในต าแหน่งผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จ านวน 31 อัตราและ 
                                          พนักงานขับยนต์ 1 อัตรา โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักควบคุม ป้องกัน และ      
                                          บ าบัดโรคสัตว ์ระยะเวลาคราวละ 6 เดือน คือไตรมาสที่ 1-2 และไตรมาส 3-4    

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายณรงค์ชยั ศรีดาวเรือง            4.6.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 
                                           - ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกร จัดท าแผนเตรียมความพร้อมจัดเตรียมสถานที่ 
                                             อพยพสัตว์กรณีเกิดภัย และเตรียมให้การช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

                       4.6.2 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
                                   - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ หากกลุ่ม -  
                                 แปลงใหญ่จัดซื้อ-จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มแปลงใหญ่ปิดบัญชีโครงการฯ พร้อม 
                                 สง่คืนเงินเหลือจ่ายทั้งหมดเข้าบัญชีแปลงใหญ่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีตามท่ี 
                                 ได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีว่า 
                                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาด าเนินโรงการฯ ไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2564 
 

/4.6.3 การช่วยเหลือ...... 
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                       4.6.3 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 
                               - ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี จะจัดประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันที่ 1 ตุลาคม 2564     
                                 หากอ าเภอใดเสนอเรื่องขอรับความช่วยเหลือไม่ทัน จะน าไปเสนอในการประชุม ก.ช.ภ.จ.  
                                 คราวต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้เสนอขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือจากสิ้นสุดวันที่  
                                 17 ตุลาคม 2564 ออกไปอีก 60 วัน เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบ 
                       4.6.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 
                               - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
                                 ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาทักษะ 
                                 การเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน งบประมาณ 2,405,000 บาท เป้าหมายจัดฝึกอบรม 
                                 เกษตรกร 1,000 ราย แบ่งเป็น 25 รุ่นๆ ละ 40 ราย ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม 
                                 แต่ละรายจะได้รับวัสดุสาธิต ได้แก่ ไก่ไข่ 5 ตัว อาหารไก่ไข่ 1 กระสอบ ถังใส่น้ าไก่ 1 ใบ  
                                 ถังอาหาร 1 ใบ และยาปฏิชีวนะละลายน้ า 2 ซอง  
                               - จงัหวัดอยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งรายละเอียดโรงการฯ ขอให้อ าเภอพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร 
                                 ตามเป้าหมายเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
                                 ตุลาคม 2564 

                    จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

           4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายรัชพล สบืพรหม                 4.7.1 รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกันยายน 2564 
                                    1) สถานการณโ์รคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคนในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก 
                                        ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี้ 
    - ประเทศแอฟริการใต้ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรค 
                                          ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 43 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่าและฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 51 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่าและฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 7 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 54 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 14 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 62 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - วันที่ 20 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                             influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 64 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                               รายงานโดย (www.OIE.int) 
 
 /วันที่...... 
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      - วันที่ 28 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 71 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 7 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอัลแบเนีย วันที่ 24 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 10 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศจีน วันที่ 25 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N5 มีการระบาด 3 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศอังกฤษ วันที่ 25 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 115 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
       - ประเทศฟินแลนด์ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 14 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 7 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 15 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 27 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 18 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 37 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 37 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 20 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 37 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศไนจีเรีย วันที่ 1 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 89 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  

/ประเทศ...... 
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    - ประเทศเยอรมันนี วันที่ 1 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 12 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 2 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 54 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในหมู่บ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 3 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 3 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
                                            - วันที่ 14 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N6 มีการระบาด 56 จุด ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกในหมู่บ้าน  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเวียดนาม วันที่ 14 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 4 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 2 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 70 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 8 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 11 จุด ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int)  
    - ประเทศนอร์เวย ์วันที่ 8 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 32 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 23 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 35 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 20 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศสวีเดน วันที่ 9 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 70 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
      - วันที่ 23 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด Highly pathogenic avian  
                                            influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 72 จุด ชนิดสัตว์ : นกป่า  
                                              รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศโปแลนด์ วันที่ 14 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                          Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 55 จุด 
      ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int) 

/ประเทศ...... 
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    - ประเทศรัสเซีย วันที่ 14 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 2 จุด 
      ชนิดสัตว์ : นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ประเทศกานา วันที่ 21 กันยายน 2564 มีการรายงานการระบาดของโรคชนิด 
                                              Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 6 จุด 
      ชนิดสัตว์ : สัตว์ปีกเลี้ยงในหมู่บ้าน นกป่า รายงานโดย (www.OIE.int) 
    - ไมม่ีรายงานการพบโรคไข้หวัดนกในคนในรอบเดือนกันยายน 2564 
          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.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 
     - 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.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 
     - ท้องทีบ่้านนาพระ 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 

/- ท้องที่...... 
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     - 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 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 ก าหนดวันประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในอ าเภอต่างๆ เพ่ือประชุมชี้แจงกรณี 
                               1) ป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร ในกรณียังไม่เกิดโรค 
                               2) การด าเนินการในกรณีเกิดโรคในฟาร์ม 
                               3) การด าเนินการหลังการเกิดโรคในฟาร์มแล้ว 

                   จึงน าเรียนทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
นายยรรยง ภูจอมจิต         4.8.1 การส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน 1) และส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ 
                                   - ขอให้อ าเภอทุกอ าเภอส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน 1) และส่งรายงานสรุปการตรวจ - 
                                     โรคสัตว ์ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทราบด้วย 

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

   4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

นางยุพดี โคตะมี(แทน)       4.9.1 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 
                                   - อยู่ในระหว่างการจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งจะด าเนินการส่งมอบพันธุ์สัตว์ในช่วงปลาย 
                                     เดือนสิงหาคม 2564 
                           4.9.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
                                   - ด าเนินการในพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอโนนสะอาด, นายูง, ไชยวาน และสร้างคอม โดยช าระเงิน 
                                     ในงวดที่ 1 ของวงเงินกู้ เป็นเงิน 62,500 บาท จะครบระยะเวลาที่ต้องช าระเงินในงวดที่ 1 ในวันที่  
                                     31 สิงหาคม 2564 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอช่วยติดตามในการช าระหนี้ของเกษตรกรด้วย 

                      จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
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   16.30 น. 

                                                  

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

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


