
รายงานการประชุม
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม/หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว

ครั้งท่ี 5/๒๕๖3
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม

*********************
ผูมาประชุม

๑. นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล ปศุสัตวจังหวัดนครพนม (ประธาน)
๒. นายเชิดชัย จันทรตระกูล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
๓. นายชัยวัฒน  อุคําพันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ
๔. นายพิพรรธพงศ พูดเพราะ หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
5. นายประกิจ  ศรีใสย หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
6. นางสาวผุดผอง  แสนฝาย รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว
7. นางสาวฐิติมา ศรีคํา หัวหนาดานกักกันสัตวนครพนม(แทน)
8. นายมานพ กุศลยัง ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
9. นายธนกฤต คําสมหมาย ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม (แทน)

10. นายพัลลภ  นโุพธิ์ รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม
11. นายศรายุทธ  ดอนตอ รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอธาตุพนม
12. นายสายฝน  คําผอง ปศุสัตวอําเภอโพนสวรรค
13. นายสุพจน  บุญรัตน ปศุสัตวอําเภอเรณูนคร (แทน)
14. นายมงคล  สุยวงษ รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม
15. นายโกศิลป  แสนฝาย ปศุสัตวอําเภอทาอุเทน (แทน)
16. นายนพคุณ คลายพันธ ปศุสัตวอําเภอบานแพง
17. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ ปศุสัตวอําเภอนาหวา
18. นายวสิษฐ  เหลื่อมเภา รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอปลาปาก
19. นายอรรถพล อัครจันทร ปศุสัตวอําเภอนาทม
20. นายปติ  พรรณุวงษ ปศุสัตวอําเภอวังยาง
21. นางสาวนงนุช งอยผาลา ปศุสัตวอําเภอนาแก

ผูไมมาประชุม
-

ผูเขารวมประชุม
1. นายนิสสัย  ศรีจันทร ปศุสัตวอําเภอเมือง
2. นายชนะชัย  กลองแกว ปศุสัตวอําเภอเลิงนกทา (ชวยราชการ)
3. นายยิ่ง  เปาริสาร สัตวแพทยชํานาญงาน
4. นายสุธี  ธรรมวงศา เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
5. นางสาววันดี  คําตั้งหนา เจาพนักงานสัตวบาล
6. นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม มาครบองคประชุม นายสมชาย อนันตจารุตระกูล

ปศุสัตวจังหวัดนครพนม เปนประธานในที่ประชุม ไดนําขาราชการสวดมนตไหวพระ กลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้

วาระกอนการประชุม
นายสมชาย อนันตระจารุตระกูล ปศุสัตวจังหวัดนครพนม มอบใบรับรองมาตรฐานหนวยผสมเทียมโค กระบือ

ใหกับอําเภอที่พัฒนาหนวยผสมเทียมที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ตามหลักเกณฑของกรมปศุสัตว จนไดรับการรับรองมาตรฐาน
จํานวน 7 แหง ประกอบดวย อําเภอบานแพง อําเภอทาอุเทน อําเภอโพนสวรรค อําเภอปลาปาก อําเภอวังยาง
อําเภอนาทมและอําเภอธาตุพนม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

ดวยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวงนี้ พบวามีสัตวปวยตายดวยโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
ใหอําเภอชวยกันดูแลและปองกัน และประชาสัมพันธใหเกษตรกรลงทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
เพ่ือประโยชนในการขอความชวยเหลือจากทางภาครัฐตอไป

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฝายบริหารงานทั่วไป ไดจัดทํารายงานการประชุมขาราชการประจําเดือน ครั้งที่ 4/๒๕๖3เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม

2563 และไดลงในเว็บไซตของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม เพ่ือใหผูเขาประชุมทุกทานไดพิจารณาและไดแกไข
แลวจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรอง

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลว
ประธาน : การประชาสัมพันธการสรางการรับรู

เชิญเขารับการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตร “การพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อมัลติมีเดีย”
โดยมี นายธนกรณ  ยิ้มสงวน  ตําแหนง  ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดนครพนม เปนวิทยากร ในวันที่ 17  พฤศจิกายน ๒๕๖3
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมอนันตจารุตระกูล

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและดําเนินการ
๔.1 ดานกักกันสัตวนครพนม
นางสาวฐิติมา ศรีคํา แทนหัวหนาดานกักกันสัตวนครพนม
มีเรื่องแจงท่ีประชุม ดังนี้
1. โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

ดวยสถานการณในหลายจังหวัดที่มีการระบาดของโรคดังกลาว ทางดานฯ พรอมใหการชวยเหลือ
หากอําเภอใดขาดบุคลากรหรือเวชภัณฑตางๆ ในการดําเนินการปองกันโรค

2. ยอดการสงออก ประจําเดือนตุลาคม 2563 มีดังนี้
- โค จํานวน 11,299 ตัว - กระบือ จํานวน 4,033 ตัว
- ลูกสุกร จํานวน 300 ตัว - สุกรขุน จํานวน 1,180 ตัว
- สุกรคัดทิ้ง จํานวน 157 ตัว - ชิ้นสวนไก จํานวน 3.5 ตัน
- ไกเนื้อ จํานวน  9,000  ตัว

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.2 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม
นายธนกฤต คําสมหมาย แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม
มีเรื่องแจงท่ีประชุม ดังนี้

ดวยศูนยฯ ดําเนินโครงการการพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบือและโครงการสงเสริมการผลิตเปดเทศ
อินทรีย ในการนี้ศูนยฯ ขอความอนุเคราะห สนง.ปศจ.นพ.และ สนง.ปศอ ในเรื่องขอมูลของเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ
และเปดเทศในพ้ืนที่ เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการตามโครงการตอไป

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
นายมานพ กุศลยัง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
มีเรื่องแจงท่ีประชุม ดังนี้

ภารกิจของศูนยฯ
1. ดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

ผลิตงานวิจัยและรวมปฏิบัติงานกับสนง.ปศจ.นพ. ในการใหความรูและสงเสริมเกษตรกรเก่ียวกับ
การพัฒนาอาหารสัตว

2. ดานการผลิตอาหารสัตว
- การผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือสงตอไปที่สํานักพัฒนาอาหารสัตว ใหแยกชั้นพันธุเพ่ือนําไปทําพันธุตอหรือ

แจกจายใหแกเกษตรกรตามโครงการ
- การผลิตอาหารสัตวที่ไมใชพืชอาหารสัตว เชน อาหารผสมครบสวน (TMR) เพ่ือใหบริการแก

เกษตรกรผูที่สนใจ
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3. ดานการผลิตเสบียงพืชอาหารสัตว
- มีเปาหมายผลิต จํานวน 6,000 ฟอน โดยมีโควตาของ สนง.ปศจ.นพ. จํานวน 2,980 ฟอน

เพ่ือบริการแกเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่
- ผลิตทอนพันธุอาหารสัตว  มีใหบริการ จํานวน 3 พันธุ คือ เนเปยรอิสราเอล เนเปยรปากชอง1

แพงโกลา เกษตรกรผูสนใจสามารถขอรับการสนับสนุนไดที่ศูนยฯ

จึงนําเรียนท่ีประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.4 ฝายบริหารท่ัวไป
นายเชิดชัย จันทรตระกูล หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2563

กรมปศุสัตวไดดําเนินการคัดเลือกผูมีจริยธรรมดีเดน กรมปศุสัตว ประจําป 2563 เพ่ือสงเสริมและยกยอง
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มความสามารถดวยความซื่อสัตยสุจริต และเพ่ือสรางขวัญกําลังใจแกผูไดรับการคัดเลือก ใหมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทํา
ความดี ยึดถือเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตน ธํารงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม มีผูที่ไดรับการคัดเลือกคือ นายมงคล  สุยวงษ  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญ
งาน  รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม

2. การติดตามการใชจายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว) (งบจังหวัด) (งบกลุมจังหวัด) ณ วันที่ 26 ต.ค. 63
2.๑ งบประมาณสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม

หมวด
รายจาย

เงินรับโอน
ผลการเบิกจาย

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

โอนเพ่ิมเติม
(ระหวางเดือน)

(บาท)

รวมงบประมาณ
(บาท) เบิก (บาท) รอยละ

งบ
ดําเนินงาน 4,298,200 - 4,298,200 377,059 8.77
งบลงทุน - - - - -

รวม 4,298,200 - 4,298,200 377,059 8.77
2.๒ งบพัฒนาจังหวัด

หมวดรายจาย งบประมาณ(บาท) เบิกจาย(บาท) รอยละ
งบดําเนินงาน - - -
งบลงทุน - - -
รวม - - -

2.๓ งบกลุมจังหวัด
หมวดรายจาย งบประมาณ(บาท) เบิกจาย(บาท) รอยละ

งบดําเนินงาน - - -
งบลงทุน - - -
รวม - - -
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จึงนําเรียนท่ีประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
นายชัยวัฒน  อุคําพันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้
1. การดําเนินงานปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. สํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนใหเปนปจจุบัน   ในโปรแกรม
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ในชวงที่ 1 ขอใหดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ใหแลวเสร็จภายในวันที่
31 มีนาคม  2564  โดยดําเนินการปรับปรุงขอมูลรูปภาพเกษตรกร พิกัดฟารม และรูปภาพฟารม  (รูปแนวนอน)

๒. ติดตามการดําเนินงานฯ ของหนวยงาน ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด  พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล
ใหมีความสมบูรณ  ครบถวน  และถูกตอง  แมนยํา

2. โครงการประชาสัมพันธการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อดิจิทัลฯ
1. สงภาพขาวกิจกรรมการปฏิบัติงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ สัปดาหละไมนอยกวา

3 ขาว เนนการปฏิบัติงาน ไมใชการประชุม ในระหวางเดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 (12 เดือน)
2. สงคลิปวีดิทัศน ความยาว 1-3 นาที เดือนละไมนอยกวา 1 ชิ้นงาน ในระหวางเดือน ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564 (12 เดือน)
3. ขอเชิญเขารับการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตร “การพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อมัลติมีเดีย”

ตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบ 1/๒๕64 โดย นายธนกรณ  ยิ้มสงวน  ตําแหนง  ผูชวย
ประชาสัมพันธจังหวัดนครพนมวันที่ 17  พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดนครพนม

4. โครงการประชาสัมพันธการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อดิจิทัลฯ เดือน ตุลาคม 2563
- กลุมยุทธฯ 6 ขาว - กลุมสินคาฯ 7 ขาว - กลุมสงเสริมฯ 6 ขาว
- อ.ทาอุเทน 13 ขาว - อ.บานแพง 7 ขาว -อ.นาทม 17 ขาว
- อ.ศรีสงคราม 25 ขาว - อ.นาหวา 20 ขาว - อ.โพนสวรรค 17 ขาว
- อ.ธาตุพนม 22 ขาว - อ.เรณูนคร 23 ขาว - อ.นาแก 13 ขาว
- อ.วังยาง 11 ขาว -อ.ปลาปาก 10 ขาว - อ.เมืองนครพนม 10 ขาว

3. การรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปงบประมาณ 2563
กองแผนงานแจงวาอยูระหวางจัดทําขอมูลโครงสรางเปาหมาย โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ดังนั้น ในเดือนตุลาคม 2563 จึงไมมีการเปดระบบฯ ใหหนวยงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563 ระหวางวันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ หนวยงานสามารถตรวจสอบเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสามารถแบงเปาหมายกิจกรรมใหหนวยงานระดับอําเภอได ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2563 เปนตนไปโดยกองแผนงานจะเปดระบบฯ ใหหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ในระหวางวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2563

จึงนําเรียนท่ีประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ
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๔.6 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
นายพิพรรธพงศ  พูดเพราะ หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้
1. สพส.จัดทําระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคาปศุสัตว e-inspect

เพ่ือจัดเก็บขอมูลฟารม โรงฆาสัตว สถานที่จําหนาย ซึ่งสามารถตรวจสอบสินคาปศุสัตว สอบยอน
แหลงที่มา และการเคลื่อนยายสินคามีความสะดวกข้ึน

2. กิจกรรมการเฝาระวังตรวจสอบสารตกคางในสัตวปก สุกร น้ําผึ้ง ไขไก ไขนกกระทา
เปาหมาย จํานวน 16 ตัวอยาง ผลงานสะสม จํานวน 16 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100

3. กิจกรรม ควบคุมคุณภาพตามพ.ร.บ.อาหารสัตว
เปาหมาย ปรับเทากับศูนย

4. กิจกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
- การรับรองฟารมใหม

- โคเนื้อ 12 ฟารม - จิ้งหรีด 5  ฟารม
- การตรวจติดตาม

- โคเนื้อ 70 ฟารม - สุกร  21  ฟารม - ไกเนื้อ  1  ฟารม
- ไกไข  5  ฟารม

- การตออายุ
- โคเนื้อ  8 ฟารม - สุกร  6  ฟารม - ไกงวง  1 ฟารม

5. กิจกรรมการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดง
- ฟารมตออายุ เก็บ 1 ครั้ง ใหผลลบก็สามารถตออายุได
- ฟารมรับรองใหม เก็บ 2 ครั้ง ติดตอกันใหผลลบทั้ง 2 ครั้ง ก็สามารถรับรองได
- เปาหมาย

- หมู  100 แหง - โคขุน 50  แหง
- เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารมสุกร

เปาหมาย จํานวน  300  ตัวอยาง
- เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารมโคขุน

เปาหมาย จํานวน  150  ตัวอยาง
6. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตวตายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆาสัตวภายในประเทศ)

- เปาหมาย จํานวน  14  ตัวอยาง
7. กิจกรรมโครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)

- ไดรับบริการการตรวจติดตาม เปาหมาย 27 แหง
- ไดรับบริการการตรวจตออายุ เปาหมาย 17 แหง
- ไดรับการรับรองใหม เปาหมาย 4 แหง
- ตรวจวิเคราะห MA เปาหมาย 7 ตัวอยาง
- ตรวจวิเคราะห BAC เปาหมาย 7 ตัวอยาง
- ตรวจวิเคราะห BETA เปาหมาย 7 ตัวอยาง

8. ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย (สินคาปศุสัตว) จังหวัดนครพนม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับโครงสรางการผลิตสินคาปศุสัตวปลอดภัย
2. กํากับ ควบคุมและพัฒนาระบบการผลิตใหไดมาตรฐาน
3. อาหารศึกษา
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4. ปรับโครงสรางการผลิตสินคาปศุสัตวปลอดภัย
5. กํากับ ควบคุมและพัฒนาระบบการผลิตใหมาตรฐาน
6. อาหารศึกษา

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.7 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
นายประกิจ  ศรีใสย หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้
1. สถานการณโรคระบาดสัตว

- โรคปากเทาเปอย
กลุมฯ รวมกับดานกักกันสัตวนครพนมและปศุสัตวอําเภอเมือง ลงพ้ืนที่ ที่บานชะโงม หมูที่ 6

ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพ่ือสอบสวนโรคและใหความชวยเหลือแกเกษตรกร
สรุปขอมูลกระบือ – โค ในพ้ืนที่ ต.ขามเฒา อ.เมือง จ.นครพนม (ขอมูล ณ 27 ต.ค. 63)

- เกษตรกร  31  ราย
- โคปวย  68  ตัว ตาย  13  ตัว
- กระบือปวย  16  ตัว ตาย  1  ตัว

- โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
กรณีพบสัตวปวยหรือตายผิดปกติสงสัยโรคเฮโมฯ

รายงานโรค ตามแบบ กคร1
- เก็บตัวอยางสง สนง.ปศจ.
- ประกาศเขตโรค
- สั่งกักสัตวปวย สัตวรวมฝูง และสัตวในรัศมี 1 ก.ม.
- แยกสัตวปวย
- ทําลายซาก (เผา หรือฝงใตระดับผิวดินไมนอยกวา 1 เมตร)
- ทําลายเชื้อโรคในรัศมี 1 ก.ม. ทุกวัน
- ฉีดวัคซีนสัตวในรัศมี 5 ก.ม.
- รักษาสัตวปวย และกลุมเสี่ยง
- เฝาระวังโรครัศมี 1-10 ก.ม.
- เฝาระวังโรคสัตวเคลื่อนยาย (5 วันกอนพบโรค-วันประกาศเขตโรคฯ)

ขอใหอําเภอชวยกันดูแลและเฝาระวังโรคระบาดในสัตว หากมีขอสงสัยใหสอบถามกลุมพัฒนา
สุขภาพสัตว
2. มาตรา 7 ฟารมสุกรรายยอย

ขอเปลี่ยนแปลงวันรายงานจากเดิมทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน เปนทุกวันที่ 14 และ 29 ของเดือน
3. Mr.ไขหวัดนกประจําบาน

- ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานของเดือนตุลาคม 2563 เปนไมตองรายงาน ยกยอดไปเบิก พ.ย. 63
- แผนการสงตัวอยางซากสัตวปกปก ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (เคสพิเศษ)

- ไกพ้ืนเมือง หรือเปดเลี้ยงหลังบาน ตองมีการรายงานเคสสัตวปกปวยตาย ในอําเภอเปาหมาย
อําเภอละ ๑ เคส เก็บตัวอยางซากสัตวปก เคสละ ๑-๒ ตัว

- นกธรรมชาติ ตองมีการรายงานเคสสัตวปกปวยตาย เปาหมายอําเภอละ ๑ ตัวอยาง
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หมายเหตุ : เอกสารประกอบพรอมตัวอยาง

๑.) รก.๑ ๒.) แบบสอบสวนโรค
เอกสารรายงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง : บันทึกสั่งกัก
เอกสารติดตามภายหลัง : ใบสคส.๑

กรณีผลตรวจทางหองปฏิบัติการเปนลบ : ใบยกเลิกสั่งกัก
4. รายงานผสมเทียมประจําเดือน ตุลาคม 2563

อําเภอที่ยังไมสงรายงานผสมเทียมประจําเดือน ตุลาคม 2563
- อ.เรณูนคร - อ.ปลาปาก

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

๔.8 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
นางสาวผุดผอง แสนฝาย รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563

- วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ติดตามตรวจเยี่ยมอาสาปศุสัตว  อําเภอธาตุพนม และเรณูนคร
- วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รวมรับบริจาคโค จากผูมีจิตศรัทธาบริจาคโคเพศเมีย จํานวน 1 ตัว

จาก นายวิศิษฐ จิรภิวงค และคณะและไดทําการมอบโค ณ วัดศรีบุญเรือง ม.14  บานหวยพระ ตําบลทาจําปา อําเภอทา
อุเทน จังหวัดนครพนม

- วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ไดออกติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ คบจ นครพนม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสรางมูลคาหมูก้ี ทาอุเทน โมเดล จังหวัดนครพนม ในพ้ืนที่ อําเภอทาอุเทน

- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รวมรับโคพระราชทานจํานวน1คู และมอบใหแกเกษตรกรพรอมจัดทําสัญญา
ใหคําแนะนําการเลี้ยงโค แกพ่ีนองเกษตรกร

- วันที่20 ตุลาคม 2563 ประชุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงโคเนื้อบานดอนพะธาย เพ่ือเตรียมความ
พรอมการประกวดกลุมเกษตรกรดีเดนระดับเขต 4

- วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตรวจติดตามความกาวหนาโครงการกอสรางปรับปรุงโรงเรือนไกไข ร.ร.
ตชด.คอนราดเฮงเคิล"

- วันที่ 27  ตลุาคม 2563"การนําเสนอการคัดเลือกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และกิจกรรมปศุสัตว
ดีเดน ระดับเขต4 ประจําป 2564 "

2. แจงเพ่ือทราบและดําเนินการ
2.1 แผนงานโครงการดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ประจําป 2564

2.1.1. โครงการสรางความเขมแข็งในกลุมผูเลี้ยงสัตว ภายใตระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
- กิจกรรมการผลิต การแปรูป และการตลาดไกพ้ืนเมือง เปาหมายเกษตรกร 5 ราย

2.1.2.โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมปศุสัตวอินทรีย   เปาหมายเกษตรกร  5 ราย

2.1.3.โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว
2.1.4. โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ

- พัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ
2.1.5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer )

- พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
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- พัฒนาอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer
- พัฒนา Smart Farmer ตนแบบ
- สรางเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว
- การประกวด Smart Farmer

2.1.6. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก. )
- พัฒนาเครือศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก. ดานปศุสัตว)

2.1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว
- หลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว
- กิจกรรมโครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดน
- กิจกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว

2.1.8. โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดน
- เกษตรกรดีเดนแหงชาติ
- สถาบันเกษตรกรดีเดน

2.1.9. โครงการยุวชนเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ
- เยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตวไปฝกงานญี่ปุน

2.1.10. สงเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ
- พัฒนาเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ
- พัฒนาเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ

2.1.11. โครงการศูนยนวัตกรรมผลิตภัณฑปศุสัตว และศูนยเครือขายการแปรรูปผลิตภัณฑปศุ
สัตว  จังหวัดนครพนม

2.2 การคัดเลือกกิจกรรมดานปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัดนครพนมประจําป 2564
ผลการคัดเลือกเกษตรกร กลุมเกษตรกร ที่ดําเนินกิจกรรมปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัดนครพนม

ประจําป 2564
กิจกรรม : การคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน

อันดับที่ 1 นายหาญณรงค วรราช บานเลขที่ 32/31 หมู 1 ต.ทาบอสงคราม อ.ศรีสงคราม(กระบือ)
อันดับที่ 2 นายธนูศร  ปญญาสาร บานเลขที่ 120 หมู 2 ต.บานเสียว อ.นาหวา (โคเนื้อ)
อันดับที่ 3 นายสมพร  มาตรคํามี บานเลขที่ 9 หมู 16 ต.หนองแวง อ.บานแพง (สุกร)

กิจกรรม : การคัดเลือกกลมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวดีเดน
อันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคบานดอนพะธาย หมู ๒ ต.บานสียว อ.นาหวา
อันดับที่ 2กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อตําบลนาทม หมู ๒ ต.นาทม อ.นาทม

กิจกรรม : การคัดเลือกอาสาปศุสัตว ดีเดน
1.นายสุทธิพงษ สุขวัฒนา บานเลขที่ 131 หมู 1 ต.นาถอน อ.ธาตุพนม
2.นายเจษฎา  อินทโตตร บานเลขที่ 59 หมู 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร
3. นายทองไทย คํากองแพง บานเลขที่ 70 หมู 2 ต.ไผลอม อ.บานแพง

กิจกรรม : การคัดเลือกกลุม/หมูบานโครงการ ธคก.ดีเดน
อันดับที่ 1.กลุม ธคก. คนรวมกลุมกระบือรวมคอก ไปเชาเย็นกลับอําเภอนาหวา หมู ๑๒ ต.เหลาพัฒนา

อ.นาหวา
อันดับที่ 2.กลุมเกษตรกรโครงการ ธคก.บานศรีเวินชัย หมู ๖, ๑๓ ต.สามผง อ.ศรีสงคราม
อันดับที่ 3. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ธคก.หนองซน-โนนสวาท หมู ๑ ต.หนองซน อ.นาทม
กิจกรรม : การคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริกิจกรรมปศุสัตว ดีเดน
อันดับที่ 1.โรงเรียน ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ ๘ หมู ๖ ต.ดอนเตย อ.นาทม
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ชมเชย ๑.ศูนยการเรียน ตชด.บานปากหวยมวง หมู ๒ ต.นาเข อ.บานแพง

๒. โรงเรียน ตชด.บานหาดทรายเพ หมู ๕ ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน
๓. โรงเรียน ตชด.หนองดู หมู4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค

กิจกรรม : การคัดเลือกกลุม/หมูบานโครงการ ธคก.ดีเดน
อันดับที่ 1 กลุม ธคก. คนรวมกลุมกระบือรวมคอก ไปเชาเย็นกลับอําเภอนาหวา หมู 12

ต.เหลาพัฒนา อ.นาหวา
อันดับที่ 2 กลุมเกษตรกรโครงการ ธคก.บานศรีเวินชัย หมู 6, 13 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม
อันดับที่ 3 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ธคก.หนองซน-โนนสวาท หมู 1 ต.หนองซน อ.นาทม
กิจกรรม : การคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริกิจกรรมปศุสัตว ดีเดน
อันดับที่ 1 โรงเรียน ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 8 หมู 6 ต.ดอนเตย อ.นาทม
ชมเชย 1. ศูนยการเรียน ตชด.บานปากหวยมวง หมู 2 ต.นาเข อ.บานแพง

2. โรงเรียน ตชด.บานหาดทรายเพ หมู 5 ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน
3. โรงเรียน ตชด.หนองดู หมู 4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค

3. แผนการปฏิบัติงาน ประจําเดือน พฤศจิกายน  2563
- วันที่ 29  ตุลาคม 2563   ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพระยะที่ 2 อําเภอนาทม

จํานวน 2  กลุม
- วันที่ 3 พ.ย. 63   ติดตามโครงการโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย บานแกง อ.นาแก
- วันที่ 5 พ.ย. 63  โครงการแปลงใหญโคเนื้อ  อ.วังยาง
- วันที่ 9-11 พ.ย. 63  การประกวดกลุมเกษตรกร/เกษตรกรดีเดนระดับ 4 รอบที่ 2

นายสาคร ปุริมาตร :
1. ทะเบียนสัตวงวดที่ 4/2563

ตามที่กลุมฯ ไดแจงหนังสือไปที่อําเภอนั้น ขอใหตรวจสอบขอมูลความถูกตอง
2. การรับบริจาคโค-กระบือ

ใหอําเภอเรงรัดทําหนังสือสงจังหวัดแนบแบบแสดงความจํานง เพ่ือขอเลขที่สัญญาตอไป
3. สงมอบโคพระราชทานในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ตามที่มีการสงมอบโคพระราชทาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ของนางสูง แสงสุวรรณ ขอขอบคุณ
ปศุสัตวอําเภอและทีมงาน
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ธคก.

ดวยมีคณะกรรมการยายการปฏิบัติหนาที่ จังหวัดจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ตามเอกสาร
ที่แนบมาพรอมนี้
5. การเรงรัดดําเนินการสัญญา ธคก. เกิน 5 ป (พ.ศ.2558)

ใหอําเภอเรงรัดดําเนินการ ในสัญญาที่เกิน 5 ป โดยมีสัญญาในทะเบียนเกิน 5 ป จํานวน 378 ตัว
6. การดําเนินการอนุมัติจําหนายลูกเพศผู

สนง. ปศข.4 สงคืนหนังสือการขออนุมัติดังกลาว โดยมีการแจงขอสังเกตไว ดังนี้
- ราคาไมเหมาะสม
- ภาพประกอบไมตรงตามสัตวที่ยืม
- ใหคณะกรรมการประเมินลงพ้ืนที่ตีเบอรลูกสัตวเกิดใหมทุกตัว
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(ลงชื่อ)
(นายศิวะ สาริบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป
ผูจดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายเชิดชัย จันทรตระกูล)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูตรวจบันทึกการประชุม

7. โครงการไถชีวิตโคกระบือเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
มีกําหนดจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหนาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ
นายเชิดชัย จันทรตระกูล :

1. กําหนดเลือกตั้งสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ชุดที่ 33 ในวันที่
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

2. มติที่ประชุมแจงเปลี่ยนชื่อ “หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม” เปน
“หองประชุมอนันตจารุตระกูล”

ประธาน : มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  ถาไมมีขอปดประชุม
เลิกประชุม เวลา 12.29 น.


