ผูมาประชุม

รายงานการประชุม
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม/หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ครั้งที่ 4/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอนันตจารุตระกูล
*********************

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม

๑. นายพิพรรธพงศ พูดเพราะ
๒. นายเชิดชัย จันทรตระกูล
๓. นายชัยวัฒน อุคําพันธ
๔. นางสาวผุดผอง แสนฝาย
5. นายประกิจ ศรีใสย
6. นายประหยัด ศรีโคตร
7. นายมานพ กุศลยัง
8. นายสมัย ศรีหาญ
9. นายพัลลพ นุโพธิ์
10. นายศรายุทธ ดอนตอ
11. นายสายฝน คําผอง
12. นายชริน แสนยอดคํา
13. นายมงคล สุยวงษ
14. นายอนุรักษ กองไชย
15. นายพชรพงศ ลาภยิ่ง
16. นายสามารถ ดาวเศรษฐ
17. นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ
18. นายอรรถพล อัครจันทร
19. นายอดิศักดิ์ ใจแกว
20. นายสุธี ธรรมวงศา

รก.ปศุสัตวจังหวัดนครพนม (ประธาน)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว (แทน)
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอธาตุพนม
ปศุสัตวอําเภอโพนสวรรค
ปศุสัตวอําเภอเรณูนคร
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม
ปศุสัตวอําเภอทาอุเทน
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอบานแพง
ปศุสัตวอําเภอนาหวา
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอปลาปาก
ปศุสัตวอําเภอนาทม
ปศุสัตวอําเภอวังยาง (แทน)
ปศุสัตวอําเภอนาแก (แทน)

1. นายณรงค รัตนตรัยวงศ

หัวหนาดานกักกันสัตวนครพนม (ติดราชการ)

1. นายสุพจน บุญรัตน
สัตวแพทยชํานาญงาน
2. นายโกศิลป แสนฝาย
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
3. นายโอกาส โคทังคะ
เจาพนักงานสัตวบาล
4.นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร
เจาพนักงานสัตวบาล
5. นายศิวะ สาริบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม มาครบองคป ระชุม นายพิพรรธพงศ พูดเพราะ
รักษาราชการแทนปศุสัตวจังหวัดนครพนม เปนประธานในที่ประชุม ไดนําขาราชการสวดมนตไหวพระ กลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ผูบริหาร/ ขาราชการ ที่ไดรับแตงตั้ง/ ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายชาธิป รุจนเสรี ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดนครพนม
2. พลตรีสถาพร บุญชู ตําแหนง ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210
3. พลเรือตรีสมบัติ จูถนอม ตําแหนง ผูบัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง
4. นายปรีดา วรหาร ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
5. นาธนสิทธิ์ ไพรพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม
6. นายมนตรี บุญศรี ตําแหนง ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
7. นางกาญจนี รุจนเสรี ตําแหนง นายกเหลากาชาดจังหวัดนครพนม
2. การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดนครพนม เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน นําไปสูการพัฒนาจังหวัดนครพนม ภายใตกรอบ “ไรรูปแบบ แตไมไรหลักการ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักการทํางาน 5 ร ประกอบดวย
ริเริ่ม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค นํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับใช
รุก
ทํางานเชิงรุก
รวดเร็ว
ทํางานแกไขปญหาอยางรวดเร็ว
รัก
ทํางานดวยความรัก ความมีมิตรไมตรี
รอบคอบ
ทํางานดวยความรอบคอบ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและระเบียบกฎหมายเปนสําคัญ
เปาหมาย 5 ส ประกอบดวย
สงบ
เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในจังหวัดนครพนม
สุข
เพื่อใหชาวนครพนมมีความสุข
สะอาด
เพื่อใหจังหวัดนครพนมเปนเมืองที่สะอาด นาอยู ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
สวยงาม
เพื่อใหจังหวัดนครพนมเปนเมืองที่มีความสวยงาม
สะดวก
เพื่อใหเสนทางการคมนาคมจังหวัดนครพนมสะดวก
3. การแตงกายดวยชุดผาไทย
วันจันทร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามแบบของแตละหนวยงาน
วันอังคาร
ชุดผาไทยลายขอพระราชทาน หรือผาไทยประจําทองถิ่น
วันพุธ
เชิญชวนแตงกายดวยชุดผาไทย
วันพฤหัสบดี เชิญชวนแตงกายดวยชุดผาไทย
วันศุกร
ชุดผาไทยลายขอพระราชทาน หรือผาไทยประจําทองถิ่น
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ข า ราชการประจํ า เดื อ น ครั้ ง ที่ 3/๒๕๖4 เมื่ อ วั น ที่
25 กุมภาพันธ 2564 และไดลงในเว็บไซตของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม เพื่อใหผูเขาประชุมทุกทานไดพิจารณา
และไดแกไขแลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและดําเนินการ
๔.1 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม
นายสมัย ศรีหาญ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครพนม
1. ประชาสัมพันธจําหนายพันธุสัตว
ทางศูนยฯ ฝากประชาสัมพันธใหเกษตรกรหรือผูที่สนใจพันธุสัตว ดังนี้
- ลูกเปดเทศ อายุไมเกิน 1 สัปดาห ราคาตัวละ 25 บาท หลังจาก 1 สัปดาหเปนตนไป ราคาเพิ่มขึ้น
13 บาทตอสัปดาห แตเมื่อครบ 1 เดือน จําหนายเปนกิโลกรัม
- ไขเปดเทศมีเชื้อ ฟองละ 5 บาท
- กระบือ จํานวน 33 ตัว ราคา 120 บาท ตอกิโลกรัม (อยูระหวางการขออนุมัติจําหนาย)
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
นายมานพ กุศลยัง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม
มีเรื่องแจงที่ประชุม ดังนี้
แผนปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565
1. ผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว เปาหมาย 3,100 กิโลกรัม
2. ผลิตเสบียงอาหารสัตว เปาหมาย 120,000 กิโลกรัม
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตวจําหนาย
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
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๔.3 ฝายบริหารทั่วไป
นายเชิดชัย จันทรตระกูล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. ประชาสัมพันธตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองตอกระจก
สํานักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม รวมกับโรงพยาบาลธีรวัฒน จังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดหนวยใหบริการตรวจ
สุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองตอกระจกใหกับขาราชการ ประชาชนทั่วไปและผูสูงอายุ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น สําหรับผูมี
สิทธิเบิกจายตรงกับกรมบัญชีกลาง ในวันศุกร ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สํานักงาน สกสค.
จังหวัดนครพนม
2. ประชาสัมพันธเชิญรวมกิจกรรมปนจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย
จังหวัดนครพนม ไดสงเสริมใหมีการปนจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย เพื่อเปนการสงเสริมประชาสัมพันธการ
ใชเสนทางจักรยาน กระตุนใหเกิดกระแสการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามเสนทางที่ 1 จุดเริ่มตน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาที่ 3 และเสนทางที่ 2 จัดเริ่มตน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สิ้นสุด ณ หนาโบสถวัดนักบุญอันนา
สําหรับเจาภาพจัดกิจกรรมประจําวันอาทิตย ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนครพนม เปนเจาภาพ
เพื่อใหทุก ภาคสว นไดเ ขามามีส ว นร ว มในการรณรงค สงเสริม การปน จั กรยานเพื่อออกกํ าลัง กายในมี สุขภาพที่ ดี
จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป เขารวมกิจกรรม ในวันอาทิตย ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 06.00 น. เปนตนไป ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
3. การติดตามการใชจายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว) (งบจังหวัด) (งบกลุมจังหวัด) ณ วันที่ 27 ต.ค. 2564
3.๑ งบประมาณสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม
เงินรับโอน
ผลการเบิกจาย
หมวด
งบประมาณ
โอนเพิ่มเติม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ
รายจาย
(บาท)
(ระหวางเดือน)
(บาท)
(บาท)
เบิก (บาท)
รอยละ
งบ
ดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม

5,254,200

-

5,254,200

401,682

7.64

298,500
298,500
0
0
5,552,700
5,552,700
401,682
7.23
3.๒ งบพัฒนาจังหวัด
หมวดรายจาย
งบประมาณ(บาท)
เบิกจาย(บาท)
รอยละ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม
3.๓ งบกลุมจังหวัด
หมวดรายจาย
งบประมาณ(บาท)
เบิกจาย(บาท)
รอยละ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
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๔.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
นายชัยวัฒน อุคําพันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การดําเนินงานปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
ตามนโยบายของกรมปศุสัตว ไดใหมีการดําเนินการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาประกอบการกําหนด วิเคราะหและบริหารงาน/โครงการตางๆ ของกรมปศุสัตว สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดนครพนมจึงมีความประสงคใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการดังนี้
๑. สํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนใหเปนปจจุบัน ในโปรแกรม
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ในชวงที่ 1 ขอใหดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายในวันที่
31 มีนาคม 2565 โดยดําเนินการปรับปรุงขอมูลรูปภาพเกษตรกร พิกัดฟารม และรูปภาพฟารม (รูปแนวนอน)
๒. ติดตามการดําเนินงานฯ ของหนวยงาน ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล
ใหมีความสมบูรณ ครบถวน และถูกตอง แมนยํา
โดยผลการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ใหแลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 80
๒. การดําเนินโครงการประชาสัมพันธการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อดิจิทัลฯ
1. สงภาพขาวกิจกรรมการปฏิบัติงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สัปดาหละไมนอย
กวา 3 ขาว เนนการปฏิบัติงาน ไมใชการประชุม ในระหวางเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 (12 เดือน)
2. สงคลิปวีดิทัศน ความยาว 1-3 นาที เดือนละไมนอยกวา 1 ชิ้นงาน ในระหวางเดือน ตุลาคม 2564กันยายน 2565 (12 เดือน)
๓. การรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปงบประมาณ 256๕
ตามที่ กรมปศุสัตวไดกําหนดใหหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ผานระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e–Operation) เปนประจําทุกเดือน นั้น กองแผนงานไดจัดทําขอมูลโครงสรางเปาหมาย โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
เพื่อใหการบันทึกขอมูลผานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอสวนราชการ กรมปศุสัตว ขอทําความเขาใจในการใชงานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
เพื่อใหหนวยงานถือปฏิบัติ ดังนี้
1. เปดระบบใหหนวยงานบันทึกขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
2. ผลงานประจําเดือน ใหตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน
3. การบันทึก/แกไขขอมูลประจําเดือน สามารถดําเนินการไดทุกวัน ภายในเดือนนั้น ๆ
กรณีแกไขขอมูลยอนหลังใหประสานและทําหนังสือถึงกองแผนงานโดยดวน สามารถขอแกไขขอมูลของเดือนที่ผาน
มาเทานั้น และขอแกไขไดภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
4. สามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานไดที่เว็บไซต https://eop2.dld.go.th/login
ทั้งนี้ กองแผนงานจะสรุป ผลงานประจําเดือน ณ วัน ที่ 30 ของเดือน เวลา 24.00 น. รายงานเสนอ
ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๔. สงมอบปจจัยการผลิต โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 สงสงมอบปจจัยการผลิต โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม เกษตรทฤษฎีใหม จํานวน
11 อําเภอ ดังนี้ สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแก,วังยาง,เรณูนคร,ธาตุพนม,เมืองนครพนม, ทาอุเทน,ศรีสงคราม,นาทม,บาน
แพง โดยมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบที่ผานการขุดบอ จํานวน 11 อําเภอ 396 ราย
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ

๔.5 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
นายประหยัด ศรีโคตร แทนหัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กิจกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
- การรับรองฟารมใหม (๑๗ ฟารม)
ผลงานสะสม ๒๗ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๕๘.๕๒
- การตรวจติดตาม (98 ฟารม)
ผลงานสะสม ๑๐๓ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๐๕.๑๐
- การตออายุ (1๔ ฟารม)
ผลงานสะสม ๑๔ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๐๐
2. กิจกรรมการเฝาระวังตรวจสอบสารตกคางในสัตวปก สุกร น้ําผึ้ง ไขไก ไขนกกระทา
เปาหมาย 1๖ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๑๖ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- ตัวอยางที่เก็บในกิจกรรมเฝาระวังสารตกคาง ตองมีลักษณะดังนี้
1. เก็บตัวอยางจากฟารม GAP เทานั้น
2. ตองสอบยอนไดเทานั้น
3. กรณีอาหารสัตว ตองเก็บอาหารจากรางอาหาร เทานั้น
4. กรณีอาหารสัตว ตองเก็บอาหารสัตวระยะสุดทาย เทานั้น
3. กิจกรรมการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดง
- เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารมสุกร
เปาหมาย 690 ตัวอยาง ผลงานสะสม ๖๙๐ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารมโคขุน
เปาหมาย ๓๐๐ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๓๐๐ ฟารม คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- ฟารมที่ผานเกณฑการตรวจประเมินรับรองปลอดสารเรงเนื้อแดง
- โคขุน 30 ฟารม ผลงานสะสม ๑๑๐ ฟารม คิดเปนรอยละ ๓๖๖.๖๗
- สุกร ๑๐๐ ฟารม ผลงานสะสม ๒๕๘ ฟารม คิดเปนรอยละ ๒๕๘
4. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตวภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆาสัตวภายในประเทศ)
เปาหมาย ๑๔ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๑๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
5. กิจกรรมโครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
- ตรวจติดตาม
เปาหมาย ๒๗ แหง ผลงานสะสม ๒๗ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- ตรวจตออายุ
เปาหมาย ๑๗ แหง ผลงานสะสม ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- รับรองใหม
เปาหมาย ๔ แหง ผลงานสะสม ๕ แหง คิดเปนรอยละ ๑๒๕
6. โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ไข OK)
- สถานที่จําหนายไขไดรับบริการการตรวจรับรอง
เปาหมาย ๑ แหง ผลงานสะสม ๒ แหง คิดเปนรอยละ ๒๐๐
- ไดรับบริการการตรวจติดตาม
เปาหมาย ๕ แหง ผลงานสะสม ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๑๖๐
- ไดรับบริการการตรวจตออายุ
เปาหมาย ๑๘ แหง ผลงานสะสม ๑๘ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
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- เก็บตัวอยางจากสถานที่จําหนายไข
เปาหมาย ๒๐ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๒๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
7. กิจกรรม ควบคุมคุณภาพตามพ.ร.บ.อาหารสัตว
- รานขายอาหารไดรับบริการออกใบอนุญาต
เปาหมาย ๑๐๐ แหง ผลงานสะสม ๓๐๐ แหง คิดเปนรอยละ ๓๐๐
- รานขายอาหารไดรับติดตาม
เปาหมาย ๑๐๐ แหง ผลงานสะสม ๓๐๐ แหง คิดเปนรอยละ ๓๐๐
8. กิจกรรมสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว
- ติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมฟารมสุกร
เปาหมาย ๑๐๐ แหง ผลงานสะสม ๓๐๐ แหง คิดเปนรอยละ ๓๐๐
- เก็บตัวอยางน้ําเสียจากฟารมสุกร
เปาหมาย ๒ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- เก็บตัวอยางน้ําเสียจากโรงฆาสัตว
เปาหมาย ๑ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- เก็บตัวอยางน้ําเสียจากฟารมรักษสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ๒ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
9. กิจกรรมควบคุม ปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยา
- เก็บตัวอยางลําไส (caecum) จากโรงฆาสัตว 6 ตัวอยาง
ผลงานสะสม ๖ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว หรือสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 22 ตัวอยาง ( โครงการควบคุม
ปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในสัตว)
ผลงานสะสม ๒๒ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
10. กิจกรรม ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายดานปศุสัตว
เปาหมาย ๓ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
11. โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ดานปศุสัตว
เปาหมาย ๑๐ ตัวอยาง ผลงานสะสม ๑๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
12. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
- ผลการติดตามนมโรงเรียน
เปาหมายติดตาม 108 แหง ดําเนินการแลว ๑๓๒ แหง คิดเปนรอยละ ๑๒๒.๒๒
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
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๔.6 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
นายประกิจ ศรีใสย หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. แจงรายชื่อ Mr./Miss AI ป 65 (แจงภายใน ๕ พ.ย. ๖๔)
- อ.ทาอุเทน ๗ ราย - อ.บานแพง ๕ ราย - อ.เมืองนครพนม ๑๒ ราย
- อ.นาทม
๓ ราย - อ.ศรีสงคราม ๗ ราย - อ.โพนสวรรค ๖ ราย
- อ.ธาตุพนม ๙ ราย - อ.เรณูนคร ๕ ราย - อ.นาแก
๙ ราย
- อ.วังยาง
๓ ราย - อ.ปลาปาก ๕ ราย - อ.นาหวา
๕ ราย
๒. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
หากพบสุกรไขสูง ผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก และ/หรือรอยช้ําที่ ใบหู ทอง มีอาการไอ แทง ขาหลังไมมี
แรง ตายเฉียบพลันมากกวารอยละ 3 ใน 1 วัน ตายเฉียบพลันตั้งแต 1 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน
แจงเบาะแส หรือรายงานเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม
โทรศัพท 042-511089, 042-511029, 081-8792177 ภายใน 12 ช.ม.
การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในฟารมสุกร
ไมเชื่อมโยงโดยตรง
พบความเสี่ยงสูงมาก
1. ทําลาย+ชดใช
2. สอบสวนโรค

เชื่อมโยงโดยตรง
Non-GAP
1. สั่งกัก
2. เจรจาขอทําลาย + ชดใช
GAP/ไมยอมทําลาย
1. Surface swab d1, d7,
d14
2. เฝาระวังทางอาการ

1 km

5 km

1. สั่งกัก
1. สั่งกัก
2. ขอทําลาย+ชดใช
2. Surface swab 1 ครั้ง
ฟารมที่ไมยอมทําลาย
d7
1. Surface swab 2 ครั้ง d7, 3. เฝาระวังทางอาการ
d14
2. เฝาระวังทางอาการ

>5 km
๑. เฝา
ระวัง
ทาง
อาการ

การดําเนินการเมื่อตรวจพบความเสี่ยงสูงมากในโรงฆาสุกร
- สอบยอนหลัง 30 วัน หาฟารมที่สงหมูเขาฆา
- เก็บตัวอยางเลือดสุกรทุกตัวที่อยูในโรงฆา
- ชะลอการนําสัตวเขาฆา
- ระบุในใบสง ต.ย.เปน “ชันสูตร”
- Surface swab 2 ครั้ง  D0, D1
- ทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรค
การขออนุญาตเคลื่อนยายสัตวเขาพื้นที่เขตเฝาระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)
ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร
หมูปา หรือซากสุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร พ.ศ.2564
เมื่อพบฟารมที่มีความเสี่ยงสูงมาก และเจาของไมยินยอมใหทําลายสุกร
- บันทึกสั่งกัก 30 วัน
- หามเคลื่อนยาย
- Surface swab
- เฝาระวังทางอาการ
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๓. โรคไขหวัดนก
นิยามโรคไขหวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 แกไขใหม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. สัตวปกที่ถูกเลี้ยงในระบบฟารม มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ ๑ ใน ๒ วัน หรือมีอัตราการกิน
อาหารและน้ําลดลงรอยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือไขลดลงรอยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือ
๒. สัตวปกที่ถูกเลี้ยงแบบหลังบานในหมูบานเดียวกัน หรือบริเวณใกลเคียงกัน มีสัตวปวยหรือตายมี
อาการคลายคลึงกัน ในระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน
๓. สัตวปกแตละชนิด แสดงอาการอื่นรวมดวย ดังนี้
- ตายกะทันหัน
- อาการระบบทางเดินหายใจ เชน หายใจลําบาก หนาบวม น้ําตาไหล
- ทองเสีย หรือขนยุง ซึม ไมกินอาหาร ไขลด ไขรูปรางผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ํา หรือ
หนาแขงมีจุดเลือดออก
การควบคุมโรค
- เก็บตัวอยาง cloacal swab สัตวปกทุกครัวเรือน ในหมูบานที่เกิดโรค สุม 5 ตัว/ครัวเรือน
- เก็บตัวอยาง cloacal swab สัตวปกทุกหมูบาน ในระยะ 5 กม. สุม 20 ตัว/หมูบาน
- ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในฟารม วัสดุอุปกรณภายในฟารม ระยะ 5 กม.
- เฝาระวังและคนหาโรคเพิ่มเติม รอบจุดเกิดโรคในรัศมี 10 กม.
- หามเคลื่อนยายสัตวปก 30 วัน
- รายงาน สคส 1 ทุกอาทิตยเปนเวลา 4 สัปดาห
๔. โรคลัมปสกิน
ผลการฉีดวัคซีน LSD จังหวัดนครพนม
- ฉีดแลว ๙,๓๑๙ ตัว คงเหลือ ๑๐,๙๘๙ สูญเสีย ๑๙๒
รายงานสถานการณ (๒๘ ต.ค. ๖๔)
- หมูบานที่เกิดโรค ๘๔๔ หมูบาน ๙๗ ตําบล สัตวปวย ๘,๕๕๗ ตัว สัตวหายปวย ๗,๘๕๗ ตัว
สัตวตาย ๖๙๙ ตัว สัตวที่แสดงอาการ ๒๒,๒๓๙ ตัว สัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีน ๙,๓๑๙ ตัว
๕. แผนการปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทยพระราชทาน จังหวัดนครพนม
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- วันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565 ประชุมชี้แจง/ซักซอม แผนการดําเนินงาน
- วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 2565 พิธีเปดโครงการลงพื้นที่
- วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 ลงพื้นที่
เปาหมาย (เมืองนครพนม, ทาอุเทน)
๑. เกษตรกรไดรับบริการดานสุขภาพสัตวภายใตโครงการฯ ไมนอยกวา 400 ราย
๒. สัตวเลี้ยงของเกษตรกรที่ไดรับบริการดูแลสุขภาพ ไมนอยกวา 13,730 ตัว
๓. เกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพสัตวใหมีศักยภาพ ไมนอยกวา 200 ราย
โค กระบือ แพะ แกะ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค FMD HS Lumpy
ถายพยาธิ
รักษาพยาบาลสัตวปวย
ผสมเทียม
ทดสอบ/ตรวจชันสูตรโรคทางหอง Lab
สุกร
การอบรมเกษตรกร เรื่องโรคในสุกร, ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

สัตวปก

การรณรงคทําความสะอาด
การรณรงคพนยาฆาเชื้อโรค
การรักษาพยาบาลสัตว
การถายพยาธิ/แจกยาถายพยาธิ

10

การอบรมเกษตรกร เรื่องโรคในสัตวปก, ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
การรณรงคทําความสะอาด
การรณรงคพนยาฆาเชื้อโรค
การรักษาพยาบาลสัตว
การถายพยาธิ/แจกยาถายพยาธิ
การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค
สุนัข แมว
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ถายพยาธิ
รักษาพยาบาลสัตวปวย
ผาตัดทําหมันสุนัข แมว
แพะ แกะ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค FMD
ถายพยาธิ
รักษาพยาบาลสัตวปวย
ทดสอบ/ตรวจชันสูตรโรคทางหอง Lab
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.7 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
นางสาวผุดผอง แสนฝาย รักษาการหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ตุลาคม 2564
- วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตรวจติดตามความคืบหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ
ณ หมู 1,4,5 ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
- วันที่ 8 ตุลาคม 2564ตรวจติดตามความคืบหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ
ณ บานโนนฮัง ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง
- วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตรวจติดตามความคืบหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ
ณ บานโพนสวาง ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอวังยาง
- วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มอบวัสดุอุปกรณใหแกเกษตรกร จํานวน 5 ราย ภายใตโครงการนาแปลง
ใหญ ณ บานโพนสวาง ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอวังยาง
- วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตรวจติดตามความคืบหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ
ณ บานนาโพธิ์ ตําบลบานผึ้ง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
- วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตวเขต 4 ตรวจติดตาม พรอมใหคําปรึกษา
แนะนําคณะกรรมการ โครงการธนาคารโค-กระบือ ณ บานมิตรภาพ ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
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- วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ตรวจติดตามความคืบหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดําริ
ณ บานนาโพธิ์ ตําบลบานผึ้ง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
- วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มอบอุปกรณเครื่องมือปจจัยการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร ณ ที่ทําการกลุมแปลงใหญโคเนื้อบานดอนพะธาย ต.บานเสียว อ.นาหวา ต.นครพนม
- วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ออกติดตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
และประเมินลูกโคเพศผู จํานวน 8 ตัว ณ บานบุง หมู 11 ตําบลรามราช อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
2. แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ก. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการดานการตลาดโคเนื้อ - กระบือ ระดับเขต
2. โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ
3. โครงการการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม
4. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ
5. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย-เล็ก
6. โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดไกพื้นเมือง
7. โครงการสงเสริมพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว
7.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ
7.3 โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ
๘. โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม
๙. โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐. โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นที่ไมเหมาะสม
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
๑๒. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว (งานโคเนอแหงชาติ)
๑๓. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว (งานกระบือแหงชาติ)
๑๔. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว (งานแพะแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘)
๑๕. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว (งานโคนมแหงชาติ)
๑๖. กิจกรรมงานวันดื่มนมโลก
๑๗. กิจกรรมมหกรรมไกพื้นเมืองแหงชาติ
ข. แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ํานมทั้งระบบ
๒. โครงการสนับสนุนระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมปศุสัตวอินทรีย
๔. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
ค. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการตําบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ง. แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
๑. โครงการสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง
๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
๓. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
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3. การประกวดกิจกรรมปศุสัตวดีเดน ประจําป 2565
- กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานทาคอ
- เกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน
นายหาญณรงค วรราช บานเลขที่ 32/31 ม.1 ต.ทาบอสงคราม
4. สํารวจความตองการการเสนอโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2
ใหอําเภอดําเนินการสํารวจและสงรายชื่อ โครงการยกระดับแปลงใหญ ภายในวันที่ 5 พ.ย. 64
5. สํารวจความตองการเขารวมโครงการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุม/องคกรเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การทําผลิตภัณฑและทองเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน
ใหอําเภอดําเนินการสํารวจและสงรายชื่อ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 64
6. ขอมูลทะเบียนสัตว ธคก.จังหวัดนครพนม กรณีสัญญาเกิน 5 ป (ป............ถึงป 2559) ประจํางวดที่
4/2564 (วันที่ 20 กันยายน 2564)
- อ.ทาอุเทน โค 5 ตัว
- อ.บานแพง กระบือ 1 ตัว
- อ.เมืองนครพนม โค 40 ตัว กระบือ 22 ตัว
- อ.นาทม
โค 50 ตัว
- อ.ธาตุพนม โค 1 ตัว กระบือ 12 ตัว
- อ.เรณูนคร โค 63 ตัว กระบือ 13 ตัว
- อ.นาแก โค 52 ตัว กระบือ 13 ตัว
- อ.วังยาง โค 27 ตัว กระบือ 197 ตัว
รวม สัญญาโค 2,630 ตัว มีสัญญาเกิน 5 ป 247 ตัว สัญญากระบือ 1,291 ตัว สัญญาเกิน 5 ป 260 ตัว
รายชื่อศพก.ที่ขอรับ ธคก. วันที่ 3 พ.ย. 64 (รายละ 3 ตัว)
- อําเภอเมืองนครพนม นายวิจิตร เหมือนเหลา
- อําเภอธาตุพนม นายปราโมท แสงสวาง
- อําเภอเรณูนคร นายทวิช เพ็งเวลุน
- อําเภอศรีสงคราม นายสุนันท มหาวงษ
- อําเภอนาหวา นายมณีวรรณ ชัยปญหา
- อําเภอโพนสวรรค นายสมบุญ ธรรมวงษา
- อําเภอวังยาง นายสายชน พอชมพู
ให ปศอ. แจงศูนยฯ เพื่อรับสัตว และทําสัญญาฯ มาที่กลุมฯ
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธาน : ผลการพิจารณาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอ
- รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม นายพัลลภ นุโพธิ์
- รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอวังยาง นายสุธี ธรรมวงศา
- รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอปลาปาก นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ
เลิกประชุม เวลา 12.59 น.
(ลงชื่อ)
(นายศิวะ สาริบุตร)
นักจัดการงานทั่วไป
ผูจดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายเชิดชัย จันทรตระกูล)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูตรวจบันทึกการประชุม

