
รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖2 
เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
********************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล   ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ประธาน) 
๒. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๓. นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ (แทน) 
๔. นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
5. นายประกิจ  ศรีใสย์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
6. นางสาวผุดผ่อง แสนฝ่าย   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
      พัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายสมัย ศรีหาญ  ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม  
8. นางสาวศุภาวรรณ คุณวันดี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม (แทน) 
9. นางสาวฐิติมา ศรีค า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม (แทน) 
10. นายนิสสัย  ศรัจีนทร์    ปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครพนม  
11. นายสุพจน์ บุญรัตน์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม (แทน) 
๑2. นายยิ่ง เปาริสาร    ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์ (แทน) 
13. นายปิติ  พรรณุวงษ์    ปศุสัตว์อ าเภอวังยาง 
14. นายสาคร  ปุริมาตร์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม  
15. นายณัฐพล  อุทัยวัฒน์   ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร (แทน) 
16. นายอนุรักษ์  กองไชย   ปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน 
17. นายนพคุณ คล้ายพันธ์   ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง 
18. นายสามารถ ดาวเศรษฐ์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า  
19. นางสาวนงนุช งอยผาลา   ปศุสัตว์อ าเภอนาแก 

 20. นายขรรค์ชัย ช่วงชัย    ปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก 
21. นายอรรถพล อัครจันทร์   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนาทม 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายชัยวัฒน์ อุค าพันธ์    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ (ติดราชการ) 
  2. นายเสน่ห์ กุลนะ    ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม (ติดราชการ) 
  3. นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม (ติดราชการ) 

4. นายประยงค์ กอมณี    ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์ (ติดราชการ) 
5. นายประภาส โยธรรม    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นายมงคล  สุ่ยวงษ์    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  2. นายโกศิลป์  แสนฝ่าย    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   
  3. นายโอกาส  โคทังคะ    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  4. นางกัลยา  สุ่ยวงษ์    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  5. นายเจย์ษฎา อินอุเทน    เจ้าพนักงานสัตวบาล 



  6. นางสาวนิตยา คัณทักษ์   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  7. นางสาวพรมณี ไชยกา    ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  8. นายนิรุต สลับสี    ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  9. นางสาวแสงจันทร์ ขรรศร   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  10. นางสาวศิริประภา โกษาแสง   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  11. นางสาววัลณิการ ตันปาน   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  12. นางสาวรัตนาพร พรมกสิกร   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  13. นางสุรพงษ์ นันตร ี    ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
  14. นายศิวะ สาริบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.09 น.  
 เมื่อข้าราชการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายสมชาย อนันตจารุตระกูล   
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในท่ีประชุม ได้น าข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1. เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้จัดท า ประกาศส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี ๑๐ และประกาศจังหวัด
นครพนม  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกกระดับและตอบสนองความ
ต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมส าหรับราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นท่ี
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จึงก าหนดแนวทางให้บุคคลากรในหน่วยงานทุกคน ถือปฏิบัติและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการขอประชาชน 
ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
   ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
   ๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน
การด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครพนม และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
   ๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 



 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี   6  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

2. เร่ือง    การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นๆ และได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามประกาศส านักงาน  ปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดนครพนม  
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และยืนหยัดต่อด้านการทุจริต ทุกรูปแบบ 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให ้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ 
ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง ท้ังนี้  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี www.pvlo-kop.dld.go.th หัวข้อ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนม 
  

  จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการแจ้งบุคลากรทุกคนในสังกัดทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
 3. เร่งรัดการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
  กรมปศุสัตว์ ได้เร่งรัดการด าเนินงานในทุกด้าน ให้แล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 2 คือวันท่ี 31 มีนาคม 2562   
จึงขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และอ าเภอ เร่งด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  
 4. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด เกล้าฯ           
ออกประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกต้ังท่ัวไป และก าหนดวันเลือกตั้ง
ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิกันโดยพร้อมเพรียง  
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดท ารายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ครั้งท่ี 12/๒๕๖1เมื่อวันท่ี             

28 ธันวาคม 2561 และได้ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้พิจารณา
และได้แก้ไขแล้วจึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง  

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

http://www.pvlo-kop.dld.go.th/


 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง สืบเนือ่งมาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ประธาน : ติดตามการส่งคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน 
  ให้ทุกอ าเภอด าเนินการจัดท าคลิปวีดิทัศน์เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน ส่งท่ีกลุ่มยุทธฯ เพื่อส่งให้กรม
ปศุสัตว์ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มยุทธฯ 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพือ่ทราบและด าเนินการ 

๔.๑ ด่านกักกันสัตว์นครพนม 
นางสาวฐิติมา ศรีค า  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม  
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. ยอดการส่งออก ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖2 มีดังนี้  

- โค   จ านวน  4,792  ตัว    - กระบือ  จ านวน  577  ตัว 
- ไก่เนื้อ  จ านวน  52,028  ตัว  - ไก่ไข่ปลด จ านวน  7,900  ตัว 

 - ช้ินส่วนไก่ จ านวน  35 ตัน 
 2. แผนการตรวจห้องเย็นในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
  โดยปศุสัตว์เขต 4 ได้ก าหนดตารางการตรวจในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 14 แห่ง ท่ี อ.ธาตุพนม อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง และ อ.นาแก ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอดังกล่าว แจ้งท่ีอยู่
ห้องเย็นในพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเข้าไปตรวจสอบ 
   
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
นายสมัย ศรีหาญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. รายงานความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 ยอดจองสัตว์ตามโครงการ มีเกษตรกรส่ังจองสัตว์ จ านวน 22 ราย จ านวน 1,513 ตัว จ าหน่ายให้

เกษตรกรแล้วจ านวน 15 ราย จ านวน 1,472 ตัว 
2. ความคืบหน้าโครงการ ธกค. 
 ทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการคืนสัตว์ในโครงการ ธกค. เป็นแม่กระบือ 34 ตัว ลูกกระบือเพศเมีย 11 ตัว 

รวม 45 ตัว กระบือรุ่นเพศผู้ จ านวน 12 ตัว เพื่อจ าหน่ายและน าเงินเข้าโครงการ  
 ขอให้ สนง. ปศจ. นพ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรเพื่อรองรับกระบือเพศเมีย จ านวน 45 ตัว 
3. ศูนย์ได้น าไก่งวงมาเล้ียง เพื่อปรับปรุงพันธุ์และจ าหน่ายลูกให้แก่เกษตรกร  ฝากประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร

ผู้ท่ีสนใจ 
   

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๔.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นางสาวศุภาวรรณ คุณวันดี แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นท่ี S3, N 
  ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ผลิต หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า เพื่อสนับสุนนโครงการฯ 

ขณะนี้อยู่ในช่วงการเพาะปลูก จะสามารถบริการท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
๔.4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. แนวทางปฏิบัติการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้มีผล

บังคับใช้เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 และพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศใช้ในห้วง
ต้นเดือนมกราคม 2562 ซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐช่วยปฏิบัติหน้าท่ีหรือเป็นกลไก    
ท่ีส าคัญ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตราท่ี 82 (9) และมาตราท่ี 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดย
มิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

4. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว์) (งบจังหวัด) (งบกลุ่มจังหวัด) ณ วันท่ี 30 มกราคม 2562 
  4.๑ งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

หมวด
รายจ่าย 

เงินรับโอน 
ผลการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
 (บาท) 

 

โอนเพิ่มเติม 
(ระหว่างเดอืน)

(บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) เบิก (บาท) ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 9,714,180  3,875,857  13,590,037  3,473,738.73  25.56   

งบลงทุน 16,000  848,000  864,000  16,000  1.84   
รวม 9,730,180  4,723,857  14,454,037  3,489,738.73  24.14   

  4.๒ งบพัฒนาจังหวัด  
หมวดรายจ่าย งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ 

งบด าเนินงาน - - - 
งบลงทุน - - - 
รวม - - - 

  4.๓ งบกลุ่มจังหวัด 
หมวดรายจ่าย งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ 

งบด าเนินงาน - - - 
งบลงทุน - - - 
รวม - - - 

จึงน าเรียนที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ  



 ๔.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
 นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท  แทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. แจ้งแผนการติดตามให้ค าแนะน า แก้ปัญหาการน าเข้าข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  - อ.เมือง   ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   
  - อ.ธาตุพนม  วันท่ี 23 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป    
  - อ.เรณูนคร  วันท่ี 23 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป    
  - อ.นาแก  วันท่ี 24 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป   
  - อ.ปลาปาก  วันท่ี 24 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป    
  - อ.วังยาง  วันท่ี 23 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป   
  - อ.ศรีสงคราม  วันท่ี 4 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป   
  - อ.นาหว้า วันท่ี 4 ม.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป   
  - อ.บ้านแพง  ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง      
  - อ.โพนสวรรค์  วันท่ี 25 ธ.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป  
  - อ.ท่าอุเทน  วันท่ี 25 ธ.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป   
  - อ.นาทม  ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง    

 2. แจ้งแผนการออกด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยส่ือดิจิทัลฯ 
  - อ.โพนสวรรค์  วันท่ี 25 ธ.ค. 2561 เวลา  07.00 น. เป็นต้นไป ส่วนในอ าเภอท่ีเหลือ
จะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง 

   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ ดังนี้  
    1. ส่งภาพข่าวกิจกรรมการปฏิบัติงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 ข่าว 
    2. ส่งคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน  
 3. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ๑. ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันในโปรแกรม
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้น าข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕61 ท่ีได้รับ
การตรวจสอบและยืนยันจากกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว มาเป็นข้อมูลต้ังต้นส าหรับการส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
รายครัวเรือน ในช่วงท่ี 1 ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562  ในช่วงท่ี 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปภาพเกษตรกร  พิกัดฟาร์ม และรูปภาพฟาร์ม  (รูปแนวนอน)   
        ๒. ติดตามการด าเนินงานฯ ของหน่วยงาน ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  และถูกต้อง  แม่นย า  
        กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้น าข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ในปี 2561 พร้อมคู่มือการใช้งาน ใส่ในแผ่นซีดีเป็นข้อมูลต้ังต้นส าหรับการปรับปรุงข้อมูลฯ ให้
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 



 เป้าหมายการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ อ าเภอ 
เป้าหมายการบันทึกข้อมูล 

 

ข้อมูล ณ วันที่   
25 มกราคม 2562 

 

ร้อยละ 

1 ท่าอุเทน 4,070 1,584 38.92 
2 ธาตุพนม 4,930 1,752 35.54 
3 นาแก 5,720 4,119 72.01 
4 นาทม 1,620 1,651 101.91 
5 นาหว้า 5,440 4,208 77.35 
6 บ้านแพง 3,110 475 15.27 
7 ปลาปาก 3,840 3,488 90.83 
8 โพนสวรรค ์ 2,060 711 34.51 
9 เมืองนครพนม 7,450 2,341 31.42 

10 เรณูนคร 3,070 2,371 77.23 
11 วังยาง 1,190 610 51.27 
12 ศรีสงคราม 5,200 4,073 78.33 

รวม 47,700 27,383  
 4. การรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปีงบประมาณ 2562 
  ขอแจ้งเรื่องการเปิดระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เปิดระบบให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนธันวาคม ในระหว่างวันท่ี 23-31 มกราคม 2562 
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
  - เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จ านวน  65 ข่าว  
  - วันท่ี 4 มกราคม 2562 ออกติดต้ังโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังติดตาม  ให้ค าแนะน า แก้ปัญหา การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) การน าเข้าข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนฯ อ.นาหว้า   
และ อ.ศรีสงคราม 
  - วันท่ี 23 มกราคม 2562 ออกติดต้ังโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังติดตาม  ให้ค าแนะน า แก้ปัญหา การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) การน าเข้าข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนฯ อ.นาแก      
อ.เรณูนคร อ.วังยาง และ อ.ธาตุพนม 
  - วันท่ี 24 มกราคม 2562 ออกติดต้ังโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังติดตาม  ให้ค าแนะน า แก้ปัญหา การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) การน าเข้าข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนฯ อ.ปลาปาก 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)ข้าราชการ พนักงานราชการ  สังกัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนม ครั้งท่ี 1/2562  (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)  
  การทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีการโยกย้าย และเกษียณอายุของ 
ข้าราชการ ท าให้คณะท างานไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกค าส่ัง ท่ี 16/2560  ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 และขอ
พิจารณาเสนอรายช่ือผู้แทน ปศุสัตว์อ าเภอและผู้แทนข้าราชการ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะท างานฯใหม่ 



  รายช่ือคณะท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  1. นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล       ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม                 ประธานคณะท างาน  
  2. นายพิพรรธพงศ์ พูดเพราะ            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   คณะท างาน  
  3. นายประกิจ       ศรีใสย์       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      คณะท างาน  
  4. นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์   คณะท างาน  
  5. นายขรรค์ชัย      ช่วงชัย       ปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก      คณะท างาน 
  6. นายนพคุณ        คล้ายพันธ์          ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง      คณะท างาน  
  7. นายสุพจน์         บุญรัตน์             สัตวแพทย์ช านาญงาน                คณะท างาน  
  8. นายสาคร          ปุริมาตร์            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      คณะท างาน  
  9. น.ส.ณัชชา         มารศรี              นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ      คณะท างาน  
  10. นายชัยวัฒน์     อุค าพันธ์        หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ        คณะท างานและเลขานุการ  
  11. นายเชิดชัย      จันทร์ตระกูล        หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 จึงน าเรียนที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 

๔.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรม การรับรองฟาร์มใหม่ 
 มีเป้าหมาย 10 ฟาร์ม ผลงานสะสม  - ฟาร์ม คิดเป็น - % 
2. การตรวจติดตาม 
 มีเป้าหมาย 172 ฟาร์ม ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม คิดเป็น - %  
3. การต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 
 มีเป้าหมาย 3 ฟาร์ม ผลงานสะสม - ฟาร์ม คิดเป็น - % 
4. การเฝ้าระวังตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ าผ้ึง ไข่ไก่ ไข่นกกระทา  
 เก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง เป้าหมาย 25 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง คิดเป็น - % 
5. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  
 การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง  
  - ฟาร์มต่ออายุ   เก็บ 1 ครั้ง ให้ผลลบ ก็สามารถต่ออายุได้  
  - ฟาร์มรับรองใหม่  เก็บ 2 ครั้ง ติดต่อกันให้ผลลบท้ัง 2 ครั้ง ก็สามารถรับรองได้  
  - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร  
   เป้าหมาย 380 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  43  ตัวอย่าง คิดเป็น 11.31 % 
  - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุน  
   เป้าหมาย 120 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  14  ตัวอย่าง คิดเป็น 11.66 % 
  - เก็บตัวอย่างจากฟาร์มสุกร 
   เป้าหมาย 100 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  18  ตัวอย่าง คิดเป็น 18 % 
  - เก็บตัวอย่างโคขุน 
   เป้าหมาย 20 ตัวอย่าง ผลงานสะสมคิดเป็น 15.38 % 
6. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาต โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 
 - ตรวจติดตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต  
  เป้าหมาย  14  โรงฆ่าสัตว์  ผลงานสะสม  14  แห่ง  คิดเป็น  100  % 
 - เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์  



  เป้าหมาย  28  ตัวอย่าง  ผลงานสะสม  12  ตัวอย่าง  คิดเป็น  42.85  % 
7. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)  
 - เป้าหมายการด าเนินโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK  
  - ตรวจต่ออายุ 22 ราย     - ตรวจติดตาม 15  ราย - เป้าหมายรายใหม่  9 ราย 
 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK  
  เป้าหมาย  25  ตัวอย่าง  ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง  คิดเป็น  -  % 
 - เป้าหมายการด าเนินโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ไข่ OK 
  - ตรวจต่ออายุ 6 ราย     - ตรวจติดตาม 6  ราย  - เป้าหมายรายใหม่  5 ราย 
 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายไข่โครงการปศุสัตว์ OK  
  เป้าหมาย  8  ตัวอย่าง  ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง  คิดเป็น  -  % 
 แผนการเก็บตัวอย่างเพื่อรับรองและต่ออายุปศุสัตว์ OK  

 

 
8. กิจกรรม ควบคุมคุณภาพตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
 - เป้าหมาย ตรวจสอบสถานท่ีขายอาหารสัตว์ (ครั้งท่ี 1) จ านวน 271 ร้าน 
9. กิจกรรมส่ิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ 14 แห่ง  
  เป้าหมาย 14 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  5  ตัวอย่าง  คิดเป็น  21.42  % 
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกร 8 แห่ง  
  เป้าหมาย 36 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  6  ตัวอย่าง  คิดเป็น  16.67  % 
10. กิจกรรมตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์   
 เก็บตัวอย่างยาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามต ารับยา เป้าหมาย 3 ตัวอย่าง (ส่ง ธ.ค. 61) 
 - Ivermectin   - Tylocin   - Enrofloxacin  
11. กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์  
 - สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล  
  เป้าหมาย 2 ราย ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง  คิดเป็น  -  % 
 - เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ การปนเป้ือน ดี เอ็น เอ สุกร (porcine DNA)  
  เป้าหมาย 10 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง  คิดเป็น  -  % 
 
 
 
 

ก ำหนดสง่ ชนิดตัวอยำ่ง เมือง ธำตุพนม เรณนูคร นำแก ปลำปำก วังยำง ศรีสงครำม นำหว้ำ บ้ำนแพง โพนสวรรค์ ทำ่อุเทน นำทม รวม

เน้ือสกุรตรวจรับรอง (รำยใหม่) 1 1 1 1 1 5

เน้ือสกุรตรวจต่ิดตำม (ต่ออำย)ุ 1 2 5 1 6 1 1 2 19

เน้ือหน้ำอกไก่รับรอง (รำยใหม่) 0

เน้ือหน้ำอกไก่ตรวจติดตำม (ต่ออำย)ุ 1 1 1 3

แผนกำรสง่ตัวอยำ่งเน้ือสตัว์ จำกสถำนทีจ่ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ปลอกภัย ใสใ่จผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK) ปีงบประมำณ 2562

18/3/2562

ก ำหนดสง่ ชนิดตัวอยำ่ง เมือง ธำตุพนม เรณนูคร นำแก ปลำปำก วังยำง ศรีสงครำม นำหว้ำ บ้ำนแพง โพนสวรรค์ ทำ่อุเทน นำทม รวม

18/2/2562 ไข่ไก่ 4 2 1 1 8

รวม ไข่ไก่ 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8

แผนกำรสง่ตัวอยำ่งไข่ โครงกำรไข่สดปลอดภัย ใสใ่จผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK) ปีงบประมำณ 2562



12. ควบคุมป้องกันและแก้ไขเช้ือดื้อยาสัตว์ 
 - ครั้งท่ี 1 ส่ง 22 มกราคม 2562  จ านวน 14 ตัวอย่าง 
 - ครั้งท่ี 2  ส่ง 23 เมษายน 2562  จ านวน 12  ตัวอย่าง  
 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์  
  เป้าหมาย 26 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  -  ตัวอย่าง  คิดเป็น  -  % 
13. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 ผู้ประกอบการท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม โควตา 90,623 คน 
 ๑. บ.คันทรี่เฟรช จ ากัด  จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร  3,333  กล่อง/ถุง 
 ๒. บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 24,904 กล่อง/ถุง 
 ๓. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 26,525 กล่อง/ถุง 
 ๔. บ.แมรี่แอน แดรี่ ฟูด จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 1,170  กล่อง/ถุง 
 ๕. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 7,853  กล่อง/ถุง 
 ๖. อสค. จ.ขอนแก่น  จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 11,746 กล่อง/ถุง 
 ๗. สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 4,217  กล่อง/ถุง 
 ๘. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 5,535  กล่อง/ถุง 
 ๙. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 2,287  กล่อง/ถุง 
 ๑๐. บ.เทียนข า แดรี่ คอเปอเรช่ัน จ ากัด จ านวนนมท่ีได้รับการจัดสรร 3,053  กล่อง/ถุง  
  อปท./รร.เอกชน ร่วมโครงการ จ านวน ๑33 แห่ง  
14. แผนด าเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 - การฝึกอบรมหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด กลุ่มแปลงใหญ่จ้ิงหรีดต าบลโพนทอง    

อ.เรณูนคร จ.นครพนม วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกษตรอ าเภอเรณูนคร  
 - แผนการส่งตัวอย่าง  
  - ตัวอย่างสารตกค้าง (ส่ง 11 ก.พ. 62)  
   - กล้ามเนื้อสุกร   อ.เมือง  1  ตย.  
   - น้ าด่ืมสุกร  อ.ธาตุพนม  1  ตย. 
   - อาหารสุกร  อ.นาหว้า  1  ตย. 
   - ไขมันสุกร  อ.นาหว้า  1  ตย. 
  - กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (ส่ง 18 ก.พ. 62) 
   - ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม  
    - อ.เมือง 4  ตย. - อ.ธาตุพนม 4  ตย. - อ.เรณูนคร 4  ตย. 
    - อ.นาแก 4  ตย. - อ.ปลาปาก 4  ตย. - อ.วังยาง 1  ตย. 
    - อ.ศรีสงคราม 4  ตย. - อ.นาหว้า 4  ตย. - อ.บ้านแพง 4  ตย. 
    - อ.โพนสวรรค์ 1  ตย. - อ.ท่าอุเทน 4  ตย. - อ.นาทม 4  ตย. 
   - ปัสสาวะโคขุนจากฟาร์ม 
    - อ.เมือง 1  ตย. - อ.ธาตุพนม 2  ตย. - อ.เรณูนคร 1  ตย. 
    - อ.นาแก 1  ตย. - อ.ปลาปาก 2  ตย. - อ.วังยาง 1  ตย. 
    - อ.ศรีสงคราม 1  ตย. - อ.นาหว้า 1  ตย. - อ.บ้านแพง 1  ตย. 
    - อ.โพนสวรรค์ 1  ตย. - อ.ท่าอุเทน 1  ตย. - อ.นาทม 1  ตย. 
 
 
 



  - แผนการส่งตัวอย่าง น้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มสุกร (ส่ง 18 ก.พ. 62) 
   - น้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
    - อ.เมือง 1  ตย. - อ.ปลาปาก 1  ตย. - อ.วังยาง 1  ตย. 
    - อ.โพนสวรรค์ 1  ตย. - อ.ท่าอุเทน 1  ตย. - อ.บ้านแพง 1  ตย.  
    - อ.นาทม 1  ตย.  
   - น้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ 
    - อ.เรณูนคร 1  ตย. - อ.นาหว้า 1  ตย. - อ.บ้านแพง 1  ตย. 
  - โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
   - ฟาร์ม/แหล่งท่ีมาของสินค้า 
    - อ.เมือง 4  ตย. - อ.ธาตุพนม 2  ตย. - อ.ศรีสงคราม 1  ตย. 
    - อ.บ้านแพง 1  ตย.  
   - ไข่ไก่ (12 ฟอง) 
    - อ.เมือง 4  ตย. - อ.ธาตุพนม 2  ตย. - อ.ศรีสงคราม 1  ตย. 
    - อ.บ้านแพง 1  ตย.  
  

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ  ศรีใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์และการควบคุมโรค  
 - รายงานสถานการณ์การเกิดโรค FMD ในประเทศไทย เกิดข้ึนจ านวน 5 ครั้ง ในโคเนื้อ 3 ครั้ง พบท่ี จ.สงขลา 
จ.นครศรีธรรมราช โคนม 2 ครั้ง พบท่ี จ.นครราชสีมา และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 - แนวทางการรายงานข้อมูลโรคระบาดสัตว์  
  1. พบสัตว์สงสัยเป็นโรคระบาด  
  2. ตรวจสอบพื้นท่ี+เก็บตัวอย่าง (ภายใน 24 ชม.) 
  3. กรอกข้อมูล กคร1 (ส่งตัวอย่างตรวจ) 
  4. บันทึกผลการตรวจ (ภายใน 24 ชม.) 
  5. ประกาศเขตโรคระบาด 
  6. บันทึก กคร. 
   - กคร. 2 (ภายใน 72 ชม.) 
   - กคร. 3 (ไม่มีป่วยใหม่ใน 4 สัปดาห์) 
   - กคร. 5 (แผน : ภายใน 72 ชม., ผล : หลังการฉีดวัคซีนเสร็จ) 
   - กคร. 6 
 - มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย  
  - Ring vaccination โค กระบือ แพะ แกะ ในรัศมี 5 ก.ม.  
  - Biosecurity measures เข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  
  - Movement restriction  ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์/ซากสัตว์  
  - Quarantine ส่ังกักสัตว์กลุ่มเส่ียง/สัตว์ป่วย รักษาตัวป่วย เก็บตัวอย่าง  
 
 



2.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD, HS, ท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค FMD รอบท่ี 1/2562 
 - จัดท าแผนฉีดวัคซีน  (30 พ.ย. 61)  
 - รณรงค์ฉีดฯ   ธ.ค. 61 – มี.ค. 62  
 - รายงานผล   15 มี.ค. 62  
 95%  ของจ านวนสัตว์ทั้งหมด (อายุต้ังแต่ 4 เดือนขึ้นไป) 
 2.1 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD, HS, ท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค FMD 
  - ส่งแผนการฉีดวัคซีน FMD,HS ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
  - การฉีดวัคซีน FMD (แยกเข็มดูดวัคซีน กับ เข็มฉีดวัคซีน) 
   - ทุกพื้นท่ีของนครพนมเป็นพื้นท่ีเส่ียง  
   - โค กระบือ แพะ แกะ 4 เดือนขึ้นไป  
   - วัคซีนชนิด 2 ไทป์ (O, A) ขวด 10 โด๊ส กระตุ้นซ้ าใน ระยะเวลา 14 วัน 
  - การฉีดวัคซีน HS (แยกเข็มดูดวัคซีน กับ เข็มฉีดวัคซีน) 
   - ทุกพื้นท่ีของนครพนมเป็นพื้นท่ีเส่ียง  
   - โค กระบือ แพะ แกะ 4 เดือนขึ้นไป  
   - สัตว์ท้อง บังคับยาก ฝูงไล่ต้อน ปล่อยเล้ียง ช้ีแจงวิธีฉีดให้เกษตรกรฉีดเอง 
 2.2. ด าเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือ แพะ แกะ  
  บันทึกผลการฉีดวัคซีนเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ี สนง.ปศอ. หากเกษตรกรไม่ยอมฉีดให้บันทึกแจ้ง

ความประสงค์ไม่ยินยอม ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้ 
 2.3. การรายงานผลการฉีดวัคซีน และการท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง  
  สรุปรายหมู่บ้านลงในรายงานผลการฉีด (กคร.5)  ส่งภายใน 15 มี.ค. 62  
 2.4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (FMD) 
  - อ.เมือง  162 หมู่บ้าน  3,742  บาท  - อ.ธาตุพนม 124 หมู่บ้าน  1,997  บาท 
  - อ.เรณูนคร 88 หมู่บ้าน  5 ,293  บาท  - อ.นาแก 131 หมู่บ้าน  6,301  บาท 
  - อ.ปลาปาก 85 หมู่บ้าน  1,752  บาท  - อ.วังยาง 27 หมู่บ้าน  552  บาท 
  - อ.ศรีสงคราม 107 หมู่บ้าน  3,914  บาท - อ.นาหว้า 68 หมู่บ้าน  2,265  บาท 
  - อ.บ้านแพง 58 หมู่บ้าน  2,867  บาท  - อ.โพนสวรรค์ 79 หมู่บ้าน  1,582  บาท 
  - อ.ท่าอุเทน 103 หมู่บ้าน  2,052  บาท  - อ.นาทม 36 หมู่บ้าน  983 บาท 
     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33,300 บาท 
3. ฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2562 (ก.พ. - มี.ค. 62) 
 เป้าหมายท้ังจังหวัดมีท้ังหมด 130 ฟาร์ม มีอ าเภอท่ีด าเนินการส่งรายช่ือเกษตรกรมาแล้ว จ านวน 4 อ าเภอ 
คือ อ.โพนสวรรค์ อ.บ้านแพง อ.เมืองนครพนม และ อ.ปลาปาก 
4. ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม ปีงบประมาณ 2562  

  - โคเนื้อ   เป้าหมายจ านวน 6,500 ตัว ผลงาน 3,617 ตัว คิดเป็น 56%     
  - ลูกเกิด-โคเนื้อ เป้าหมายจ านวน 3,900 ตัว ผลงาน 2,611 ตัว คิดเป็น 66.9%  
  - ลูกเกิด-กระบือ เป้าหมายจ านวน 600 ตัว ผลงาน 547 ตัว คิดเป็น 91.2%    
  - กระบือ  เป้าหมายจ านวน 1,000 ตัว ผลงาน 612 ตัว คิดเป็น 61.2%     
  - ผลการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบผสมเทียม 
   - ผลงานบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อ 3,617 ตัว บันทึกข้อมูล 2,252 ตัว คิดเป็น 55.6 % 
   - ผลงานบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อ 2,611 ตัว  บันทึกข้อมูล 1,312 ตัว คิดเป็น 50.2 % 
   - ผลงานบันทึกข้อมูลผสมเทียมกระบือ 612 ตัว บันทึกข้อมูล 268 ตัว คิดเป็น 43.8 % 
 



5. การป้องกัน ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2562 
 - สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 1 – 30 มกราคม 2562 
  - พบเช้ือ 58 ตัวอย่าง (สุนัข 20 ตัว คนโดนกัด/สัมผัสน้ าลาย, สุนัข 17 ตัว สุนัขอื่นโดนกัด/

สัมผัสน้ าลาย) 
 - การส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครพนม (ต.ค.61 – 30 ม.ค.62, n=30)  
 - การจัดท าแผนโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 
  ส ารวจจ านวน สุนัข แมว ในวัด ภายในวันท่ี 21 มกราคม 2562 อ าเภอท่ียังไม่ส่งนาแก และ วังยาง  
 - การประชุมคณะกรรมการ การป้องกัน ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครพนม  
  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ช้ัน ๕ และได้เชิญอปท. ท้ัง ๑๐๓ แห่งเข้าร่วมด้วย 
 - การประชุมคณะกรรมการ การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก  
  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
6. การส ารวจการจัดตลาดนัดโค – กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี ๒๕๖๒   
 ให้ส ารวจข้อมูล ดังนี้ (ส่ง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
 ๑. ช่ือตลาดนัด  ๒. ช่ือเจ้าของตลาด ๓. สถานท่ีต้ัง ๔. ก าหนดวัน/เวลาจัดตลาดนัด  
 ๕. จ านวนสัตว์ที่น ามาขายในตลาดนัด ๖. น้ าหนักโดยเฉล่ียต่อตัว ๗. ราคาขาย  
 ๘. พิกัดต าแหน่งท่ีต้ังตลาดนัด : latitude และ longtitude  
 อ าเภอท่ีส่งแล้ว ปลาปาก และ นาทม  
7. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2562 
  - รายงานผลการด าเนินงาน X-ray ไก่ไข่ (๒)  ตามแบบฟอร์ม รก.๑ และ ตก.1 ภายในวันท่ี 4 ก.พ. 62  
  อ าเภอท่ีส่งแล้ว อ.ศรีสงคราม และ อ.โพนสวรรค์ 
 - โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562  
  ระยะเวลาในการด าเนินการ : 14 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแบบฟอร์ม รก.๑ และ 

ตก.1 ภายในวันท่ี 6 ก.พ. 62  
  อ าเภอท่ีส่งแล้ว อ.โพนสวรรค์ 
8. กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี 1/2562  
 - ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารประกอบ : ปส.1        ก าหนด

ส่งภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562  
  อ าเภอท่ีส่งแล้ว อ.โพนสวรรค์ และ อ.ศรีสงคราม 
9. หน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (อ าเภอพื้นท่ีเบิกเบ้ียเล้ียง 2,000 บาท/ครั้ง) 
 - จังหวัดเคล่ือนท่ี  
  - วันท่ี 20 ก.พ. 62 อ.ศรีสงคราม 
 - สัตวแพทย์เคล่ือนท่ี 
  - วันท่ี 14 ก.พ. 62  ณ อ าเภอเมืองนครพนม 
  - วันท่ี 15 ก.พ. 62  ณ อ าเภอวังยาง 
10. แผนปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 - วันท่ี 1 ก.พ. 62 ประเมินหน่วย Al อ.ปลาปาก อ.ธาตุพนม อ.วังยาง อ.นาแก 
 - วันท่ี 7 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการ RB,Al 
 - วันท่ี 11 ก.พ. 62 ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Al  ไทย-ลาว 
 - วันท่ี 13 ก.พ. 62 ซ้อมแผนเขต 4  



 - วันท่ี 14 ก.พ. 62 ซ้อมแผนเขต 4 สพ.คท.เมืองนครพนม  
 - วันท่ี 15 ก.พ. 62 ซ้อมแผนเขต 4 สพ.คท.วังยาง 
 - วันท่ี 20 ก.พ. 62 จังหวัดเคล่ือนท่ี อ.ศรีสงคราม 
 - วันท่ี 21 ก.พ. 62 อบรม AFS อ.ท่าอุเทน 
 - วันท่ี 22 ก.พ. 62 อบรม AFS อ.บ้านแพง 
 - วันท่ี 25 - 27 ก.พ. 62 อบรมนักระบาดวิทยา ท่ี ปศข.4 
 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 นางสาวผุดผ่อง แสนฝ่าย  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 ๑. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 
  - วันท่ี 8 มกราคม  2562 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเล้ียงโคเนื้อแบบประณีต 
  - วันท่ี 10 มกราคม  2562 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 คัดเลือกโรงเรียนตชด.ดีเด่น ณ โรงเรียนช่างกล
ปทุมวันอนุสรณื 8 อ.นาทม  
  - วันท่ี 10 มกราคม  2562 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 คัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ีมีการ
ด าเนินงานโครงการ ธคก.ดีเด่น ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน  
  - วันท่ี 11 มกราคม  2562 อบรมเกษตรกรโครงการเยาว์ชนคนรักควายในโรงเรียน ณ กลุ่มผู้เล้ียง
กระบือบ้านบะหว้า อ.ท่าอุเทน  
  - วันท่ี 22 มกราคม  2562 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ บ้าน
ดอนพะทาย ม.2 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  - วันท่ี 22 มกราคม  2562 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์
ดีเด่นระดับเขต 4 เพื่อเตรียมประกวดกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ 
  - วันท่ี 22 มกราคม  2562 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ บ้าน
ค าแม่นาง สามแยก ต.หนองซน อ.นาทม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(ด้านปศุสัตว์)  

2. แจ้งข่าว 
 1. กิจกรรมปรับเปล่ียนพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
  ขยายเวลาการรับสมัครเกษตรกร จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดให้ภายในวันท่ี   

22 กุมภาพันธ์ 2562   
 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
  - จ านวนเกษตรกรท่ีสมัคร จ านวน 315 ราย - พื้นท่ีท้ังหมด จ านวน 2,191.25 ไร่ 
  - ใช้เอง จ านวน 1,325.25 ไร่   - เพื่อจ าหน่าย จ านวน 863 ไร่ 
  - ประเภทพืชอาหารสัตว์  
   - ต้นข้าวโพด จ านวน 237 ไร่   - หญ้าเนเปียร์ จ านวน 884 ไร่ 
   - แพงโกล่า จ านวน 343.25 ไร่   - มันส าปะหลัง จ านวน 729 ไร่ 
 
 
 



3. ติดตามทวงถาม  
 - การส่งรายงานประจ าเดือน   - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 1 -2 
 - โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสม - โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ 
   ขอให้ส่ง ภายในวันท่ี 20 ของเดือน  
4. แผนงานการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 - 4 กุมภาพันธ์ 2562   ลงพื้นท่ีเตรียมงานคลินิกเกษตรกรเคล่ือนท่ี ณ ท่ีว่าการอ าเภอวังยาง 

  - 5  กุมภาพันธ์ 2562   งานคลินิกเกษตรกรเคล่ือนท่ี ณ ท่ีว่าการอ าเภอวังยาง/ลงพื้นท่ีเตรียมประกวด
กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ณ  กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.บ้านเสียว  อ.นาหว้า 
  - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกวดกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ณ  กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ     ต.
บ้านเสียว  อ.นาหว้า 

 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  ณ  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์นครพนม  
  - 14 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเกษตรกรหลักสูตรอาสาปศุสัตว์สู่  Smart Farmer ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

 - 15 กุมภาพันธ์ 2562    อบรมเกษตรกรหลักสูตร Smart Farmer ต้นแบบ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

 - 27 กุมภาพันธ์ 2562    อบรมเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

 
นายสาคร  ปุริมาตร์ :  

๑. โครงการคัดเลือกกิจกรรมด้านปศุสัตว์ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 - กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคล  พลหาญ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ระดับเขต ๔ 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน ท่ีมีผลการปฎิบัติงานโครงการ ธคก.ดีเด่น ระดับเขต ๔ 
 วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ ผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ๔  
 - กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 วนัท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  รับคณะกรรมการระดับกรมปศุสัตว์ จากท่าอากาศยานนครพนม ต้อนรับคณะกรรมการ และเข้าท่ีพัก 
 วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  รับคณะกรรมการฯ ลงพื้นท่ีด าเนินการคัดเลือก ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า 
 วันท่ี ๑ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นท่ีเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก  
 - กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.ดีเด่น ระดับเขต ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.จังหวัดบึงกาฬ 
 วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า  
 วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.จังหวัดมุกดาหาร  
 



๒. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐  
 การรับแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ สนับสนุน อสป. 

 - อ.เมือง  จ านวน  ๒๐ ราย รับแผ่นยาง  ๘๐ แผ่น  
 - อ.ปลาปาก จ านวน  ๑๗ ราย รับแผ่นยาง  ๖๘ แผ่น 
 - อ.ท่าอุเทน จ านวน  ๑๖ ราย รับแผ่นยาง  ๖๔ แผ่น 
 - อ.ศรีสงคราม จ านวน  ๔๐ ราย รับแผ่นยาง  ๑๖๐ แผ่น (คงเหลือ ๑๖๐ แผ่น) 
 - อ.บ้านแพง จ านวน  ๑๖ ราย รับแผ่นยาง  ๖๔ แผ่น 
 - อ.นาหว้า จ านวน  ๑๗ ราย รับแผ่นยาง  ๖๘ แผ่น   (คงเหลือ ๖๐ แผ่น) 
 - อ.โพนสวรรค์ จ านวน  ๑๗ ราย รับแผ่นยาง  ๖๘ แผ่น 
 - อ.นาทม จ านวน  ๓๘ ราย รับแผ่นยาง  ๑๕๒ แผ่น (คงเหลือ ๑๕๒ แผ่น) 
 - อ.นาแก จ านวน  ๒๓ ราย รับแผ่นยาง  ๙๒ แผ่น 
 - อ.ธาตุพนม จ านวน  ๑๕ ราย รับแผ่นยาง  ๖๐ แผ่น 
 - อ.เรณูนคร จ านวน  ๓๕ ราย รับแผ่นยาง  ๑๔๐ แผ่น 
 - อ.วังยาง จ านวน  ๒๓ ราย รับแผ่นยาง  ๙๒ แผ่น 

หมายเหตุ :  - ขอกันไว้ใช้งานท่ีจังหวัด อ.ศรีสงคราม ๒๐ แผ่น และ อ.นาทม ๑๒ แผ่น 
               - ส่งหลักฐาน อสป.ลงนามแล้ว ปลาปาก โพนสวรรค์ และท่าอุเทน 

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริประจ าปี ๒๕๖๑ 
  - กรมปศุสัตว์ อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จ านวน ๓๘,๖๕๐ บาท ให้แก่โรงเรียน 
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ ในการปรับปรุงโรงเรือนเล้ียงเป็ด ปรับปรุงโรงเรือนไกไ่ข่ปล่อยลาน (รั้วรอบโรงเรียน) ส านักงาน
ปศุสัตว์นครพนม ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงโรงเรอืนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานชดใช้
เงินยืม กพด. เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
  - การขอรับพันธุ์เป็ดเทศ สนับสนุนโรงเรียนพฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จ านวน ๔๐๐ ตัว 
   ทุกโรงเรียนได้รับพนัธุ์เป็ดเทศ จากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในโรงเรียนตามพระราชด าริ จ านวน ๘ โรงเรียนๆละ ๕๐ ตัว   รวมจ านวน ๔๐๐ ตัว ขอให้ทุกอ าเภอได้ 
ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการเล้ียงปศุสัตว์ให้แก่โรงเรียน ต่อไป  
  - การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ตามหนังสือท่ี ตช ๐๐๓๐.๓๓(๒๓๒)/ว๒๑๓๕  ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน แจ้งว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีก าหนดการเสด็จในระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ ก.พ. ๖๒ 
จ านวน ๒ โรงเรียน คือ 
   ๑. รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  
   ๒. ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง 
  การลงพื้นท่ีเตรียมความพร้อมครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
   ๑. รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  
   การเตรียมการ : ประมาณการค่าใช้จ่าย เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
    ๑. ปรับปรุงคอกไก่ไข่กรงตับ : ซ่อมคอก ซื้อกรงตับใหม่ ทาสีรั้ว 
    ๒. ปรับปรุงคอกไก่ไข่ปล่อยลานและไก่ด าภูพาน : ซ่อมเปล่ียนหลังคาใหม่ท้ังหลัง (จ้างเหมา
ช่าง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท) ห้องกลางปรับปรุงเป็นท่ีเก็บอาหารสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ 
    ๓. ป้าย : ป้ายไวนิล ขนาด ๙๐x๑๒๐ ซม. ใส่กรอบไม้ จ านวน ๓ ป้าย 
    ๔. ป้าย : ป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. 
    ๕. ท าป้ายรวมของหน่วยงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๑ ป้าย 
    ๖. เอกสารสรุปผลงาน (กลุ่มส่งเสริมฯด าเนินการ)  



   ๒. ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง 
   การเตรียมการ : ประมาณการค่าใช้จ่าย เงิน ๖,๐๐๐ บาท 
    ๑. ปรับปรุงคอกไก่ไข่ปล่อยลาน ไก่ด าภูพาน เป็ดเทศ : กั้นคอก ๓ คอก ทาสี คอก รั้ว  
    ๒. ท าศาลาแหล่งเรียนรู้ ๑ แห่ง เสาปูนสูง ๒.๕ เมตร หลังคากระเบ้ือง  
    ๓. ป้าย : ป้ายไวนิล ขนาด ๖๐x๘๐ ซม. ใส่กรอบไม้ จ านวน ๖ ป้าย  
    ๔. ป้าย : ป้ายไวบร์อดองค์ความรู้ ๖ แผ่น ใส่ในป้ายขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. ศาลา 
                                              แหล่งเรียนรู้ 
    ๕.ท าป้ายรวมของหน่วยงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๑ ป้าย 
    ๖.เอกสารสรุปผลงาน (กลุ่มส่งเสริมฯด าเนินการ) 
   การจัดเจ้าหน้าท่ีเข้ารับเสด็จฯ  
    - รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ 
     ๑.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ๒.หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ทีมงาน) 
     ๓.หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (ทีมงาน) ๔.กลุ่มส่งเสริมฯ (คุณผุดผ่อง) 
     ๕.ปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน (ทีมงาน)  ๖.ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 
     ๗.ปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก   ๘.ปศุสัตว์อ าเภอนาแก 
     ๙.ปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม   ๑๐.ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร 
     ๑๑.ปศุสัตว์อ าเภอวังยาง   ๑๒.ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี โซนใต้  
    - ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง 
     ๑.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ๒.หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (ทีมงาน)  
     ๓.หน.กลุ่มพัฒนาฯสินค้าปศุสัตว์ (ทีมงาน) ๔.กลุ่มส่งเสริมฯ (คุณสาคร) 
     ๕.ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง (ทีมงาน) ๖.ปศุสัตว์อ าเภอนาทม 
     ๗.ปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม  ๘.ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า 
     ๙.ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์  ๑๐.ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี โซนเหนือ 
4. โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 จังหวัดนครพนม : มีฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ จ านวน ๔ ฟาร์ม ดังนี้ 
  ๑.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ : บ้านทางหลวง หมู่ ๘ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก 
  ๒.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ : บ้านวังกะเบา-นาสีนวล หมู่ ๕ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก 
  ๓.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ : หนองปลาค้อเฒ่า หมู่ ๒ บ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก 
  ๔.ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ : ป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๘ บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก 
 ขอให้อ าเภอได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมทุกๆ เดือนๆละ ๑ ครั้ง  
5. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดนครพนม 
 1.การประชุมสัมมนา เมื่อวันท่ี ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

  เป้าหมายสูงสุด  
  “ธคก. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน”  
  วิสัยทัศน์ 
  “สืบสานพระราชปณิธาน ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ สร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ให้

เกษตรกรอย่างยั่งยืน”  
  กรอบการคิดประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ปี 

 - พัฒนารูปแบบการด าเนินงานธนาคาร โค-กระบอื เพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน 
  - การท างานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร 



 - พัฒนาเครือข่ายการท างาน  
 - พัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ 
 - พัฒนาระบบส่ือสาร เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการในยุค 4.0  
 - การพัฒนาและการเสริมพลังบุคลากร กรมปศุสัตว์ (ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต ส่วนกลาง)การส่ือสาร ธคก.      
   สู่สาธารณะ 

  สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาฯท่ีส าคัญ 
  ๑.นโยบายของจังหวัดนครราชสีมา : ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเล้ียงโค-กระบือเพิ่มข้ึนทุกปีๆละ ๑๐% 

และส่งเสริมให้เกิดอาชีพการเล้ียงสัตว์ เพิ่มข้ึนทุกปีๆละ ๕%  
  ๒.นายกรัฐมนตรี ได้ส่ังการ ๒ โครงการใหญ่ 
   ๑. ๔ ทศวรรษโครงการ ธคก. ให้ขยายผล/ปีมหามงคล เป้าหมายรับบริจาคโค-กระบือท่ัวประเทศ  

เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔,๙๑๐ ตัว 
    ๔   = ๔ ทศวรรษ หรือ โครงการ ธคก. มีอายุ ๔๐ ปี 
    ๙   = โครงการ ธคก. เป็นของโครงการ รัชกาลท่ี ๙ 
    ๑๐ = เฉลิมฉลอง รัชสมัย รัชกาลท่ี ๑๐  
   ๒. ทุกวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐  จัดงาน

เชิญชวนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จัดเชิญชวนผู้ท่ีเข้าปีชงบริจาค เป้าหมาย ๑,๐๖๘ ตัว 
    ๑๐ = รัชกาลท่ี ๑๐ 
    ๖๘ = พระชนมายุ ๖๘ พรรษา 
  โดยกรมปศุสัตว์ จัดท าโครงการลงมา โดยเชิญชวนให้ทุกเขต ทุกจังหวัด จัดท าโครงการบริจาคฯ จัดพิธี

ไถ่ชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  
  3. นายอ าพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
   ๑. แผนการผลิตลูกเกิดเพศเมียพร้อมท่ีขยายผล มีจ านวนเท่าไร ฝากเจ้าหน้าท่ีจังหวัดติดตาม 

เป้าหมายท่ีพี่น้องเกษตรกรท่ียื่นแบบแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการ มีเท่าไรกันแน่  ให้เกษตรกรได้เข้าถึงได้โดยเร็ว 
   ๒. การแก้ไขปัญหา ๒ หมื่นกว่ารายท่ียังคงค้าง มีหนังสือส่ังการให้ทุกจังหวัดสรุป ท าแผนการ

แก้ไขปัญหา การท าอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไมใ่ห้มีปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   ๓. ส ารวจข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ธคก. ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ามีจ านวนเท่าไร  
 2. การประชุมแก้ไขปัญหา ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม : ให้ทุกอ าเภอจัดท าสรุปตามแบบรายงาน คือ     
   ๑. ตารางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 
   ๒. ตารางสรุปการแก้ไขท่ี ๑ และ ท่ี ๒ 
  ส่งภายในวันท่ี ๔ ก.พ. 62 นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้ปศุสัตว์เขต ๔ ทราบภายในวันท่ี 5 ก.พ. 62 ต่อไป 
 3. กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งก าหนดส่งมอบโคเพศเมียให้จังหวัดนครพนม ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗๐ ตัว      

โดยมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก.ในพื้นท่ีอ าเภอวังยาง “คนรวมกลุ่ม วัวรวมคอก” จ านวน ๓ กลุ่ม สัญญาเลขท่ี       
นพ ๑ – ๗๐/๖๒ ขอให้ท่านด าเนินการรอรับโคและตรวจสภาพโคเสร็จแล้วรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ พร้อม
รายงานทะเบียนเกษตรกรผู้รับมอบโค และ ขอให้ท าสัญญายืมเพื่อการผลิตกับเกษตรกรผู้ยืมตามระเบียบ ธคก. ต่อไป  

 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



    (ลงช่ือ) 
   (นายศิวะ สาริบุตร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

          (ลงช่ือ) 
                      (นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล) 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่นๆ 
 -  
 ประธาน : มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา  12.39 น.  
 
 
 
 
 
 
 


