
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

คร้ังที่ 2/๒๕๖5 
เม่ือวันที่  28  มีนาคม  2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล 
********************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอดิศร  ชาติสุภาพ    ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ประธาน) 
๒. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๓. นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 
๔. นางสาวผุดผ่อง  แสนฝุาย   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
      พัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายประกิจ  ศรีใสย์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
6. นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
7. นายสมัย  ศรีหาญ    ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
8. นายมานพ  กุศลยัง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม  
9. นางสาวฐิติมา  ศรีค า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม (แทน) 
10. นายพัลลภ  นุโพธิ์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครพนม 
11. นายศรายุทธ  ดอนต้อ   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม 
12. นายสายฝน  ค าผอง    ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์ 
13. นายชริน  แสนยอดค า   ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร   
14. นายมงคล  สุ่ยวงษ์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม 
15. นายอนุรักษ์  กองไชย   ปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน 
16. นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง 
17. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า 

 18. นายสุรศักด์ิ  มณีปกรณ์   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก 
 19. นายอรรถพล อัครจันทร์   ปศุสัตว์อ าเภอนาทม 

20. นายสุธี  ธรรมวงศา    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังย 
21. นางสาวนงนุช  งอยผาลา   ปศุสัตว์อ าเภอนาแก 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นายสุรวิทย์  ชอบจิตร    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายโกศิลป์  แสนฝุาย    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  3. นายศิวะ สาริบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.  
 ข้าราชการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายอดิศร  ชาติสุภาพ                  
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในท่ีประชุม ได้น าข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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พีธีการก่อนการประชุม 
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : มอบหนังสือรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม แก่อ าเภอศรีสงครามและอ าเภอเรณูนคร  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ :  มอบโล่รางวัลจากปศุสัตว์เขต 4  ในการประกวดกลุ่มเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเล้ียงสัตว์ ดีเด่น ประจ าปี 2565  ดังนี้ 
  1. รองชนะเลิศอันดับ 1   กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม     
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1   นายเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่น คือ นายหาญณรงค์  วรราช เกษตรกร อ.ศรีสงคราม  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. ผู้บริหาร/ ข้าราชการ ท่ีได้รับแต่งต้ัง/ ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  นางรัตนาภรณ์  อัศวนุภาพ    ต าแหน่ง  คลังจังหวัดนครพนม 
 2. สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  จังหวัดนครพนม  มีมาตรการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อเตรียมรองรับการเปิดประเทศ ในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2565  สาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ก าหนดมาตรการ 333 คือ 1.ฉีดวัคซีนให้ได้ 3 เข็ม  2.อสม. 
น ากลุ่มผู้ท่ีมีความเส่ียงมาฉีควัคซีนให้ได้ อาทิตย์ละ 3 คน   3. ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 สัปดาห์ 
  ขอความร่วมมือให้ผู้ ท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม   ติดต่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ท่ี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือสถานท่ีอื่นๆ ท่ีทางจังหวัดก าหนด 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ฝุายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดท ารายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ครั้งท่ี 2/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี               

28   มีนาคม  2565   และได้ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้
พิจารณาและได้แก้ไขแล้วจึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง  

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องมาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและด าเนินการ 

๔.1 ด่านกักกันสัตว์นครพนม 
นางสาวฐิติมา ศรีค า  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม  
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1.น้ ายาฆ่าเช้ือและยาพ่นฆ่าแมลง (เหลือ 200 ขวด) 
  อ าเภอใดต้องการน้ ายาฆ่าเช้ือและยาพ่นฆ่าแมลง ขอให้ท าหนังสือมาท่ีจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
 นายสมัย  ศรีหาญ  อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 

มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 แผน/ผลการปฏิบัติงาน 
  1. งานผลิตกระบือปลัก (พื้นเมือง)  ปี 2565 
   - พ่อพันธุ์กระบือ    เปูาหมาย  2  ตัว  ผลงาน  1 ตัว   
    - แม่พันธุ์กระบือ  เปูาหมาย  30  ตัว  ผลงาน  33  ตัว   
   - กระบือขนาดอื่น ๆ  (เล็ก/ รุ่น/ หนุ่ม/ สาว)   เปูาหมาย  12  ตัว  ผลงาน  64  ตัว   
   - ลูกกระบือ   เปูาหมาย  18  ตัว  ผลงาน  11  ตัว   
    รวม เปูาหมายผลิต  62  ผลิตได้ 109  ตัว 
  2. ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจของกระบือศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม  ปี 2564 
   - น้ าหนักแรกเกิด   ผลงาน  32.25  กิโลกรัม 
   - น้ าหนักหย่านม 240 วัน เปูาหมายตัวชี้วัด(ค่าเฉล่ีย) >160 กิโลกรัม ผลงาน 185.07 กิโลกรัม 
   - น้ าหนักโตเต็มท่ี แม่พันธุ์ 474 กิโลกรัม  พ่อพันธุ์  740  กิโลกรัม 
   - อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม  เปูาหมายตัวช้ีวัด(ค่าเฉล่ีย) >550  กรัม/วัน ผลงาน 
     642.78  กรัม/วัน 
   - ช่วงห่างการให้ลูก   เปูาหมายตัวช้ีวัด(ค่าเฉล่ีย)  < 550  วัน  ผลงาน  397.67  วัน 
   - อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก   เปูาหมายตัวชี้วัด(ค่าเฉล่ีย)  < 5  ปี  ผลงาน  4.17 ปี 
  3. ผลการปรับปรุงพันธุ์กระบือปลักพื้นเมืองไทย (ข้อมูล 28 มี.ค. 65) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. งานผลิตเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ปี 2565 
   - พ่อพันธุ ์   เปูาหมาย  60  ตัว  ผลงาน  60  ตัว   
   - แมพ่ันธุ์     เปูาหมาย  300  ตัว  ผลงาน  315 ตัว   
   - ผลิตลูกเป็ดเทศ    เปูาหมาย  15,000  ตัว  ผลงาน  5,326 ตัว   
   - ผลิตทดแทนพ่อ  แม่พันธุ์   เปูาหมาย  648  ตัว  ผลงาน  620  ตัว   
  5. การด าเนินงานมาตรฐานฟาร์ม 
   1. ฟาร์มกระบือผ่านการเป็นฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม: GFM 
   2. ผ่านมาตรฐาน ฟาร์มเป็ดพันธุ์ 
   3. ผ่านมาตรฐานฟาร์มกระบือปลอดโรคพาราทูเบอร์คูโลซีส ระดับ A 
   4. ผ่านมาตรฐานฟาร์มกระบือปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A 
   5. ผ่านมาตรฐานฟาร์มกระบือปลอดโรคทูเบอร์คูโลซีส ระดับ B 
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   6. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น อันตรายต่อสุขภาพ 
  6. เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม ( 2  จังหวัด  33 ฟาร์ม ) 
   - กระบือ 16 ฟาร์ม  อนุรักษ์พนัธุ์สัตว์พื้นเมือง 15 ฟาร์ม  ปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์ 
      1 ฟาร์ม 
   - สัตว์ปีก 6 ฟาร์ม  ปรับปรุงพันธุ์ และ   ขยายพันธุ์ 3 ฟาร์ม ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและ
     เทคโนโลยี 3 ฟาร์ม 
   - โคเนื้อ 7 ฟาร์ม   ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ 1 ฟาร์ม ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและ
     เทคโนโลยี 6 ฟาร์ม 
   - สุกร 2 ฟาร์ม   ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
   - โคนม 1 ฟาร์ม  ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 1 ฟาร์ม 
   - แพะ 1 ฟาร์ม ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 1 ฟาร์ม 
  7. ผลงานทางวิชาการปี 2565 
   7.1 ศึกษากราฟการเจริญเติบโตของกระบือปลักภายใต้การเล้ียงในทุ่งหญ้าจังหวัดนครพนม 
                  สมัย  ศรีหาญ1/  ธนกฤต  ค าสมหมาย1/   วุฒิชัย  เคนไชยวงศ์2 /  
  สรุปผลการวิจัย 
            การทดสอบฟังก์ชันการเจริญเติบโตในกระบือปลักภายใต้การเล้ียงในทุ่งหญ้าจังหวัดนครพนม
โดยการเล้ียงแบบปล่อยแทะเล็มโดยใช้ข้อมูลน้ าหนักตัวรายเดือน ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 40 เดือนถูกใช้เป็นค่าสังเกตใน
การวิเคราะห์ ท้ังหมดจ านวน  2,025 บันทึก จากจ านวนสัตว์ 107 ตัว ถูกรวบรวมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 -2564  พบว่า 
ฟังก์ชัน Von Bertalanffy เป็นฟังก์ชันท่ีเหมาะสมส าหรับท านายกราฟการเจริญเติบโต โดยมีค่า MSE, AIC และ -2logL 
ต่ าท่ีสุด (1,009.8 2,635.56 และ 2629.56 ตามล าดับ) ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการเจริญเติบโตของกระบือปลัก
เพศผู้และเพศเมีย พบว่ามีน้ าหนักตัวโตเต็มท่ี (A) 284.9 และ 409.0 กิโลกรัม ตามล าดับ กระบือปลักเพศผู้มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉล่ียต่อวัน (maximize absolute growth rate) ท่ี 0.40 กิโลกรัมต่อวัน ท่ีอายุ (Age at the inflection 
point) 3.5 เดือน และกระบือปลักเพศเมีย มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวันสูงสุด 0.30 กิโลกรัมต่อวันท่ีอายุ 7 เดือน 
เมื่อประเมินด้วยฟังก์ชัน Von Bertalanffy  
                ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะพารามิเตอร์ของฟงัก์ชันการเจริญเติบโต ได้แก่ ลักษณะน้ าหนัก
โตเต็มท่ี และอัตราเข้าสู่น้ าหนักตัว โตเต็มท่ีมีค่าอัตราพันธุกรรมระดับปานกลาง 0.34 และ 0.32 แสดงถึง การคัดเลือก
กระบือท่ีโตดีจากลักษณะน้ าหนักโตเต็มท่ี หรืออัตราเข้าสู่น้ าหนักตัวโตเต็มท่ีสามารถให้ผลตอบสนองการคัดเลือกได้ดี 
ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตแบบด่ังเดิม คือ น้ าหนักหย่านมปรับท่ีอายุ 240 วัน 
และน้ าหนักท่ีอายุ 1 ปี และอัตราการเข้าสู่น้ าหนักโตเต็มท่ีในฟังก์ชัน Von Bertalanffy มีค่าในเชิงลบระดับสูง (-0.76 
และ -0.80 ) แสดงถึง การคัดเลือกเพื่อให้ได้น้ าหนักหย่านม และน้ าหนักท่ีอายุ 1 ปี สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้า
สู่น้ าหนักโตเต็มท่ีช้าลง  
   ค่าการผสมพันธุ์ (Estimated Breeding Value; EBV)  
               การประเมินค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value; EBV) จากข้อมูลลักษณะ
ปรากฏร่วมกับข้อมูลพันธุ์ประวัติของกระบือแต่ละตัว ด้วยวิธี Best Linear Unbiased Prediction ( BLUP) เพื่อ
จัดล าดับพ่อพันธุ์ใช้งาน และพ่อกระบือหนุ่มท่ีมีพนัธุกรรมของการการเจริญเติบโตท่ีดีของลักษณะการเจริญเติบโต และ
ลักษณะพารามิเตอร์ของกราฟการเจริญเติบโตท่ีน ามาจัดเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย เพื่อจัดล าดับพ่อพันธุ์ใช้งาน และ
ล าดับของกระบือหนุ่มภายใต้การเล้ียงในทุ่งหญ้าจังหวัดนครพนม พบว่า พ่อพันธุ์ที่ควรใช้ในการผสมพันธุ์ ได้แก่ 
Doawrong, Pan, Pemchock และ Petdum  กระบือหนุ่มท่ีควรคัดไว้ทดแทน ได้แก่ NP14/59, NP13/59, 
NP35/61 และ NP12/60 
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   7.2 ผลงานทางวิชาการ(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
    ศึกษาสมรรถภาพการผลิตเป็ดเทศกบินทร์บุรีภายใต้สภาพการเล้ียงศูนย์วิจัยและ 
บ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม  
    ธนกฤต  ค าสมหมาย1/ สมัย  ศรีหาญ1/  
 

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

๔.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นายมานพ  กุศลยัง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 เนื่องด้วยตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ แจ้งว่าผลผลิตท่ีอยู่ภายในศูนย์ ท้ังหญ้าสดและท่อนพันธุ์พืช

อาหารสัตว์ เข้าข่ายเป็นวัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ท าให้ไม่สามารถแจกฟรีให้แก่เกษตรกรได้เหมือนเดิม       
และต้องจ าหน่ายเพื่อเก็บเป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยจ าหน่ายในกิโลกรัมละ 2 บาท  

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
  

๔.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดนครพนม 

ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และมีก าหนดมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดนครพนม 

 2. ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย ส าหรับต าแหน่ง ประเภทอ านวยการ ส าหรับ
ข้าราชการสังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

  ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ี ได้จัดแนะแนวประสบการในงานท่ีหลากหลาย ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ตามโครงการ HR Clinic (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการนับ
เกณฑ์ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ   ก าหนดจัดกิจกรรมแนะแนว
ประสบการณ์ฯ ส าหรับข้าราชการสังกัดหน่วยภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยแบ่งเป็น 2 
รอบ ดังนี้ 

   - รอบท่ี 1 วันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
   - รอบท่ี 2  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา เวลา 10.00 – 12.00 น. 
  จึงขอเชิญผู้ท่ีสนใจเจ้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนภายในวันพุธ ท่ี 30 มีนาคม 2565 และจะแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิ์

เข้าร่วมการแนะแนวฯ ในวันท่ี 4 เมษายน 2565  
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3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว์) (งบจังหวัด) (งบกลุ่มจังหวัด) ณ วันท่ี 4 ก.พ. 2565 
  3.๑ งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

หมวด
รายจ่าย 

เงินรับโอน 
ผลการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
 (บาท) 

 

โอนเพิ่มเติม 
(ระหว่างเดอืน)

(บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) เบิก (บาท) ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 5,354,814 2,975,640 8,330,454 4,232,147.79 50.80  

งบลงทุน 298,500 - 298,500 298,500 100  
รวม 5,653,314 2,975,640 8,628,954 4,530,647.79 52.51  

   
 
  3.๒ งบพัฒนาจังหวัด  

หมวดรายจ่าย งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ 
งบด าเนินงาน - - - 
งบลงทุน - - - 
รวม - - - 
  3.๓ งบกลุ่มจังหวัด 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ 
งบด าเนินงาน - - - 
งบลงทุน - - - 
รวม - - - 
 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๔.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
 นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
   ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีน ามาประกอบการก าหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ  ของกรมปศุสัตว์ ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจึงมีความประสงค์ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน   ในโปรแกรม
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ในช่วงท่ี 1 ขอให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
31 มีนาคม  2565  โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปภาพเกษตรกร พิกัดฟาร์ม และรูปภาพฟาร์ม  (รูปแนวนอน)   
   ๒. ติดตามการด าเนินงานฯ ของหน่วยงาน ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  และถูกต้อง  แม่นย า โดยผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ส านักงาน    
ปศุสัตว์อ าเภอ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 2. เรื่องการรายงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) 
  ขอให้ท่านเร่งรัดการปฏิบัติงานและเร่งรายงานในระบบ e–Operation  รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) 
หากด าเนินการแล้ว ยังไม่รายงาน หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้บันทึกรายงานภายใน 30 มีนาคม  2565  
โดย เข้าใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ https://eop2.dld.go.th/login ท้ังนี้ กองแผนงานจะสรุปผลงานประจ าเดือน ณ วันท่ี 30 ของ
เดือน เวลา 24.00 น. รายงานเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 3. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร 
  ตามหนังสือ ท่ี นพ 0008/ 298 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เล้ียงสุกร ได้ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอเร่งส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร ดังนี้  
   ๑. ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลการเล้ียงสุกรให้เป็นปัจจุบัน  ในระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เล้ียงสัตว์ (https://eregist.dld.go.th/) ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น  ให้ด าเนินการต่อไปอีก เริ่มต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
   ๒. แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมส ารวจข้อมูล        
และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรมาแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเล้ียงสุกรให้เป็นปัจจุบันให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
  ๓. ตัดยอดทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน เนื่องจากต้องพิมพ์รายงานเสนอท่านปศุสัตว์จังหวัด และส่งให้        
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน  ต่อไป   
  4. การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ นัดหมายเกษตรกรเปูาหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่าง
วันท่ี 29-30  มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ของแต่ละอ าเภอ 
  
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ 
 - การรับรองฟาร์มใหม่ (12 ฟาร์ม)  
  โคเนื้อ 5 ฟาร์ม   ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม   
  จ้ิงหรีด 1  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
  สุกร 6 ฟาร์ม   ผลงานสะสม  6  ฟาร์ม 
 - การตรวจติดตาม (95 ฟาร์ม) 
  โคเนื้อ  9 ฟาร์ม   ผลงานสะสม  7  ฟาร์ม 
  สุกร  52  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  41  ฟาร์ม 
  ไก่เนื้อ  4  ฟาร์ม   ผลงานสะสม  2  ฟาร์ม 
  ไก่ไข่  12 ฟาร์ม  ผลงานสะสม 6  ฟาร์ม  
  เป็ด  2 ฟาร์ม   ผลงานสะสม 1  ฟาร์ม 
  จ้ิงหรีด  16  ฟาร์ม   ผลงานสะสม  8  ฟาร์ม 
 - การต่ออายุ (10 ฟาร์ม) 
  สุกร  9  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  5  ฟาร์ม 
  ไก่เนื้อ  1  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
 

https://eop2.dld.go.th/login
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2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร 
  เปูาหมาย 300 ตัวอย่าง  ผลงานสะสม 120  ตัวอย่าง  
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุน 
  เปูาหมาย 9๐ ตัวอย่าง  ผลงานสะสม 36  ตัวอย่าง  
 - ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
  - โคขุน 30 ฟาร์ม  ผลงานสะสม  17  ฟาร์ม 
  - สุกร ๑๐๐ ฟาร์ม  ผลงานสะสม  44  ฟาร์ม 
3. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 
 - การตรวจสอบและตรวจต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 13 แห่ง ผ่านต่ออายุ 12 แห่ง 
 - การตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ จ านวน  1  แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ เปูาหมาย ๑๔ ตัวอย่าง ผลงานสะสม 9 ตัวอย่าง 
4. กิจกรรมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

  - ตรวจติดตาม เปูาหมาย  35  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน 20  แห่ง 
  - ตรวจต่ออายุ เปูาหมาย  7 แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน 5  แห่ง 
  - รับรองใหม่ เปูาหมาย  2 แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน 1  แห่ง 
  - ตรวจวิเคราะห์ BAC  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง  ผลงานสะสม  10  ตัวอย่าง 
  - ตรวจวิเคราะห์ MA  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  10  ตัวอย่าง 
  - ตรวจวิเคราะห์ BETA  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  10  ตัวอย่าง 

5. กิจกรรม ตรวจสอบ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
 สรุปการขอต่ออายุ และการขอใหม่ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (ข้อมูล 25  มี.ค. 65) 
  - จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ ท่ีได้รับบริการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (แห่ง) 
    เปูาหมาย  108  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน  311  แห่ง 
  - จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ ท่ีได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์(แห่ง)

      เปูาหมาย  108  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน  294  แห่ง 
  - จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ ท่ีได้รับตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์(แห่ง) 

     เปูาหมาย  201  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน  238  แห่ง 
6. กิจกรรมเฝูาระวังสารตกค้าง   
 เก็บตัวอย่างเฝูาระวัง เปูาหมาย  28  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  7  ตัวอย่าง 
7. พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่า  เปูาหมาย  2  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน 2 แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียส่ิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์จากฟาร์มสุกร เปูาหมาย 6 แห่ง ผลการปฏิบัติงาน 6 แห่ง 
 - แผนการเก็บตัวอย่าง (มี.ค. 65) 
  - น้ าเสียจากฟาร์มสุกร  อ าเภอวังยาง  2 ตัวอย่าง   
8. กิจกรรมควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยา  
 - เก็บตัวอย่างล าไส้ (caecum) จากโรงฆ่าสัตว์  3  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  3  ตัวอย่าง 
 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 19  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  19  ตัวอย่าง 

 9. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
 - สถานท่ีจ าหน่ายไข่ได้รับบริการการตรวจรับรอง 
  เปูาหมาย  2 แห่ง  
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 - ได้รับบริการการตรวจติดตาม 
  เปูาหมาย  19 แห่ง  ผลงานสะสม 20  แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายไข่ 
  เปูาหมาย  ๒4 ตัวอย่าง ผลงานสะสม 12  แห่ง 
10. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ผสมยา เปูาหมาย  2  ตัวอย่าง  
 แผนการส่งตัวอย่างยาสัตว์ (5 พ.ค. 65)  อ.เมืองและ อ.นาหว้า 
11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์  
 - ตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เปูาหมาย  1 แห่ง  ผลงานสะสม 1  แห่ง 
 - ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เช่น ไส้กรอก ลูกช้ิน ไข่ น้ าผ้ึง รังนก ห้องเย็น ฟาร์มโคนม  
   เปูาหมาย 1  แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือน ดีเอ็นเอ สุกร เปูาหมาย 9  ตัวอย่าง ผลงานสะสม 

    9  แห่ง 
12. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
  มีจ านวนโรงเรียน ท้ังหมด 864 แห่ง มีนักเรียนท้ังหมด 71,066 คน  มีหน่วยจัดซื้อ ท้ังหมด 124 แห่ง 

จัดส่งครบท้ัง 864 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ประกอบการท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมจ านวน 3 ราย 
1.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น  ได้รับจัดสรรท าสัญญาขายนม 79  แห่ง  2.สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จ ากัด ได้รับจัดสรรท าสัญญาขายนม 22  แห่ง  3.บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟาร์ม จ ากัด ได้รับจัดสรรท าสัญญาขายนม   
23  แห่ง เปูาหมายติดตาม จ านวน  108  แห่ง  ด าเนินการแล้ว  92  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 85.19 

 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ  ศรีใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคระบาดในสุกร 
  - รายงาน ASF outbreak  จ านวน 68 ครั้ง ใน 29 จังหวัด 
  - ยอดการท าลายสุกรในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
   เกษตรกร 461 ราย จ านวนสุกร 13,335  ตัว ราคาประเมิน 72,452,229.60 บาท          
ชดใช้ 54,339,172.20 บาท  ได้รับค่าชดใช้แล้ว 11 ราย เป็นเงิน 226,590 บาท อนุมัติแล้วรอเบิก 238 ราย           
เป็นเงิน 27,255,098 บาท  รออนุมัติ  212  ราย เป็นเงิน 26,857,484.25  บาท 
  - จ านวนเกษตรกรและจ านวนสุกร กรณีสงสัยโรค PRRS ASF และ CSF ในพื้นท่ีเขต 4  ระหว่างวันท่ี       
23 มีนาคม  –  15 ตุลาคม 2564  มีจ านวน เกษตรกร 1,101 ราย  จ านวนสุกรท่ีถูกท าลาย 28,701 ตัว 
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  - การเคล่ือนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่า 

 ประเภทฟาร์ม 
 

ผลประเมินความเสี่ยง 
 

ผลตรวจ ASF 
 

อายุผลตรวจ ASF (วัน) 
 

ภายในจังหวัด ฟาร์มทั่วไป ≥60 - - 
GFM ≥60 - - 
GAP - - - 

ภายในเขต ฟาร์มทั่วไป ≥80 √ 14 วัน 
GFM ≥80 - - 
GAP - - - 

นอกเขต ฟาร์มทั่วไป ห้าม ห้าม ห้าม 
GFM ≥80 √ 30 วัน 
GAP ≥80 √ 90 วัน 

   
  - เปูาหมาย ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝูาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้า
เป่ือย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า (รอบท่ี 2/2565) วันท่ีส่งตัวอย่างจะแจ้งอีกครั้ง 
 2. การฉีดวัคซีนปูองกันโรค FMD  
  จ านวนสัตว์  156,535  ตัว ฉีดได้ 145,422 ตัว  คิดเป็น 92.9%  
 3. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคในสัตว์ปีก 
  3.1 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (ท่ัวโลก) 
   - เดือนมกราคม 2565  พบเช้ือ  1,049 ครั้ง 
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบเช้ือ  950  ครั้ง 
   - เดือนมีนาคม 2565  พบเช้ือ  507  ครั้ง 
   ส่วนใหญ่พบเช้ือ H5N1 ใบทวีปยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเช้ือ H5N1 ในประเทศเวียดนาม
มากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศฟิลิปปินส์ 
  3.2 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนปูองกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี 
1/2565  จากตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง พบตัวอย่างท่ีคุ้มโรคได้ 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.67 ซึ่งมีเปูาหมายท่ีร้อยละ 70  
  3.3 การเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกและเชิงรับ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตัวชี้วัด)   
   กรณีเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรับ (รก.1 เชิงรับ เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอนาทม) ให้เก็บซากสัตว์ปีกส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามนิยามสัตว์ปีกสงสัยโรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล) (ไม่ต่ ากว่า 1 ราย) พร้อมเอกสาร
ดังต่อไปนี้  1. รก.1  2. แบบสอบสวนโรค 3. บันทึกส่ังกัก (ถ้ามี)   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของสัตว์)  
  3.4 การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอวังยาง) ให้เก็บ
ซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ปีกตัวที่อ่อนแอ แคระ แกร็น โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ให้เก็บซากเป็ดเล้ียงหลังบ้านตามพื้นท่ีเส่ียง จ านวน 1 รายๆ ละ 1-2 ตัว 
   2. ให้เก็บซากไก่เล้ียงหลังบ้านตามพื้นท่ีเส่ียง จ านวน 11 รายๆ ละ 1-2 ตัว 
  ในกรณีถ้าไม่มีข้อ 1 ให้เก็บไก่พื้นเมืองเล้ียงหลังบ้านแทนข้อ 1 รวมเป็นไก่พืน้เมือง 12 ราย 
  3.5 แผนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติประจ าปี 2565 ให้เก็บซากนกธรรมชาติส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ตัว  ให้ระบุ ชนิดนก สถานท่ีเก็บตัวอย่าง พิกัดให้ครบถ้วน เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอนาทม 
  3.6 โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงบรูณาการของประเทศไทย  
   3.1.1 เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอเรณูนคร ศรีสงคราม โพนสวรรค์ นาหว้าและเมือง ก่อนวันท่ี 22 เม.ย. 
2565 เก็บตัวอย่างพร้อมส่ง รก.1 และ ตก.1 
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   3.1.2 เก็บตัวอย่างท่ี 1.สัตว์ปีกท่ีเล้ียงบริเวณบ้าน (Back yard)   2.ไก่ไข่ GFM   3. ไก่ กช.4           
4.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ส่งก่อนวันท่ี ส่งก่อน 12 เมษายน 2565  ส่ิงท่ีจะต้องส่ง : ตัวอย่าง, รก.1, ตก.2 และแบบ
รายงาน X-ray 1   
   3.1.3 แจ้งรายช่ือ + เบิกค่าตอบแทน (ก.พ.-มี.ค.) 800 บาท/คน/เดือน 
 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  ในป ี2565 ตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบ้า จ านวน 56 ตัวอย่าง เป็นสุนัข 53 ตัวอย่าง โค 2 ตัวอย่าง แมว 1 
ตัวอย่าง จังหวัดท่ีตรวจพบเช้ือมากท่ีสุดคือจังหวัดชลบุรี จังหวัดนครพนมยังไม่ตรวจพบเช้ือ 
  4.1 รายงานท่ีต้องส่งทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
   1.รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝูาระวังเชิงรุกโรคพีพีอาร์ 
   2. ทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร (Broker) รวมถึงยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสุกร 
   3. สถานท่ีพักซากสัตว์และสถานท่ีจัดเก็บซากสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   4.รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2 โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565  
   รวมเปูาหมาย 103 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 57 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.34 
  4.3 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
   ระยะเวลาด าเนินการ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2565  และใหส่้งสรุปรายงานผล ภายในวันท่ี  9 ก.ย. 65 
  4.4 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
   ด าเนินการประเมินพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นท่ีปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  ส่งแบบประเมินฯ ดังกล่าว ภายในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 5. กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม โคเนื้อ และกระบือ ปี ๒๕๖๕ 
  ด าเนินการเก็บตัวอย่างโคเนื้อและกระบือ ทุกตัวท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑ ปี ขึ้นไปในฟาร์ม ควรได้ซีรั่มประมาณไม่
น้อยกว่า ๓ ซีซีต่อตัว ตามเปูาหมายฯ ดังกล่าว โดยให้ส่งตัวอย่างและแบบบันทึกประวัติสัตว์ ภายในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  
 6. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจ ารอบรณรงค์ ๒/๒๕๖๕ 

 6.1 ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อ จ านวนละ  ๕ ตัวๆ ละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  - Day 0 : วันท่ีได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในรอบรณรงค์ ๒/๒๕๖๕ 
  - Day>๓๐ : วันท่ีได้รับการฉีดวัคซีนปูองกนัโรคปากและเท้าเป่ือยในรอบรณรงค์ ๒/๒๕๖๕มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕) 
  - การเก็บตัวอย่างซีรั่ม ต้องได้ปริมาณ ๓-๕ มิลลิลิตรต่อตัว 

  6.๒ ลงข้อมูลในแบบบันทึกประวัติสัตว์  
   ให้ก าหนดวัน แล้วแจ้งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อเข้าร่วมด าเนินการเก็บตัวอย่างด้วยภายในวันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ อ.เมือง เปูาหมาย คือ โคเนื้อ  อ.ท่าอุเทน เปูาหมาย คือ กระบือ 
 7. งานผสมเทียม 
  การเบิกน้ าเช้ือ ให้เบิกก่อนเติมไนโตรเจนรอบท่ี 2 ของทุกเดือน และเบิกน้ าเช้ือให้ครบตามจัดสรรของแต่ละ
เดือน รายงานผลประจ าเดือนและยอดเบิกน้ าเช้ือ ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

8. โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปี 2565 
 เปูาหมาย 
  1. เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ภายใต้โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 400 ราย 
  2. สัตว์เล้ียงของเกษตรกรที่ได้รับบริการดูแลสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 13,730 ตัว 
  3. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 200 ราย 
 ก าหนดการจัดโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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 9. หน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ี  
  - วันท่ี 30 มีนาคม 2565 ผ่าตัดท าหมัน ท่ี สนง.ปศจ.นพ. 
  - วันท่ี 21 เมษายน 2565  จังหวัดเคล่ือนท่ี ท่ีอ าเภอธาตุพนม 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย  รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
  - วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-
กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป หมู่ 9  ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม 
  - วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมสัมมนา "การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ประจ าปี 2565" เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานและประเด็นปัญหา อุปสรรค           
ของโครงการฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   
  - วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมตรวจเย่ียมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม ณ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 237   บ้านนาพียง ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม   
  - วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตรสร้างผู้น า
เยาวชนด้านปศุสัตว์ young smart farmer หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer และหลักสูตร smart farmer 
ต้นแบบ ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   
  - วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีดินท ากินของเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ2565 ณ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จ ากัด ต าบลอุ่มเหม้า            
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
  - วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 น. ประชุมกลุ่มเกษตรกรคนรวมกลุ่ม วัวรวมคอกบ้านขอนกอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ ท่ีท าการกลุ่มคน
รวมตัว วัวรวมคอกบ้านขอนกอง ต าบลนาหนาด และประชุมช้ีแจงโครงการ ธคก. แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ าก่ าน้อย   
ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้อง หมู่ท่ี 2,13 ต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม    
  - วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 รับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ณ คอกรวมคนรวมตัว วัวรวมคอกบ้านขอนกอง ต าบลนาหนาด 
  - วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานพิธไีถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร จ านวน 27 ราย          
โค จ านวน 54 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ทณ ศูนย์หม่อนไหมต าบลนางัว     
หมู่ท่ี 2 ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ออกพื้นท่ีตรวจเย่ียม ส ารวจข้อมูลฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี        กรมปศุ
สัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีต าบลพิมาน       อ าเภอนาแก และต าบลโคกสี ต าบล
ยอดชาด อ าเภอวังยาง 



13 
  - วันท่ี 2 มีนาคม 2565 ออกพื้นท่ีออกตรวจเย่ียม ส ารวจข้อมูลฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี           
กรมปศุสัตว์ ประปีงบประมาณ 2565 ณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีต าบลนาใน ต าบลนาขม้ิน อ าเภอโพนสวรรค์ และ
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 4 มีนาคม 2565 ออกพื้นท่ีติดตามความก้าวหน้าโครงการกลุ่มพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐาน
อินทรีย์จังหวัดนครพนมของกลุ่มเกษตรกรโคเนื้ออินทรีย์ต าบลบ้านแก้ง ณ หอประชุมต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 9 มีนาคม 2565 เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบโคให้แก่เกษตรกร 
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้อง หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเอื้อง 
และตรวจเย่ียมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ร่วมการติดตามงานในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมของกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ 1. โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต าบล
ท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 2. โครงการอาสาปศุสัตว์ ระยะท่ี 2 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม 3. โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ร่วมการติดตามงานในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมของกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  - วันท่ี 11 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบโค ให้แก่เกษตรกรบ้านเอื้อง บ้านก่อ 
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้อง หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเอื้อง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 11 มีนาคม 2565 ติดตามตรวจเย่ียมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกท่ี 
210 และ กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 3ค่ายพระยอดเมืองขวาง 
  - วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ออกพื้นท่ีติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ของกลุ่มเกษตรกรคนรวมตัว วัวรวมคอกบ้านขอนกอง ณ กลุ่มเกษตรกรคนรวมตัว วัวรวมคอกบ้านขอนกอง ต าบลนา
หนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 21 มีนาคม 2565 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ กรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนช่างกล ปทุมวันอนุสรณ์ 8 ต าบลดอนเตย อ าเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 23 มีนาคม 2565 ด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ ท่ีว่าการอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 24 มีนาคม 2565 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)      
ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอปลาปาก หมู่ 12 ต าบลหนองฮี 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 2. แจ้งเพื่อทราบและด าเนินการ 
  2.1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  

  การติดตามตรวจเย่ียมศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการ
ด าเนินการฝึกอบรม  
  29 มีนาคม 65  เช้า   ศพก.อ.บ้านแพง และนาทม   บ่าย ศกพ. อ. ศรีสงคราม และนาหว้า  
  30 มีนาคม 65  เช้า   ศพก.อ.ธาตุพนม เรณูนคร นาแก  บ่าย ศพก.อ. วังยาง ปลาปาก 
  31 มีนาคม 65  เช้า   ศพก.อ. โพนสวรรค์    ท่าอุเทน   บ่าย ศพก.อ. เมือง 

   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
  5  เมษายน 65   ศพก.อ.บ้านแพง และนาทม ศรีสงคราม และนาหว้า 
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  7  เมษายน  65   ศพก.อ.ธาตุพนม เรณูนคร นาแก  วังยาง   
  8 เมษายน  65   ศพก.อ. โพนสวรรค์    ท่าอุเทน  เมือง  ปลาปาก 

  2.2 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  เกษตรด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และ 
ส ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร โดยมีเปูาหมายแปลงใหญ่โคเนื้อ-กระบือ และโคนม จ านวน 1 แปลง พื้นท่ี 
100 ไร ่ กิจกรรมปรับระบบการเล้ียงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่ เหมาะสม 
(Good Farming Management: GFM) เพื่อยกระดับการปูองกันโรคของฟาร์ม ปศุสัตว์ราย ย่อย ลดผลกระทบ
ความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ ส่งเสริมให้ผลผลิตปศุสัตว์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
เปูาหมายแปลงใหญ่โคเนื้อ-กระบือ และโคนม จ านวน 1 แปลง เกษตรกร  20 ราย กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า เปูาหมายแปลงใหญ่โคนม แพะ และสัตว์ปีก จ านวน 1  แปลง เกษตรกร 30 
ราย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ เปูาหมายแปลงใหญ่โคเนื้อ-กระบือ โคนม แพะ สุกร และสัตว์ปีก 
จ านวน 3 แปลง เกษตรกร 60 ราย ได้รับการบริการด้านสุขภาพสัตว์ การ ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 
เพื่อให้ผลผลิตปศุสัตว์มีปริมาณเพิ่มข้ึนและคุณภาพดี 
  แปลงปี 61 วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านดอนพะทาย ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม  ท่ีต้ังแปลงเลขท่ี 16 หมู่ท่ี 2 ต าบล บ้านเสียว อ าเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม 
  แปลงใหญ่ปี 2563  วิสาหกิจชุมชนธนาคารโค-กระบือ ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม  ท่ีต้ังแปลงบ้านเลขท่ี  38  หมู่ 5 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  แปลงใหญ่ปี 2564  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านท่าค้อ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  ท่ีต้ังแปลงบ้านเลขท่ี  54  หมู่ 4 ต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  2.3 กิจกรรมปรับระบบการเล้ียงสัตว์ให้เป็นฟาร์มท่ีมีระบบการปูองกันโรคและการเล้ียงสัตว์ ท่ี
เหมาะสม (Good Farming Management: GFM)  
   เปูาหมาย แปลงใหญ่ปี 2563  วิสาหกิจชุมชนธนาคารโค-กระบือ ต าบลโคกสี   อ าเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม  ท่ีต้ังแปลงบ้านเลขท่ี  38  หมู่ 5 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เกษตรกร จ านวน 20 
ราย อบรมวันท่ี 1 เมษายน  2565  ณ ท่ีท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารโค-กระบือ  ต าบลโคกสี   อ าเภอวังยาง  
  2.4 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จังหวัดนครพนม 
   2.4.1 สรุปข้อมูลประจ างวดท่ี  2/ 2565  ข้อมูล  ณ วันท่ี   20  มีนาคม  2565 
    - รวมยืมเพื่อการผลิต (ค านวณด้วยสูตร)  
    เกษตรกร จ านวน 3,428 ราย จ านวน โค 2,738 ตัว กระบือ 1,263 ตัว รวม 4,001 ตัว 
    - พ่อพันธุ์ (บันทึกข้อมูล) 
    เกษตรกร จ านวน 17  ราย จ านวน โค 7  ตัว กระบือ 10 ตัว รวม 17 ตัว 
    - รวมท้ังหมด (ค านวณด้วยสูตร) 
    เกษตรกร จ านวน 3,445 ราย จ านวน โค 2,745 ตัว กระบือ 1,273 ตัว รวม 4,018 ตัว 
   2.4.2 การเร่งรัดด าเนินการ : สัญญา ธคก.เกิน 5 ปี ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2565 
    คงเหลือ  9 อ าเภอ เป็นโค 186 ตัว และเป็นกระบือ 164 ตัว รวมจ านวน 361 ตัว 
   2.4.3 การติดตามงาน 
    - อ.เมืองนครพนม     โค 1 ตัว วันท่ีรับสัตว์ 25 กพ 65 เลขท่ีสัญญา นพ202/65 
    - อ.บ้านแพง   โค 7 ตัว วันท่ีรับสัตว์ 14 กพ 65 เลขท่ีสัญญา นพ64-70/65 
    - อ.นาแก  โค 27  ตัว  วันท่ีรับสัตว์ 3 พย 64  เลขท่ีสัญญา นพ398-424/64 
    - อ.นาแก   กระบือ  24  ตัว  วันท่ีรับสัตว์ 3 พย 64  เลขท่ีสัญญา นพนพ425-448/64 
    - อ.นาทม   โค 5  ตัว  วันท่ีรับสัตว์ 14 กพ 65  เลขท่ีสัญญา นพ71-75/65 
    - อ.นาหว้า  โค 8  ตัว  วันท่ีรับสัตว์ 14 กพ 65  เลขท่ีสัญญา นพ56-63/65 
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    (ลงช่ือ) 
   (นายศิวะ สาริบุตร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

          (ลงช่ือ) 
             (นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 

   2.4.4 การด าเนินงานโครงการ ธคก. 
   1. การคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติท่ีก าหนด 
   2. การควบคุมและติดตามงาน 

          - ส่งมอบสัตว์ให้เกษตรกร จัดท าสัญญา 
         - ดูแลสุขภาพสัตว์ โปรแกรมวัคซีน ถ่ายพยาธิ 
           - ติดตามลูกเกิด/อายุครบ 18 เดือน 
           - ตรวจสอบกรณีรับมอบสัตว์  3 ปี  ไม่มีลูก 
           - มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี  จ าหน่ายออกจากบัญชี 
  3. แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน เมษายน 2565 
   - วันท่ี 29-31 มีนาคม 2565  ติดตามตรวจเย่ียมศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อประเมินความ
พร้อมก่อนการด าเนินการฝึกอบรม 
   - วันท่ี 1 เมษายน 2565 ติดตามฟาร์ม GFM ท่ีอ.วังยาง 
   - วันท่ี 5-8 เมษายน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. 
   - วันท่ี 11-12, 19-20 เมษายน 2565  ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 1-2 
 

จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 ประธาน :  แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจ าปี 2565  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา  16.59 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


