
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

คร้ังที่ 1/๒๕๖5 
เม่ือวันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 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. นางสาวกชณา  เชษฐสิงห์   ปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม (แทน) 
12. นายสายฝน  ค าผอง    ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์ 
13. นายชริน  แสนยอดค า   ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร   
14. นายมงคล  สุ่ยวงษ์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม 
15. นายโกศิลป์  แสนฝุาย   ปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน (แทน) 
16. นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง 
17. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า 

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

20. นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว    ปศุสัตว์อ าเภอวังยาง (แทน) 
21. นายสุชิน  วันนาพ่อ    ปศุสัตว์อ าเภอนาแก (แทน) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นายสุรวิทย์  ชอบจิตร    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  3. นางสาวจิตรลดา  เสนา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  4. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ชัย   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  5. นางคมคาย  พรหมประกาย   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  6. นางสาวชวลิดา  ค าเพชรดี   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  7. นายศิวะ สาริบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.  
 เมื่อข้าราชการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายอดิศร  ชาติสุภาพ             
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในท่ีประชุม ได้น าข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. ผู้บริหาร/ ข้าราชการ ท่ีได้รับแต่งต้ัง/ ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1. นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล   ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  2. นายอดิศร  ชาติสุภาพ    ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
  3. นายอภิสิทธิ์  คิดโสดา    ต าแหน่ง  หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม 
  4. ว่าท่ีร้อยตรีคฑาวุธ  คลังนุช    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. 
  5. นางศุทธิกานต์  วงศ์สถิตจิรกาล   ต าแหน่ง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 
  6. นางสาวจิตรลดา  เสนา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ย้ายไปปฏิบัติงานท่ี ส านักงาน   
      ปศุสัตว์อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
  7. นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ฝุายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดท ารายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี               

9  กุมภาพันธ์  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. ยอดการส่งออก เดือนมกราคม 2565  มีดังนี้  

- โค   จ านวน  7,577 ตัว     - ไก่ไข่ปลด จ านวน  6,000  ตัว
 - ไก่เนื้อ  จ านวน  28,056  ตัว   - ช้ินส่วนไก่  จ านวน  19  ตัน 
2. น้ ายาฆ่าเช้ือและยาพ่นฆ่าแมลง 
  หากอ าเภอใดต้องการน้ ายาฆ่าเช้ือและยาพ่นฆ่าแมลง ขอให้ท าหนังสือมาท่ีจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  

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

มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดการอาหารเล้ียงสัตว์ 
  ศูนย์ได้จัดท าเอกสารเพื่อให้น าไปประกอบเพื่อเผยแพร่และจัดท าโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ี
ศูนย์ได้ท าการทดลองและศึกษาพืชอาหารเล้ียงสัตว์ ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 2. ผลการจ าหน่ายกระบือโดยวิธีการประมูล ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  
  ศูนย์ได้รับอนุมัติจากกรมปศุสัตว์ ให้จ าหน่ายกระบือ จ านวน 32 ตัว  โดยในวันท่ี 1 ก.พ. 65 จ าหน่าย
ได้ จ านวน 9 ตัว ส่วนตัวที่เหลือจะด าเนินการขออนุมัติจ าหน่ายต่อไป 
 3. ประชาสัมพันธ์จ าหน่ายลูกเป็ดเทศ 
  สามารถจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ ได้ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
  

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 

๔.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นายมานพ  กุศลยัง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. ขอขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ท่ีส่งเจ้าหน้าท่ีมาเพื่อฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ให้แก่โคท่ีอยู่ภายในศูนย์   

จ านวน 64 ตัว 
2. ประชาสัมพันธ์อาหารผสมครบส่วน TMR  หากเกษตรกรสนใจสามารถติดต่อส่ังซื้อได้ท่ีศูนย์ฯ 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ ทางเพจเฟสบุ๊ค : ศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว์ นครพนม 
 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
  

๔.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. ผลการพิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อเข้ารับรางวัล ประจ าปี 2565 
  จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ท่ีมีผลการปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่นในรอบปีท่ีผ่าน

มา มีความเหมาะสมท้ังความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท่ีมีความประพฤติท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วน       
เพื่อเข้ารับรางวัล ประจ าปี 2565   

 2. การเร่งรัดการฉีดวัคซีน จังหวัดนครพนม 
  ตามท่ีจังหวัดนครพนม แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ ให้บุคลากร  ในหน่วยงานเข้ารับ

บริการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนเข็มท่ี 3   ณ สถานท่ีให้บริการฉีดวัคซีนท่ีก าหนดในการนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
ขอส ารวจความต้องการของบุคลากรผู้มีความประสงค์จะเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน  ขอให้แจ้งรายช่ือท่ีฝุายธุรการ  เพื่อ
ก าหนดวันขอรับบริการฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลนครพนม  เป็นรายหน่วยงานต่อไป 
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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 - 5,354,814 3,176,641.75 59.32  

งบลงทุน 298,500 - 298,500 258,500 86.60  
รวม 5,653,314 - 5,653,314 3,435,141.75 60.76  

  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 านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3. เนื่องจาก  license กรมการปกครอง ประจ าปี 2564 ได้หมดอายุในวันท่ี 10  มกราคม  2565 ท าให้
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวบุคคลได้ในการนี้  จึงขอแจ้งให้
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ด าเนินการยกเลิกการติดต้ังโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนตัวเดิมออก แล้วจึงติดต้ังโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนใหม่ ประจ าปี 
2565 โดยสามารถโหลดโปรแกรมท่ี https://eregist.dld.go.th/ 
 2. กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) 
เป็นประจ าทุกเดือน นั้น กองแผนงานได้จัดท าข้อมูลโครงสร้างเปูาหมาย โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ ขอท าความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. เปิดระบบให้หน่วยงานบันทึกข้อมูล ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
  2. ผลงานประจ าเดือน ให้ตัดยอด ณ วันท่ี 25 ของเดือน 
  3. การบันทึก/แก้ไขข้อมูลประจ าเดือน สามารถด าเนินการได้ทุกวัน ภายในเดือนนั้น ๆ กรณีแก้ไขข้อมูล
ย้อนหลังให้ประสานและท าหนังสือถึงกองแผนงานโดยด่วน สามารถขอแก้ไขข้อมูลของเดือนท่ีผ่านมาเท่านั้น และขอแก้ไขได้
ภายในวันท่ี 3 ของเดือนถัดไป 
  4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ https://eop2.dld.go.th/login 
             ท้ังนี้ กองแผนงานจะสรุปผลงานประจ าเดือน ณ วันท่ี 30 ของเดือน 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 จนกว่าจะมีความส่ังเปล่ียนแปลง 
   ๒. แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมส ารวจข้อมูล        
และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรมาแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเล้ียงสุกรให้เป็นปัจจุบันให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
  ๓. ตัดยอดทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน เนื่องจากต้องปริ๊นรายงานเสนอท่านปศุสัตว์จังหวัด และส่งให้        
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน  ต่อไป   
 4. การด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยส่ือดิจิทัลฯ 
  1. ส่งภาพข่าวกิจกรรมการปฏิบัติงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละไม่น้อย
กว่า 3 ข่าว เน้นการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การประชุม ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 (12 เดือน)  
โดยขอให้ส่งก่อนเวลา 15.00 น. เนื่องจากต้องน าไปท าข่าวและอินโฟ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป 
  2. ส่งคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า  1 ช้ินงาน ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 (12 เดือน)  
 5. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านปศุสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) 
  - เงินช่วยเหลือฯ สนง.ปศจ.นครพนม ได้ท าการโอนให้เกษตรกร เมื่อวันท่ี 7 ก.พ.2565  
เรียบร้อยแล้ว บัญชีอื่นท่ีไม่ใช่ ธ.กรุงไทย รอเงินเข้า 3 วันท าการ   
  - ขอให้อ าเภอเริ่มท าใบส าคัญรับเงิน (กปศ.12) และแบบสรุปรายช่ือเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือฯ 
  - ตามท่ีได้สอบถาม กกส.กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เพื่อท าการขออนุมัติเบิกจ่าย ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง  
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 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  4  ฟาร์ม 
 - การตรวจติดตาม (95 ฟาร์ม) 
  โคเนื้อ  9 ฟาร์ม ผลงานสะสม  4  ฟาร์ม 
  สุกร  52  ฟาร์ม ผลงานสะสม  20  ฟาร์ม 
  ไก่เนื้อ  4  ฟาร์ม ผลงานสะสม  1  ฟาร์ม 
  ไก่ไข่  12 ฟาร์ม ผลงานสะสม 4  ฟาร์ม  
  เป็ด  2 ฟาร์ม ผลงานสะสม 1  ฟาร์ม 
 - การต่ออายุ (10 ฟาร์ม) 
  สุกร  9  ฟาร์ม ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
  ไก่เนื้อ  1  ฟาร์ม ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
3. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร 
  เปูาหมาย 300 ตัวอย่าง ผลงานสะสม 48  ตัวอย่าง  
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุน 
  เปูาหมาย 9๐ ตัวอย่าง ผลงานสะสม 90  ตัวอย่าง  
 - ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
  - โคขุน 30 ฟาร์ม  
  - สุกร ๑๐๐ ฟาร์ม  
4. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 
 เปูาหมาย ๑๔ ตัวอย่าง ผลงานสะสม 9 ตัวอย่าง 
5. กิจกรรมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

  - ตรวจติดตาม เปูาหมาย  35  แห่ง  
  - ตรวจต่ออายุ เปูาหมาย  7 แห่ง  
  - รับรองใหม่ เปูาหมาย  2 แห่ง  
  - ตรวจวิเคราะห์ BAC  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง 
  - ตรวจวิเคราะห์ MA  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง 
  - ตรวจวิเคราะห์ BETA  เปูาหมาย  7  ตัวอย่าง 

6. กิจกรรม ตรวจสอบ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
 สรุปการขอต่ออายุ และการขอใหม่ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (ข้อมูล 8 ก.พ. 65) 
  - จ านวน ผู้ประกอบการ  300 ราย 
   - ร้านปลีก  212  ราย  ขอต่อใบอนุญาต  211 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 
   - ร้านปลีกและส่ง  88  ราย  ขอต่อใบอนุญาต  83  ราย คิดเป็น ร้อยละ 94 
  - รวมร้านค้าท่ีขอต่อใบอนุญาต  294  ราย  คิดเป็นร้อยละ 98 
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7. กิจกรรมเฝูาระวังสารตกค้าง  เปูาหมาย  28  ตัวอย่าง  
8. พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่า   เปูาหมาย  2  แห่ง  
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียส่ิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์จากฟาร์มสุกร เปูาหมาย  6  แห่ง  
9. กิจกรรมควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยา  
 - เก็บตัวอย่างล าไส้ (caecum) จากโรงฆ่าสัตว์  3  ตัวอย่าง 
 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์   19  ตัวอย่าง  

 10. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
 - สถานท่ีจ าหน่ายไข่ได้รับบริการการตรวจรับรอง 
  เปูาหมาย  2 แห่ง  
 - ได้รับบริการการตรวจติดตาม 
  เปูาหมาย  19 แห่ง  ผลงานสะสม 5  ตัวอย่าง 
 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายไข่ 
  เปูาหมาย  ๒4 ตัวอย่าง  
11. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ผสมยา 
 เปูาหมาย  2  ตัวอย่าง  
12. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์  
 - ตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เปูาหมาย  1 แห่ง 
 - ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เช่น ไส้กรอก ลูกช้ิน ไข่ น้ าผ้ึง รังนก ห้องเย็น ฟาร์มโคนม  
เปูาหมาย 1  แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือน ดีเอ็นเอ สุกร เปูาหมาย 9  ตัวอย่าง 
13. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
  จ านวนโรงเรียน 804  แห่ง  เปูาหมายติดตาม  108  แห่ง 

 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ  ศรีใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคระบาดในสุกร 
  - รายงาน ASF outbreak  จ านวน 31 ครั้ง ใน 16 จังหวัด 
  - ยอดการท าลายสุกรในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
   เกษตรกร 459 ราย จ านวนสุกร 13,233  ตัว ราคาประเมิน 55,264,778 บาท  ชดใช้ 
41,448,583  บาท  ได้รับค่าชดใช้แล้ว 11 ราย เป็นเงิน 226,590 บาท อนุมัติแล้วรอเบิก 238 ราย เป็นเงิน 
27,255,098 บาท  รออนุมัติ  210  ราย เป็นเงิน 13,966,895  บาท 
  - ต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มีรายงาน PRRS จ านวน 56 จังหวัด 2,030 ครั้ง รายงานครั้งแรก ท่ี ชุมพร   
วันท่ี 4 ก.พ. 62 ครั้งสุดท้าย ท่ี กาฬสินธุ์ วันท่ี 19 ม.ค. 65 
  - ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด เป็นวิธท่ีีมีประสิทธิภาพในการปูองกัน การน าเข้าของเช้ือโรคเข้าสู่
ฟาร์มการเล้ียงสุกร 
  เน้นย้ ามาตรการเฝูาระวังและควบคุมโรค ASF  
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   - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  E-smart plus 
  - เฝูาระวังโรคทางอาการ  ปุวย/ตาย ตามนิยาม  สอบสวนโรคเบ้ืองต้น  ประกาศเขตโรคระบาด
ช่ัวคราว  
  - เก็บตัวอย่างสัตว์ปุวย/ตาย เพื่อวินิจฉัยโรค  EDTA blood 
  - พบผลบวก  ส่ังกักสุกร  

 ท าลาย  
 ชดใช้  
 ท าความสะอาด + ฆ่าเช้ือ   
 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ (สังเกตอาการปุวย, ฆ่าเช้ือก่อนเข้า-ออกฟาร์ม, ห้าม

บุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม, อาหารสัตว์, ห้ามช าแหละหมูท่ีตายโดยไม่ทราบสาเหตุ) 
  - รายงานสุกรปุวย/ตายผิดปกติใน esmartsur.net (กคร.1 24 ช.ม., กคร.2 72 ช.ม., กคร.3 30 วันหลัง
ตัวสุดท้ายปุวย/ตาย) 
  - สอบสวนโรค + เฝูาระวังโรคในพื้นท่ี 30 วัน 
  - พิจารณาประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ หรือเขตเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ หรือยกเลิกประกาศฯ 
  - ส่ังท าลายสุกร (ฟาร์มปุวย ฟาร์มท่ีมีความเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา) 
  - ลดประชากรกลุ่มเส่ียง  สุกรท่ีไม่พบอาการปุวย  เข้าโรงฆ่าสัตว์ 
  - เฝูาระวังโรคในรัศมี 1, 5 ก.ม. 
  - ให้ความรู้แก่เกษตรกร  ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  รายงาน 

  1.  Zero report  15:30 น 
  2. ทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร (Broker) รวมถึงยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสุกร  
        ทุกวันท่ี 15 
  3. สถานท่ีพักซากสัตว์และสถานท่ีจัดเก็บซากสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ทุกวันท่ี 15 
  4. Surface swab โรงฆ่า ทุกเดือน 
  5. ต.ย. เนื้อสุกรท่ีเข้าฆ่า 2 เดือน/ครั้ง 
  6. ต.ย. เนื้อท่ีเขียงจ าหน่ายเนื้อสุกร ทุกต าบล ๆ ละ 2 ครั้ง 

 2. การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคในโค กระบือ 
  - ให้รายงานผลการฉีดวัคซีน FMD,HS  ภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
  - ผลการฉีดวัคซีน LSD จังหวัดนครพนม (วัคซีนท่ีได้รับ จ านวน 101,100 โด๊ส ) 
   ฉีดแล้ว 100,171  ตัว แยกเป็น โค จ านวน 84,787 ตัว  กระบือ 15,384 ตัว วัคซีนคงเหลือ 
จ านวน 0 % สูญเสีย จ านวน 0.9% 
 3. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคในสัตว์ปีก 
  3.1 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไกพ่ื้นเมือง  ครั้งท่ี 2/2565  ส่ง ฉว.1 ทาง E-mail : 
pnpm.health@dld.go.th ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วัคซีน อยู่ระหว่างการจัดสรรจากเขต) 
  3.2 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังท่ีได้รับวัคซีนปูองกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี 
1/2565  ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารประกอบ ปส.1  ก าหนดส่ง 
ภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
  3.3 แผนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรับ (รก.1 เชิงรับ) ประจ าปี 2565 ให้เก็บซากสัตว์ปีกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ตามนิยามสัตว์ปีกสงสัยโรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล) (ไม่ต่ ากว่า 1 ราย) พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1. รก.1 
   2. แบบสอบสวนโรค 

mailto:pnpm.health@dld.go.th
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   3. บันทึกส่ังกัก (ถ้ามี) 
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของสัตว์)  
  3.4 การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) ให้เก็บซากสัตว์ปีกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในสัตว์ปีกตัวท่ีอ่อนแอ 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 
 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  4.1 รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ขอให้ท่านด าเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน ส่งมายัง pnpm.health@dld.go.thภายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารจะส่ง
เข้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละอ าเภอ  
  4.2 โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565  
   รวมเปูาหมาย 103 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.3 
 5. หน่วยปศุสัตว์เคล่ือนท่ี : จังหวัดเคล่ือนท่ี 
    วันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2565  ท่ี ม.2  ต.หนองย่างช้ิน  อ าเภอเรณูนคร 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย  รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2565 
  - วันท่ี 10 มกราคม. 2565 ลงพื้นท่ีประชุมและติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ ณ ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกร ธคก.ต าบลค าพี้ ต าบลค าพี้อ าเภอนาแก 
  - วันท่ี 11 มกราคม. 2565 ลงพื้นท่ีประชุมและติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารเกษตรกร    
ตามพระราชด าริ ณ ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกร ธคก.ต าบลค าพี้ ต าบลค าพี้อ าเภอนาแก 
  - วันท่ี 13 มกราคม 2565 ร่วมพิธีการไถ่ชีวิต และมอบโค ให้เกษตรกรยืมเล้ียง ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ จ านวน 2 ตัว ให้แก่ชาวบ้านห้วยพระ หมู่ท่ี 14 ต าบลท่าจ าปา และชาวบ้าน
ค าฮาก หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน 
  - วันท่ี 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 มอบผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงกึ่งส าเร็จรูป จ านวน 400 ห่อ พร้อม
ปูายโฆษณาสินค้า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงไกง่วงบ้านค าเกิ้ม ณ ท่ีท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่านลาบไก่งวงค าเกิ้ม 
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม   
  - วันท่ี 17 มกราคม 2565 ลงพื้นท่ีประชุมติดตามกลุ่มเกษตรกรและประเมินขายลูกกระบือเพศผู้อายุ
18เดือน   ตามระเบียบโครงการธนาคารเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกร ธคก.ต าบลนางัว ต าบล
นางัว อ าเภอบ้านแพง 
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  - วันท่ี19 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เตรียมความพร้อมต้อนรับนายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันท่ี23 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ณ ท่ีท าการกลุ่มคนรวมตัววัวรวมคอกต าบลนา
ขาม   อ าเภอเรณูนคร 
  - วันท่ี 20 มกราคม 2565 ร่วมโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมแจกเวซภัณฑ์   ให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า 
  - วันท่ี 24 มกราคม 2565 ตรวจประเมินราคาจ าหน่ายโคเพศผู้ท่ีมีอายุครบ 18 เดือนภายใต้โครงการ
ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จ านวน 4 ตัว ณ กลุ่มธคก.บ้านหนองดู่   ต.นาใน   อ.โพนสวรรค์
  - วันท่ี 25 มกราคม 2565   ประชุมเครือข่ายแพะ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมอนันตจารุตกลู 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 27 มกราคม 2565   การคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้าน โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ ดีเด่น ระดับเขต 4  
 2. แจ้งเพื่อทราบและด าเนินการ 
  1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) 
   - พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     เปูาหมาย 12 ราย  
       - พัฒนา Smart Farmer  ต้นแบบ        เปูาหมาย 30 ราย ฝึกอบรมในวันท่ี 18  ก.พ. 65   
     ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
        - สร้างเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์       เปูาหมาย 12 ราย  
  2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดนครพนม 
   4.1 การเร่งรัดด าเนินการ : สัญญา ธคก.เกิน 5 ปี ข้อมูล ณ มกราคม 2565 
    คงเหลือ  8 อ าเภอ เป็นโค 230 ตัว และเป็นกระบือ 167 ตัว รวมจ านวน 397 ตัว  
   4.2 การแจ้งลูกเกิด เดือน มกราคม 65  
    จ านวน  13  ตัว  เป็น โคตัวผู้ 11 ตัว โคตัวเมีย 2  ตัว 
   4.3 การขยายโคเพศเมีย อายุ 18 เดือน 
    ขยายโคเพศเมีย จ านวน  6  ตัว ท่ีอ าเภอโพนสวรรค์ 
   4.4 การจ าหน่ายสัตว์ตาย  
    จ านวน  1  ตัว  ส่งเงิน 2,000 บาท 
   4.5 การจ าหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน 
    จ านวน  18  ตัว  ส่งเงิน 224,000 บาท 
   4.6 การมอบกรรมสิทธิ์ 
    โค จ านวน 75  ตัว  กระบือ จ านวน 10 ตัว 
   4.7 โครงการ “คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก” 
    - วัวล้อมคอก มีสมาชิก 385 ราย  มี 17 คอก  จ านวนสัตว์ 399 ตัว  
    - ควายล้อมคอก มีสมาชิก 54 ราย  มี 4 คอก  จ านวนสัตว์ 54 ตัว 
    รวมท้ังส้ิน มีสมาชิก 439 ราย  มี 21 คอก  จ านวนสัตว์ 453 ตัว 
   4.4 โครงการ “ศพก.ภายใต้โครงการ ธคก.” 
    จ านวน สมาชิก 6 ราย จ านวนสัตว์ 27  ตัว 
   

จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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    (ลงช่ือ) 
   (นายศิวะ สาริบุตร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

          (ลงช่ือ) 
             (นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 ประธาน :  มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบ        
“ได้งาน ได้ความสุข” 
  ได้งาน  - ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้  
    - การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยรีบด าเนินการแก้ไขและรายงานให้ ปศจ.ทราบต่อไป 
    - ห้ามท าการแอบอ้างในนามปศุสัตว์จังหวัด เพื่อน าประโยชน์สู่ตนเอง 
    - การใช้รถราชการ ให้ใช้ในงานราชการเป็นหลัก 
    - การทุจริตต่อหน้าท่ี  
    - การตรงต่อเวลา 
    - มีจิตอาสา 
  ได้ความสุข 
 
เลิกประชุม เวลา  12.19 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


