
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

คร้ังที่ 4/๒๕๖4 
เม่ือวันที่  29  ตุลาคม  2564  เวลา 09.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ   รก.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ประธาน) 
๒. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓. นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 
๔. นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
      พัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายประกิจ  ศรีใสย์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
6. นายประหยัด  ศรีโคตร    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (แทน) 
7. นายมานพ  กุศลยัง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 

  8. นายสมัย  ศรีหาญ    ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
9. นายพัลลพ  นุโพธิ์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครพนม  
10. นายศรายุทธ  ดอนต้อ   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม 
11. นายสายฝน  ค าผอง    ปศุสัตว์อ าเภอโพนสวรรค์ 
12. นายชริน  แสนยอดค า   ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร   
13. นายมงคล  สุ่ยวงษ์    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม 
14. นายอนุรักษ์  กองไชย   ปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน 
15. นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพง 
16. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า 

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

19. นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว    ปศุสัตว์อ าเภอวังยาง (แทน) 
20. นายสุธี  ธรรมวงศา    ปศุสัตว์อ าเภอนาแก (แทน) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายณรงค์  รัตนตรัยวงศ์   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม (ติดราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นายสุพจน์  บุญรัตน์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  2. นายโกศิลป์  แสนฝ่าย    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  3. นายโอกาส  โคทังคะ    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  4.นางสาวพิมลพรรณ  สีหาบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  5. นายศิวะ สาริบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น.  
 เมื่อข้าราชการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ    
รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในท่ีประชุม ได้น าข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. ผู้บริหาร/ ข้าราชการ ท่ีได้รับแต่งต้ัง/ ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1. นายชาธิป  รุจนเสรี  ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  2. พลตรีสถาพร  บุญชู   ต าแหน่ง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 210 
  3. พลเรือตรีสมบัติ  จูถนอม  ต าแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง 
  4. นายปรีดา  วรหาร  ต าแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
  5. นาธนสิทธิ์  ไพรพงศ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพนม 
  6. นายมนตรี บุญศรี ต าแหน่ง  ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม 
  7. นางกาญจนี รุจนเสรี  ต าแหน่ง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 
 2. การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน น าไปสู่การพัฒนาจังหวัดนครพนม ภายใต้กรอบ “ไร้รูปแบบ แต่ไม่ไร้หลักการ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักการท างาน 5 ร  ประกอบด้วย 
  ริเริ่ม   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับใช้ 
  รุก  ท างานเชิงรุก 
  รวดเร็ว  ท างานแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
   รัก  ท างานด้วยความรัก ความมีมิตรไมตรี 
  รอบคอบ ท างานด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและระเบียบกฎหมายเป็นส าคัญ 
  เป้าหมาย 5 ส  ประกอบด้วย 
  สงบ  เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในจังหวัดนครพนม 
  สุข   เพื่อให้ชาวนครพนมมีความสุข 
  สะอาด  เพื่อให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองท่ีสะอาด น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ  
    ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
  สวยงาม  เพื่อให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองท่ีมีความสวยงาม 
  สะดวก  เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมจังหวัดนครพนมสะดวก 
 3. การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
  วันจันทร์  เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามแบบของแต่ละหน่วยงาน 
  วันอังคาร ชุดผ้าไทยลายขอพระราชทาน หรือผ้าไทยประจ าท้องถิ่น 
  วันพุธ  เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
  วันพฤหัสบดี เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
  วันศุกร์  ชุดผ้าไทยลายขอพระราชทาน หรือผ้าไทยประจ าท้องถิ่น 
  
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดท ารายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี             
25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้พิจารณา
และได้แก้ไขแล้วจึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง  

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องมาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและด าเนินการ 

๔.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
นายสมัย  ศรีหาญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
1. ประชาสัมพันธ์จ าหน่ายพันธุ์สัตว์ 
 ทางศูนย์ฯ ฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจพันธุ์สัตว์ ดังนี้ 
 - ลูกเป็ดเทศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์  ราคาตัวละ 25 บาท หลังจาก 1 สัปดาห์เป็นต้นไป ราคาเพิ่มขึ้น 

13 บาทต่อสัปดาห์ แต่เมื่อครบ 1 เดือน จ าหน่ายเป็นกิโลกรัม 
 - ไข่เป็ดเทศมีเช้ือ ฟองละ 5 บาท 
 - กระบือ จ านวน 33 ตัว  ราคา 120 บาท ต่อกิโลกรัม (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ าหน่าย) 
 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
๔.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นายมานพ  กุศลยัง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย 3,100 กิโลกรัม 
 2. ผลิตเสบียงอาหารสัตว์  เป้าหมาย 120,000 กิโลกรัม 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์จ าหน่าย 

   
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
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๔.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจก 
  ส านักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดหน่วยให้บริการตรวจ

สุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการ ประชาชนท่ัวไปและผู้สูงอายุ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน ส าหรับผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ในวันศุกร์ ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ส านักงาน สกสค. 
จังหวัดนครพนม 

 2. ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ 
  จังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ

ใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ตามเส้นทางท่ี 1 จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 
ส้ินสุด ณ สะพานมิตรภาท่ี 3  และเส้นทางท่ี 2 จัดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ส้ินสุด ณ หน้าโบสถ์วัดนักบุญอันนา 
ส าหรับเจ้าภาพจัดกิจกรรมประจ าวันอาทิตย์  ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพ 

 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกายในมีสุขภาพท่ีดี         
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์  ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564    
เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช    

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว์) (งบจังหวัด) (งบกลุ่มจังหวัด) ณ วันท่ี 27 ต.ค.  2564 
  3.๑ งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

หมวด
รายจ่าย 

เงินรับโอน 
ผลการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
 (บาท) 

 

โอนเพิ่มเติม 
(ระหว่างเดอืน)

(บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) เบิก (บาท) ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 5,254,200 - 5,254,200 401,682 7.64  

งบลงทุน 298,500 - 298,500 0 0  
รวม 5,552,700 - 5,552,700 401,682 7.23  

  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  
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 ๔.4 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 
 ๒. การด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยส่ือดิจิทัลฯ 
  1. ส่งภาพข่าวกิจกรรมการปฏิบัติงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละไม่น้อย
กว่า 3 ข่าว เน้นการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การประชุม ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 (12 เดือน) 
  2. ส่งคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 (12 เดือน)  
 ๓. การรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ปีงบประมาณ 256๕ 
  ตามท่ี กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
(e–Operation) เป็นประจ าทุกเดือน นั้น กองแผนงานได้จัดท าข้อมูลโครงสร้างเป้าหมาย โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 
ต่อส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ ขอท าความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (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  
 กรณีแก้ไขข้อมูลย้อนหลังให้ประสานและท าหนังสือถึงกองแผนงานโดยด่วน สามารถขอแก้ไขข้อมูลของเดือนท่ีผ่าน
 มาเท่านั้น และขอแก้ไขได้ภายในวันท่ี 3 ของเดือนถัดไป 
  4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ https://eop2.dld.go.th/login 
            ท้ังนี้ กองแผนงานจะสรุปผลงานประจ าเดือน ณ วันท่ี 30 ของเดือน เวลา 24.00 น . รายงานเสนอ
 ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  วันท่ี 7-8 ตุลาคม  2564  ส่งส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 
11 อ าเภอ ดังนี้ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาแก,วังยาง,เรณูนคร,ธาตุพนม,เมืองนครพนม, ท่าอุเทน,ศรีสงคราม,นาทม,บ้าน
แพง โดยมีเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีผ่านการขุดบ่อ จ านวน 11 อ าเภอ 396 ราย 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 



6 
 ๔.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายประหยัด  ศรีโคตร  แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ 
 - การรับรองฟาร์มใหม่ (๑๗ ฟาร์ม) 
  ผลงานสะสม  ๒๗  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘.๕๒ 
 - การตรวจติดตาม (98 ฟาร์ม) 
  ผลงานสะสม  ๑๐๓  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๑๐ 
 - การต่ออายุ (1๔ ฟาร์ม) 
  ผลงานสะสม  ๑๔  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 2. กิจกรรมการเฝ้าระวังตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ าผ้ึง ไข่ไก่ ไข่นกกระทา  
 เป้าหมาย 1๖ ตัวอย่าง  ผลงานสะสม  ๑๖  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- ตัวอย่างท่ีเก็บในกิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง ต้องมีลักษณะดังนี้ 
1. เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม GAP เท่านั้น 
2. ต้องสอบย้อนได้เท่านั้น 
3. กรณีอาหารสัตว์ ต้องเก็บอาหารจากรางอาหาร เท่านั้น 
4. กรณีอาหารสัตว์ ต้องเก็บอาหารสัตว์ระยะสุดท้าย เท่านั้น 

3. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร 
  เป้าหมาย 690 ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๖๙๐  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุน 
  เป้าหมาย ๓๐๐ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๓๐๐  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
  - โคขุน 30 ฟาร์ม ผลงานสะสม  ๑๑๐  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๓๖๖.๖๗ 
  - สุกร ๑๐๐ ฟาร์ม ผลงานสะสม  ๒๕๘  ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๕๘ 
4. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 
 เป้าหมาย ๑๔ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๑๔  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
5. กิจกรรมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

  - ตรวจติดตาม 
   เป้าหมาย  ๒๗ แห่ง ผลงานสะสม  ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  - ตรวจต่ออายุ 
   เป้าหมาย  ๑๗ แห่ง ผลงานสะสม  ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  - รับรองใหม่ 
   เป้าหมาย  ๔ แห่ง ผลงานสะสม  ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕ 
  6. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 

 - สถานท่ีจ าหน่ายไข่ได้รับบริการการตรวจรับรอง 
  เป้าหมาย  ๑ แห่ง ผลงานสะสม  ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ 
 - ได้รับบริการการตรวจติดตาม 
  เป้าหมาย  ๕ แห่ง ผลงานสะสม  ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐ 
 - ได้รับบริการการตรวจต่ออายุ 
  เป้าหมาย  ๑๘ แห่ง ผลงานสะสม  ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายไข่ 
  เป้าหมาย  ๒๐ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 7. กิจกรรม ควบคุมคุณภาพตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
 - ร้านขายอาหารได้รับบริการออกใบอนุญาต 
  เป้าหมาย  ๑๐๐  แห่ง ผลงานสะสม  ๓๐๐  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ 
 - ร้านขายอาหารได้รับติดตาม 
  เป้าหมาย  ๑๐๐  แห่ง ผลงานสะสม  ๓๐๐  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ 
8. กิจกรรมส่ิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกร    
     เป้าหมาย  ๑๐๐  แห่ง ผลงานสะสม  ๓๐๐  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ 
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟาร์มสุกร                
  เป้าหมาย  ๒ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์      
  เป้าหมาย  ๑ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม      
  เป้าหมาย  ๒ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๒  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
9. กิจกรรมควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยา  
 - เก็บตัวอย่างล าไส้ (caecum) จากโรงฆ่าสัตว์  6  ตัวอย่าง 
  ผลงานสะสม  ๖  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์   22  ตัวอย่าง ( โครงการควบคุม

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์) 
  ผลงานสะสม  ๒๒  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
10. กิจกรรม ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ 
 เป้าหมาย  ๓ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์  
 เป้าหมาย  ๑๐ ตัวอย่าง ผลงานสะสม  ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
12. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 - ผลการติดตามนมโรงเรียน  
  เป้าหมายติดตาม  108  แห่ง ด าเนินการแล้ว ๑๓๒  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๒๒ 

 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ  ศรีใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. แจ้งรายช่ือ Mr./Miss AI ปี 65  (แจ้งภายใน ๕ พ.ย. ๖๔) 
  - อ.ท่าอุเทน ๗ ราย - อ.บ้านแพง ๕ ราย - อ.เมืองนครพนม ๑๒ ราย  
  - อ.นาทม ๓ ราย - อ.ศรีสงคราม ๗ ราย - อ.โพนสวรรค์ ๖ ราย   
  - อ.ธาตุพนม ๙ ราย - อ.เรณูนคร ๕ ราย - อ.นาแก ๙ ราย  
  - อ.วังยาง ๓ ราย - อ.ปลาปาก ๕ ราย - อ.นาหว้า ๕ ราย 
 ๒. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  หากพบสุกรไข้สูง ผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก และ/หรือรอยช้ าท่ี ใบหู ท้อง มีอาการไอ แท้ง ขาหลังไม่มี
แรง ตายเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 3 ใน 1 วัน ตายเฉียบพลันต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน 
  แจ้งเบาะแส หรือรายงานเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ 042-511089, 042-511029, 081-8792177 ภายใน 12 ช.ม. 
  การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร 

พบความเสี่ยงสูงมาก      เชื่อมโยงโดยตรง 

                              ไม่เชื่อมโยงโดยตรง 

1 km            5 km >5 km 

1. ท าลาย+ชดใช้ 
2. สอบสวนโรค 

Non-GAP 
1. ส่ังกัก 
2.  เจรจาขอท าลาย + ชดใช้ 
GAP/ไม่ยอมท าลาย 
1. Surface swab d1, d7, 

d14 
2. เฝ้าระวังทางอาการ 

1. ส่ังกัก 
2. ขอท าลาย+ชดใช้ 
ฟาร์มที่ไม่ยอมท าลาย 
1. Surface swab 2 ครั้ง d7, 

d14 
2. เฝ้าระวังทางอาการ 

1. ส่ังกัก 
2.  Surface swab 1 ครั้ง 

d7 
3.  เฝ้าระวังทางอาการ 

๑. เฝ้า
ระวัง
ทาง
อาการ 

   
  การด าเนินการเมื่อตรวจพบความเส่ียงสูงมากในโรงฆ่าสุกร 

  - สอบย้อนหลัง 30 วัน หาฟาร์มที่ส่งหมูเข้าฆ่า 
  - เก็บตัวอย่างเลือดสุกรทุกตัวท่ีอยู่ในโรงฆ่า 
  - ชะลอการน าสัตว์เข้าฆ่า 
  - ระบุในใบส่ง ต.ย.เป็น “ชันสูตร” 
  - Surface swab 2 ครั้ง  D0, D1 
  - ท าความสะอาด และท าลายเช้ือโรค 
 การขออนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าพื้นท่ีเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคล่ือนย้ายสุกร 
หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.2564 
 เมื่อพบฟาร์มท่ีมีความเส่ียงสูงมาก และเจ้าของไม่ยินยอมให้ท าลายสุกร 
  - บันทึกส่ังกัก 30 วัน  - ห้ามเคล่ือนย้าย 
  - Surface swab   - เฝ้าระวังทางอาการ 
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๓. โรคไข้หวัดนก 
นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แก้ไขใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. สัตว์ปีกท่ีถูกเล้ียงในระบบฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ ๑ ใน ๒ วัน หรือมีอัตราการกิน
อาหารและน้ าลดลงร้อยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือไข่ลดลงร้อยละ ๕ ใน ๑ วัน หรือ 
 ๒. สัตว์ปีกท่ีถูกเล้ียงแบบหลังบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมี
อาการคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
 ๓. สัตว์ปีกแต่ละชนิด แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้  
  - ตายกะทันหัน  
  - อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก หน้าบวม น้ าตาไหล  
  - ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ  หงอน เหนียงสีคล้ าหรือ     
    หน้าแข้งมีจุดเลือดออก 
 การควบคุมโรค 
  - เก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีกทุกครัวเรือน ในหมู่บ้านท่ีเกิดโรค สุ่ม 5 ตัว/ครัวเรือน 
  - เก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีกทุกหมู่บ้าน ในระยะ 5 กม.  สุ่ม 20 ตัว/หมู่บ้าน 
  - ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคในฟาร์ม วัสดุอุปกรณ์ภายในฟาร์ม ระยะ 5 กม. 
  - เฝ้าระวังและค้นหาโรคเพิ่มเติม รอบจุดเกิดโรคในรัศมี 10 กม. 
  - ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ปีก 30 วัน 
  - รายงาน สคส 1 ทุกอาทิตย์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
๔. โรคลัมปีสกิน 
 ผลการฉีดวัคซีน LSD จังหวัดนครพนม 
  - ฉีดแล้ว ๙,๓๑๙ ตัว  คงเหลือ ๑๐,๙๘๙  สูญเสีย ๑๙๒  
 รายงานสถานการณ์ (๒๘ ต.ค. ๖๔) 
  - หมู่บ้านท่ีเกิดโรค  ๘๔๔ หมู่บ้าน  ๙๗ ต าบล สัตว์ป่วย ๘,๕๕๗ ตัว สัตว์หายป่วย ๗,๘๕๗ ตัว  
สัตว์ตาย ๖๙๙ ตัว  สัตว์ที่แสดงอาการ ๒๒,๒๓๙ ตัว  สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๙,๓๑๙ ตัว 
๕. แผนการปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดนครพนม 
 พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
  - วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2565  ประชุมช้ีแจง/ซักซ้อม แผนการด าเนินงาน 
  - วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565  พิธีเปิดโครงการลงพื้นท่ี 
  - วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565  ลงพื้นท่ี 
 เป้าหมาย (เมืองนครพนม, ท่าอุเทน) 
  ๑. เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ภายใต้โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 400 ราย 
  ๒. สัตว์เล้ียงของเกษตรกรที่ได้รับบริการดูแลสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 13,730 ตัว 
  ๓. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 200 ราย 
 โค กระบือ แพะ แกะ 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD HS Lumpy 
  ถ่ายพยาธิ 
  รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 
  ผสมเทียม 
  ทดสอบ/ตรวจชันสูตรโรคทางห้อง Lab 
 สุกร 
  การอบรมเกษตรกร เรื่องโรคในสุกร, ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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  การรณรงค์ท าความสะอาด 
  การรณรงค์พ่นยาฆ่าเช้ือโรค 
  การรักษาพยาบาลสัตว์ 
  การถ่ายพยาธิ/แจกยาถ่ายพยาธิ 
 สัตว์ปีก 
  การอบรมเกษตรกร เรื่องโรคในสัตว์ปีก, ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  
  การรณรงค์ท าความสะอาด 
  การรณรงค์พ่นยาฆ่าเช้ือโรค 
  การรักษาพยาบาลสัตว์ 
  การถ่ายพยาธิ/แจกยาถ่ายพยาธิ 
  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 สุนัข แมว 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ถ่ายพยาธิ 
  รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 
  ผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว 
 แพะ แกะ 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD 
  ถ่ายพยาธิ 
  รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 
  ทดสอบ/ตรวจชันสูตรโรคทางห้อง Lab 
 

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย  รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
  - วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ                 
ณ หมู่ 1,4,5 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 8 ตุลาคม 2564ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ  
ณ บ้านโนนฮัง ต าบลโคกสี   อ าเภอวังยาง 
  - วันท่ี 18 ตุลาคม 2564  ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ  
ณ บ้านโพนสวาง ต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอวังยาง 
  - วันท่ี 18 ตุลาคม 2564   มอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร จ านวน 5 ราย ภายใต้โครงการนาแปลง
ใหญ่ ณ บ้านโพนสวาง ต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอวังยาง 
  - วันท่ี 20 ตุลาคม 2564   ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ  
ณ บ้านนาโพธิ์ ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 20 ตุลาคม 2564   นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต  4 ตรวจติดตาม พร้อมให้ค าปรึกษา
แนะน าคณะกรรมการ โครงการธนาคารโค-กระบอื ณ บ้านมิตรภาพ ต าบลโคกสี   อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
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  - วันท่ี 25 ตุลาคม 2564    ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชด าริ  
ณ บ้านนาโพธิ์ ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 27 ตุลาคม 2564   มอบอุปกรณ์เครื่องมือปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร  ณ ท่ีท าการกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อบ้านดอนพะธาย ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า ต.นครพนม 
  - วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ออกติดตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
และประเมินลูกโคเพศผู้  จ านวน 8 ตัว ณ บ้านบุ่ง หมู่ 11 ต าบลรามราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 2. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ก. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเช่ือมโยงระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการด้านการตลาดโคเนื้อ - กระบือ ระดับเขต 
   2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
   3. โครงการการพัฒนาการเล้ียงแพะนม 
   4. โครงการพัฒนาการเล้ียงสุกรชีวภาพ 
   5. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงและการตลาดของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรรายย่อย-เล็ก 
   6. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง 
   7. โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
    7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
    7.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
    7.3 โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ 
   ๘. โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 
   ๙. โครงการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑๐. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
   ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   ๑๒. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ (งานโคเน้อแห่งชาติ) 
   ๑๓. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ (งานกระบือแห่งชาติ)  
   ๑๔. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ (งานแพะแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘) 
   ๑๕. กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ (งานโคนมแห่งชาติ)  
   ๑๖. กิจกรรมงานวันด่ืมนมโลก 
   ๑๗. กิจกรรมมหกรรมไกพ่ื้นเมืองแห่งชาติ 
  ข. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
   ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ านมท้ังระบบ 
   ๒. โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   ๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
   ๔. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ค. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   โครงการต าบลมั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ง. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   ๑. โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
   ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
   ๓. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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    (ลงช่ือ) 
   (นายศิวะ สาริบุตร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

          (ลงช่ือ) 
             (นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 

 3. การประกวดกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2565 
  - กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่น   กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านท่าค้อ 
  - เกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่น   นายหาญณรงค์ วรราช บ้านเลขท่ี 32/31 ม.1  ต.ท่าบ่อสงคราม 
 4. ส ารวจความต้องการการเสนอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ระยะท่ี 2 
  ให้อ าเภอด าเนินการส ารวจและส่งรายช่ือ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ภายในวันท่ี 5 พ.ย. 64   
 5. ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต 
การแปรรูป การท าผลิตภัณฑ์และท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน 
  ให้อ าเภอด าเนินการส ารวจและส่งรายช่ือ ภายในวันท่ี 1 พ.ย. 64 
 6. ข้อมูลทะเบียนสัตว์ ธคก.จังหวัดนครพนม กรณีสัญญาเกิน 5 ปี (ปี............ถึงปี 2559) ประจ างวดท่ี 
4/2564  (วันท่ี 20 กันยายน 2564) 
  - อ.ท่าอุเทน โค 5 ตัว    - อ.บ้านแพง กระบือ 1 ตัว   
  - อ.เมืองนครพนม  โค 40 ตัว กระบือ 22 ตัว - อ.นาทม โค 50 ตัว   
  - อ.ธาตุพนม  โค 1 ตัว กระบือ 12 ตัว  - อ.เรณูนคร โค 63 ตัว กระบือ 13 ตัว 
  - อ.นาแก  โค 52 ตัว กระบือ 13 ตัว  - อ.วังยาง โค 27 ตัว กระบือ 197 ตัว   
 รวม  สัญญาโค 2,630 ตัว มีสัญญาเกิน 5 ปี  247  ตัว  สัญญากระบือ 1,291 ตัว สัญญาเกิน 5 ปี 260 ตัว 
 รายช่ือศพก.ท่ีขอรับ ธคก.  วันท่ี  3  พ.ย. 64  (รายละ 3 ตัว) 
  - อ าเภอเมืองนครพนม นายวิจิตร เหมือนเหลา 
  - อ าเภอธาตุพนม นายปราโมท แสงสว่าง 
  - อ าเภอเรณูนคร นายทวิช เพ็งเวลุน 
  - อ าเภอศรีสงคราม นายสุนันท์ มหาวงษ์ 
  - อ าเภอนาหว้า  นายมณีวรรณ ชัยปัญหา 
  - อ าเภอโพนสวรรค์  นายสมบุญ ธรรมวงษา 
  - อ าเภอวังยาง  นายสายชน  พ่อชมพู 
  ให้ ปศอ. แจ้งศูนย์ฯ เพื่อรับสัตว์ และท าสัญญาฯ มาท่ีกลุ่มฯ 
  

จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 

ประธาน : ผลการพิจารณาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ 
   - รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครพนม นายพัลลภ  นุโพธิ์ 
  - รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอวังยาง  นายสุธี  ธรรมวงศา 
   - รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก  นายสุรศักด์ิ  มณีปกรณ์ 
เลิกประชุม เวลา  12.59 น.  
 
 
 
 


