
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

คร้ังที่ 4/๒๕๖5 
เม่ือวันที่  31  พฤษภาคม  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. นางสาวศุภลักษณ์ สารธิยากุล   ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครพนม (แทน) 
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. นายสุรศักด์ิ มณีปกรณ์   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอปลาปาก 
 18. นายอรรถพล อัครจันทร์   ปศุสัตว์อ าเภอนาทม 

19. นายสุธี  ธรรมวงศา    รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอวังยาง 
20. นางสาวนงนุช  งอยผาลา   ปศุสัตว์อ าเภอนาแก 
21. นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์   ปศุสัตว์อ าเภอนาหว้า 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นายศิวะ สาริบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป 
วาระก่อนการประชุม 
 กลุ่มส่งเสริมฯ : พิธีมอบโล่รางวัลกลุ่มหมู่บ้านโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ กลุ่มผู้เล้ียงกระบือ โครงการ 
ธคก. บ้านหนองดู่ อ าเภอโพนสวรรค์  และรางวัลล าดับท่ี 3 ระดับเขต โครงการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น (SF)      
คือ นายหาญณรงค์ วรราช เกษตรกรต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 ข้าราชการในสังกัดส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม มาครบองค์ประชุม นายอดิศร  ชาติสุภาพ                  
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในท่ีประชุม ได้น าข้าราชการสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. ผู้บริหาร/ ข้าราชการ ท่ีได้รับแต่งต้ัง/ ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  นางมาลี  นคราวัฒน์ ต าแหน่ง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม 
 2. สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ยอดผู้ปุวยวันท่ี 31 พ.ค. 65 มีจ านวน 464 ราย มีผู้ปุวยเสียชีวิต 1 ราย อายุ 74 ปี อยู่ในกลุ่ม 608 
ยอดผู้ปุวยเสียชีวิต จ านวน 73 ราย  
  จังหวัดนครพนม เปิดด่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 ในช่วงวันท่ี 9 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมา แต่ยังคงปิดด่าน
ประเพณีท้ัง 5 แห่ง โดยการเข้า-ออก มีข้อก าหนด ดังนี้ 1. ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป หากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม      
ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ATK ถ้าหากยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 48 ช่ัวโมง  2. เด็กท่ีมีอายุต่ า
กว่า 12 ปี ต้องมีผลตรวจ ATK และมีผู้ปกครองด้วย 
 3. โรคฝีดาษลิง 
  โรคฝีดาษลิง ฝีดาษวานร หรือ Monkeypox เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีอยู่ในสัตว์ฟันแทะบนทวีปแอฟริกา โดย
เช้ือไวรัสนี้แพร่เช้ือไปยังสัตว์อื่น และสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนได้ ซึ่งการรายงานท่ีพบโรคนี้ครั้งแรกเกิดจากลิงใน
ห้องทดลอง จึงเรียกว่าฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานรนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าลิงไม่ใช่แหล่งก าเนิดของโรคนี้อย่างท่ีเข้าใจกัน 
การระบาดท่ีพบในตอนนี้ เกิดในประเทศบนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปเป็นส่วนใหญ่  
  อาการของโรคจะแสดงอาการหลังจากได้รับเช้ือแล้วประมาณ 7-14 วัน มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวด
เมื่อยตามร่างกายต่อมน้ าเหลืองโตหลังจากมีไข้ประมาณ 1-3 วัน จะมีตุ่มเล็ก ๆ คล้ายผ่ืนขึ้นตามตัว ซึ่งตุ่มเหล่านี้จะ
อักเสบและแห้งไปเองใน 2 – 4 สัปดาห์ โดยมีการเปล่ียนแปลงตามล าดับ ดังนี้ 
   1. มีตุ่มนูนแดงคล้ายผ่ืน 
   2. ภายในตุ่มมีน้ าใสอยู่ภายใน รู้สึกคัน แสบร้อน 
   3. ตุ่มใสกลายเป็นหนอง เมื่ออาการรุนแรงขึ้น ตุ่มหนองเหล่านั้นจะแตกออกและแห้งไปเอง 
อาจมีอาการท้องเสีย อาเจียน เจ็บคอ ไอ หอบเหนื่อยร่วมด้วยบางรายท่ีภูมิคุ้มกันต่ า หรือมีโรคประจ าตัวอาจมี
ภาวะแทรกซ้อนท าให้อาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตได้ 
  โรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการสัมผัสทางผิวหนัง สารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ หรือวัตถุท่ี
ปนเป้ือนเช้ือไวรัส แต่โรคนี้เราสามารถเฝูาระวังได้ง่าย เพราะผู้ปุวยติดเช้ือจะมีตุ่มขึ้นตามร่างกายเป็นรอยโรคท่ีสังเกตได้
ชัดเจน 
  การปูองกันหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสสัตว์เล้ียงหรือส่ิงต่างๆ  สวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในพื้นท่ีเส่ียงการแพร่ระบาด หลีกเล่ียงการสัมผัสผู้ปุวยหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรค 
การฉีดวัคซีนปูองกันไข้ทรพิษ สามารถช่วยลดความเส่ียงในการติดเช้ือได้ 
 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ฝุายบริหารงานท่ัวไป ได้จัดท ารายงานการประชุมข้าราชการประจ าเดือน ครั้งท่ี 3/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี               

2 พฤษภาคม  2565   และได้ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้
พิจารณาและได้แก้ไขแล้วเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรอง  

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องมาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 - 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและด าเนินการ 

๔.1 ด่านกักกันสัตว์นครพนม 
นางสาวฐิติมา ศรีค า  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม  
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. กฎกระทรวงฯ ประกาศให้ตุ๊กแกเป็นสัตว์ใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มีผลท าให้มีค่าธรรมเนียมใน

การน าเข้า – ส่งออก โดยมีอัตราค่าน าเข้ากิโลกรัมละ 7 บาท และอัตราค่าส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และต้องยื่นขอ 
ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกราชอาณาจักร (ร.9)  

2. ชุดเฉพาะกิจ ด่านคลองเตย ด่านสุวรรณภูมิ และด่านแหลมฉบัง จ านวน 12 นาย ลงพื้นจังหวัดนครพนม 
ในช่วงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 เพื่อลาดตระเวนตามแนวชายแดน จุดผ่อนปรนและตลาดนัด  เพื่อตรวจสอบการลักลอบ 
น าเข้า สุกร และสินค้าท่ีปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย  

3. ยอดการส่งออก เดือนพฤษภาคม 2565  มีดังนี้  
- โค   จ านวน  9,623 ตัว    - กระบือ  จ านวน  1,550 ตัว 
- ไก่ไข่ปลด จ านวน  291,295  ตัว  - ไก่เนื้อ  จ านวน  15,550  ตัว 

 - ช้ินส่วนไก่  จ านวน  8  ตัน 
  

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
 นายสมัย  ศรีหาญ  ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 

มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 ประชาสัมพันธุ์การคัดจ าหน่ายเป็ดเทศพ่อแม่พันธุ์ ในกิโลกรัมละ 65 บาท มีแม่พันธุ์ จ านวน 300 ตัว พ่อพันธุ์ 
จ านวน 60 ตัว คาดว่าจะจ าหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
 

 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 

๔.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
นายมานพ  กุศลยัง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
มีเร่ืองแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
- วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ร่วมอบรมเกษตรกรและช่วยซ่อมบ ารุงเครื่องอัดฟางของกลุ่ม ท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง และขอประชาสัมพันธ์หากเครื่องมือหรือเครื่องจักร ของวิสาหกิจชุมชนใด ช ารุดหรือใช้การ
ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องอัดฟาง เป็นต้น ขอให้แจ้งมาท่ีศูนย์ฯ เพื่อเจ้าหน้าท่ีของศูนย์   
จะได้ออกด าเนินการซ่อมบ ารุงให้ต่อไป 

- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทนและเจ้าหน้าท่ี  ในการเข้าไปฉีด
วัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเป่ือย โคภายในศูนย์ฯ ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

 
จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
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 ๔.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส านักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อม ท้ังความรู้
ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคล่ือนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบความส าเร็จ  จึงได้พัฒนาแบบ
ส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังเพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลท่ีประประโยชน์ต่อการยกกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานต่อไป  

  ในการนี้  จึ ง ขอความร่ วมมื อข้ าราชการพลเ รื อน ทุก ท่าน  ร่ ว มตอบแบบส าร วจทาง เว็ ป ไซ ต์  
http://survey.ocsc.go.th/engm65 หรือผ่าน QR Code ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

2. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)  ประจ าปี 2565 
  จังหวัดนครพนม ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่

เย็น) ประจ าปี 2565   เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืนเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การท างานให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับพื้นท่ี ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างแพร่หลาย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  บ้านพิมาน   หมู่ท่ี 3  ต.พิมาน  อ.นาแก 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ได้แก่  บ้านนางาม   หมู่ท่ี 13  ต.นางาม อ.เรณูนคร 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ได้แก่  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 6 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม 
  รางวัลชมเชย   ได้แก่  บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 1 ต.วังตามัว อ.เมือง 
3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกรมปศุสัตว์) (งบจังหวัด) (งบกลุ่มจังหวัด) ณ วันท่ี 25  พฤษภาคม  2565 
  3.๑ งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

หมวด
รายจ่าย 

เงินรับโอน 
ผลการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ งบประมาณ 
 (บาท) 

 

โอนเพิ่มเติม 
(ระหว่างเดอืน)

(บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) เบิก (บาท) ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 8,347,954 - 8,347,954 6,385,095.94 76.49  

งบลงทุน 298,500 - 298,500 298,500 100  
รวม 8,646,454 - 8,646,454 6,683,595.94 77.30  

  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 - - - 
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จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๔.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
 นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
   ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 
เปูาหมาย 67,570 ครัวเรือน ผลงาน 72,918  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  107.91 
 ๒. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร ประจ าเดือนพฤษภาคม ปี 2565  
  เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จ านวน 70,816 ราย เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 1,580 ราย สุกรพื้นเมือง 
8,919 ตัว สุกรพ่อพันธุ์ 1,817 ตัว แม่พันธุ์ 14,579 ตัว  ลูกสุกรพันธุ์เพศผู้ 1,111 ตัว ลูกสุกรพันธุ์เพศเมีย 2,386 ตัว 
สุกรขุน 49,212 ตัว ลูกสุกรขุน 31,227 ตัว 
 ๓. การด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยส่ือดิจิทัลฯ 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการดังนี้  
  1. ส่งภาพข่าวกิจกรรมการปฏิบัติงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละไม่น้อย
กว่า 3 ข่าว เน้นการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การประชุม ในระหว่างเดือน เมษายน 2565- กันยายน 2565 (6 เดือน) 
  2. ส่งคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 1-3 นาที เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน ในระหว่างเดือน เมษายน 2565-
กันยายน 2565 (6 เดือน)  
 ๔. ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ SANOOK Color Food Valley “Diversity of Functional Organic” 
  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอลงติดตาม การปรับปรุงตามแนวทางท่ีตรวจสอบภายในจังหวัดได้ก าชับไว้ และให้รายงาน
การติดตามมาท่ีกลุ่มฯ เพื่อสรุปผลส่งตรวจสอบภายในจังหวัดต่อไป 
  
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ 
 - การรับรองฟาร์มใหม่ (12 ฟาร์ม) ผลงานสะสม 6 ฟาร์ม 
  โคเนื้อ 5 ฟาร์ม   ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม   
  จ้ิงหรีด 1  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
  สุกร 6 ฟาร์ม   ผลงานสะสม  6  ฟาร์ม 
 - การตรวจติดตาม (95 ฟาร์ม) ผลงานสะสม 65 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 
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  จ้ิงหรีด  16  ฟาร์ม   ผลงานสะสม  8  ฟาร์ม 
 - การต่ออายุ (10 ฟาร์ม) ผลงานสะสม 5 ฟาร์ม 
  สุกร  9  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  5  ฟาร์ม 
  ไก่เนื้อ  1  ฟาร์ม  ผลงานสะสม  -  ฟาร์ม 
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร 
  เปูาหมาย 300 ตัวอย่าง  ผลงานสะสม ๑92  ตัวอย่าง  
 - เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มโคขุน 
  เปูาหมาย 9๐ ตัวอย่าง  ผลงานสะสม 60  ตัวอย่าง 
 - ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง  
  เปูาหมาย 100  แห่ง ผลงานสะสม 44  แห่ง 
 - ฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
  เปูาหมาย 30  แห่ง ผลงานสะสม 12  แห่ง 
 - ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
  - โคขุน 30 ฟาร์ม  ผลงานสะสม  17  ฟาร์ม 
  - สุกร ๑๐๐ ฟาร์ม  ผลงานสะสม  44  ฟาร์ม 
 - แผนการส่งตัวอย่าง (ส่ง 20 มิ.ย. 65) 
  - ปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม   จ านวน 3 ตัวอย่าง  จากทุกอ าเภอ 
  - ปัสสาวะโคจากฟาร์ม   จ านวน 1 ตัวอย่าง  จากทุกอ าเภอ 
3. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 
 - การตรวจสอบและตรวจต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 13 แห่ง ผ่านต่ออายุ 12 แห่ง 
 - การตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ จ านวน  1  แห่ง 
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 

5. กิจกรรม ตรวจสอบ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
 สรุปการขอต่ออายุ และการขอใหม่ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
  - 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   
 ตอบผลสะสม 8 /16  = 50 %  ผลตรวจไม่พบ 8 ตย. =100%   
7. พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่า  เปูาหมาย  2  แห่ง  ผลการปฏิบัติงาน 2 แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างน้ าเสียส่ิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์จากฟาร์มสุกร เปูาหมาย 6 แห่ง ผลการปฏิบัติงาน 6 แห่ง 
๙. กิจกรรมควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยา  
 - เก็บตัวอย่างล าไส้ (caecum) จากโรงฆ่าสัตว์  3  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  3  ตัวอย่าง  
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 - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 19  ตัวอย่าง ผลงานสะสม  19  ตัวอย่าง 

 ๑๐. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
 - สถานท่ีจ าหน่ายไข่ได้รับบริการการตรวจรับรอง 
  เปูาหมาย  2 แห่ง  
 - ได้รับบริการการตรวจติดตาม 
  เปูาหมาย  19 แห่ง  ผลงานสะสม 20  แห่ง 
 - เก็บตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายไข่ 
  เปูาหมาย  ๒4 ตัวอย่าง ผลงานสะสม 12  แห่ง 
1๑. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ผสมยา เปูาหมาย  2  ตัวอย่าง  
 แผนการส่งตัวอย่างยาสัตว์ (5 พ.ค. 65)  อ.เมืองและ อ.นาหว้า 
1๒. 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 
1๓. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
  ใหป้ศุสัตว์อ าเภอติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในพืน้ท่ีรับผิดชอบและรายงานให้กลุ่มฯ ทราบ 
๑๔. กิจกรรมอื่นๆ 
 - องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( Food and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) ก าหนดให้วันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันด่ืมนมโลก  (World Milk Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ
รณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ปี 2565 ได้ก าหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้าง
ความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ด่ืมนมทุกวัน ด่ืมได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen lmmunity by Drinking 
Milk, Everyday for Everyone in Every Menu #World Milk Day & #Enjoy Dairy” 

 - กลุ่มสินค้าฯ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบ จ านวนสุกรท่ีฟาร์มและเนื้อสุกรในห้องเย็น เพื่อปูองกันการ
กักตุนสินค้า และน าเข้าสินค้าเนื้อสุกรเพื่อเก็งก าไร 

 
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 นายประกิจ  ศรีใสย์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคระบาดในสุกร 
  1.1 การประเมินความเส่ียงของโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกร 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 
   พบระดับความเส่ียงต่อโรค ASF 7,425 อ าเภอ เป็นความเส่ียงต่ า 3,266 อ าเภอ ความเส่ียงปาน
กลาง 2,179 อ าเภอ ความเส่ียงสูง 1,614 อ าเภอ และความเส่ียงสูงมาก 366 อ าเภอ 
  1.2 รายงาน ASF outbreak  จ านวน 96 ครั้ง ใน ๓๑ จังหวัด รายงานล่าสุดวันท่ี 23 พ.ค. 65 ท่ี จ.พัทลุง 
  1.3 แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ
โรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูปุา ส าหรับฟาร์มสุกร โดยให้อ าเภอส ารวจและกรอกข้อมูลลงในกูเกิ้ลฟอร์ม มีเปูาหมายอยู่ท่ี 
1,510 ราย 
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  1.4 การเฝูาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย        
โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ก าหนดการส่งตัวอย่างในมิถุนายน 2565 ท่ีอ าเภอบ้านแพง ธาตุพนม และเรณูนคร 
  1.5 ค่าชดเชยการท าลายสุกร ยังรอการชดเชยอยู่ จ านวน 212 ราย ประมาณ 26,857,484.25 บาท 
 2. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคในโค และกระบือ 
  2.1 การรายงานผลการฉีดวัคซีน และการท าลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง 2/65  ใหร้ายงานผลการฉีดภายใน
วันท่ี 10 มิ.ย. 65 
  2.2 สถานการณ์โรค LSD จังหวัดนครพนม ณ วันท่ี 24 พ.ค. 65  มีสัตว์ที่ยังแสดงอาการ จ านวน 4 ตัว        
ท่ีอ าเภอศรีสงคราม 
  2.3 มาตรการปูองกัน และควบคุมโรค LSD (พ.ค. 65) การประกาศเขตโรคระบาด LSD   จังหวัดท่ีพบการ
เกิดโรคใหม่ แต่ได้ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตเฝูาระวังโรคระบาดแล้ว  ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว + 
รายงานใน E-smart sur. 
  2.4 แนวทางการเคล่ือนย้ายโค กระบือ 
   - เคยฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 180 วัน สามารถอนุญาตเคล่ือนย้ายได้     
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัด แต่ต้องมี 1. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 2. ฆ่าเช้ือยานพาหนะ 3.ควบคุม
แมลงพาหนะท่ียานพาหนะและบนตัวสัตว์ 
   - ไม่เคยฉีดวัคซีน (หรือฉีดน้อยกว่า 30 วัน หรือเกิน 180 วัน) จังหวัดท่ีเกิดโรค  
    - เคล่ือนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด 

   - กรณีอื่น ๆ ต้องขอความเห็นชอบจาก ปศจ. 
   - ไม่เคยฉีดวัคซีน (หรือฉีดน้อยกว่า 30 วัน หรือเกิน 180 วัน) จังหวัดท่ีไม่เกิดโรค 

   - เคล่ือนย้ายเข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด/เขตเดียวกัน 
   - กรณีอื่นๆ ต้องขอความเห็นชอบจาก ปศจ. 

   - การเคล่ือนโค-กระบือออกนอกพื้นท่ีจังหวัดนครพนม  1. ท าบันทึกถึง ปศจ.นครพนม  
2. แนบเอกสาร สแกนส่งมายังท่ีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตก่อนท่ีจะท าการออกใบอนุญาต
เคล่ือนย้ายในระบบต่อไป 
 3. การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคในสัตว์ปีก 
  3.1 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (ท่ัวโลก) 
   - เดือนมกราคม 2565  พบเช้ือ  1,049 ครั้ง 
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบเช้ือ  952  ครั้ง 
   - เดือนมีนาคม 2565  พบเช้ือ  782  ครั้ง 
   - เดือนเมษายน 2565  พบเช้ือ  639  ครั้ง 
   - เดือนพฤษภาคม 2565  พบเช้ือ  552  ครั้ง 
  ในเอเชียพบเช้ือ H5N1 ในประเทศญี่ปุุนมากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้ 
 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  4.๑ โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565  
   รวมเปูาหมาย 103 ตัวอย่าง ส่งแล้ว 74 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 71.84 
  4.๒ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   วันท่ี 1 ก.ค. 65  ท่ีอ าเภอนาหว้า 
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  ๔.๓ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นประจักษ์ ด้านการปูองกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (Thailand Rabies Award 2022)  
   ให้ ปศอ. คัดเลือก ทต. ๑ แห่ง อบต. ๑ แห่ง ส่งรายช่ือภายในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 5. การเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก 
  5.1 แผนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรับ (รก.1 เชิงรับ) ประจ าปี 2565 
    เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอบ้านแพง ให้เก็บซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามนิยามสัตว์ปีก
สงสัยโรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล) (ไม่ต่ ากว่า 1 ราย) พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
    1. รก.1 
    2. แบบสอบสวนโรค 
    3. บันทึกส่ังกัก (ถ้ามี) 
    4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของสัตว์)  
  5.2 การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) 
   โดยการเก็บซากส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สัตว์ปีกปุวยตายปกติ (สัตว์ปีกตัวที่อ่อนแอ แคระ แกร็น 
เป็นต้น)  1. เก็บตัวอย่างซากเป็ดเล้ียงหลังบ้านให้เก็บตัวอย่างตามพื้นท่ีเส่ียง จ านวน 1 รายๆละ 1-2 ตัว 2. เก็บตัวอย่างซาก
ไก่เล้ียงหลังบ้านตามพื้นท่ีเส่ียง จ านวน 11 รายๆละ 1-2 ตัว กรณีถ้าไม่มีตัวอย่างเป็ดเล้ียงหลังบ้านให้เก็บไก่เล้ียงหลังบ้าน 
12 ราย 
  5.3 แผนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก (รก.1 เชิงรุก) ประจ าปี 2565 
   เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอท่าอุเทน ให้เก็บซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ปีกตัวท่ีอ่อนแอ 
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 
  5.4 แผนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติประจ าปี 2565 
   เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอท่าอุเทน โดยให้เก็บซากนกธรรมชาติส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ตัว  
ให้ระบุ ชนิดนก สถานท่ีเก็บตัวอย่าง พิกัดให้ครบถ้วน 
  5.5 โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงบรูณาการของประเทศไทย 
   X-ray ไก่ไข่ รอบท่ี 3/2565 (ส่งก่อนวันท่ี 23 มิถุนายน 2565) เก็บตัวอย่างท่ีอ าเภอ เรณูนคร 
ศรีสงคราม โพนสวรรค์ นาหว้า เมือง เก็บตัวอย่างพร้อมส่ง รก.1 และ ตก.1 
 6. โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (วันท่ี 2-3 สิงหาคม 2565) 
  เปูาหมาย 
   1. เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ภายใต้โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 400 ราย 
   2. สัตว์เล้ียงของเกษตรกรที่ได้รับบริการดูแลสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 13,730 ตัว 
   3. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
  พื้นท่ีเปูาหมาย 
   1. อ าเภอเมือง  2.อ าเภอธาตุพนม  3.อ าเภอศรีสงคราม  4.อ าเภอนาหว้า 
 7. แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เดือนมิถุนายน 2565  
  - วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2565 ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน ท่ีจังหวัดเชียงราย 
  - วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 เก็บตัวอย่างภูมิ FMD (เมือง,ท่าอุเทน), GFM สุกร, surface swab 
           โรงเรือนสุกร เรือนจ า 
  - วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 ท าหมันสุนัขจรจัด อ.ท่าอุเทน 
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  - วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ท าหมันสุนัข/แมว อ.นาหว้า 
  - วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ท าหมันสุนัข/แมว ทต.บ้านแพง 
  - วันท่ี 13-15 มิถุนายน 2565 เก็บตัวอย่างซีรั่มม้า ตรวจ EIA 
  - วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 เก็บตัวอย่าง AHS  อ.เมืองนครพนม 
  - วันท่ี 20-22  มิถุนายน 2565 วิทยากรสอบสวนโรคระบาด 
  - วันท่ี 23  มิถุนายน 2565 จังหวัดเคล่ือนท่ี รร.บ้านแพงพิทยาคม อ.บ้านแพง 
   
 จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย  รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
  - วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 อบรมเกษตรกร โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
หลักสูตรกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และหลักสูตรปรับระบบการเล้ียงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM ณ ท่ีท าการ      
ผู้เล้ียงโคเนื้อต าบลโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2565 รับรางวัลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. 
ท่ีมีผลการด าเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับส านักงานปศุสัตว์เขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ กรม     
ปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
  - วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ตรวจติดตามความคืบหน้า สถานท่ีกักสัตว์ เตรียมความพร้อมรับโค
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ บ้านนาดี ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม และบ้านโนนขาม 
หมู ่6 ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 รับโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ บ้านนาดี 
ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม และบ้านโนนขาม หมู่6 ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม   
  - วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 พิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกรยืมเล้ียงเพื่อการผลิต โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ บริเวณคอกพักโคบ้านขอนกอง หมู่ 1 ต าบลนาหนาด อ าเภอ    
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้ิน ต าบลหนองย่างช้ิน อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเช่ือมโยงระบบการผลิตและ
การบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจ าปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    
  - วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 วันอนรุักษค์วายไทยจังหวัดนครพนม ค้ าคูณขี้ สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ 
ประจ าป ี2565 ณ กลุ่มธนาคารโค-กระบือคอกรวมไปเช้าเย็นกลับบ้านนาคอยน้อย ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม 
  - วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ประเมินราคาจ าหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ โครงการธนาคาร             
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ณ กลุ่ม ธคก.บ้านหนองดู่ ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร       
ตามพระราชด าริ ณ บ้านหนองปลาดุก ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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  - วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ตรวจติดตามโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร             
ตามพระราชด าริ ณ บ้านนาดี ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ประเมินราคาจ าหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ โครงการธนาคาร             
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นท่ีอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ติดความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์ ณ ต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร                
ตามพระราชด าริ ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ติดตามตรวจเย่ียมฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง ณ บ้านทางหลวง   
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  - วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร        
ตามพระราชด าริ ณ บ้านหนองปลาดุก และบ้านเทพพนม ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 2. การติดตามทวงถาม 
  2.1 เอกสารฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตทางการเกษตร (ศพก.)   อ าเภอนาแก  
ยังไม่ส่ง (ภายในวันท่ี 1 มิ.ย. 65) 
  2.2 เอกสารส ารวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “อบรมทักษะความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” อ าเภอยังไม่ส่ง   อ าเภอนาแก  อ าเภอบ้านแพง   
 3. แจ้งเพื่อทราบและด าเนินการ 
  3.1 โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตทางการเกษตร ส่งเอกสารภายในวันท่ี 2 ม.ิย. 2565 
  3.2 โครงการปราชญ์เกษตรด้านโคเนื้อ-กระบือ ประจ าปี 2565 
   ให้อ าเภอคัดเลือกปราชญ์ด้านโคเนื้อ-กระบือ ส่งข้อมูลมาท่ีกลุ่มฯ ภายในวันท่ี 14 มิ.ย. 65 
  3.3 โครงการ “อบรมทักษะความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” 
   ให้อ าเภอส ารวจ แล้วส่งข้อมูลให้กลุ่มฯ เพื่อรวบรวมส่งกรม ต่อไป  
 4 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ จังหวัดนครพนม 
   4.1 สรุปข้อมูลลูกเกิดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โค 30 ตัว กระบือ 12 ตัว 
   ๔.๒ การอนุมัติสัญญายืมโค-กระบือ  
    - อ.เรณูนคร  โค 27  ตัว เลขท่ีสัญญา นพ 246-272/65 รับโค 22 เม.ย. 65  
    - อ.โพนสวรรค์ โค 27  ตัว เลขท่ีสัญญา นพ 278-304/65 รับโค 10 พ.ค. 65  
    - อ.นาทม โค 27  ตัว เลขท่ีสัญญา นพ 305-331/65 รับโค 10 พ.ค. 65 
   ๔.๓ การขออนุมัติจ าหน่ายขายลูกโค-กระบือเพศผู้ 
    - อ.เมือง   โค-กระบือ  3  ตัว ราคาประเมิน 36,๐๐๐ บาท  
    - อ.เรณูนคร โค-กระบือ 8  ตัว ราคาประเมิน 124,0๐๐ บาท 
    - อ.เรณูนคร โค ๑  ตัว ราคาประเมิน ๑๔,๐๐๐ บาท   
    - อ.ศรีสงคราม กระบือ ๑๓  ตัว ราคาประเมิน ๑๔๕,๘๐๐ บาท 
    - อ.นาหว้า โค 3  ตัว ราคาประเมิน 5๔,๐๐๐ บาท 
   4.4 การขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ (เขตอนุมัติให้ขายได้ รออ าเภอส่งเงิน) 
    - อ.โพนสวรรค์  โค  1  ตัว ราคาประเมิน 14,๐๐๐ บาท  
    - อ.เรณูนคร โค-กระบือ 9  ตัว ราคาประเมิน 119,0๐๐ บาท 
    - อ.เรณูนคร โค ๑  ตัว ราคาประเมิน ๑๔,๐๐๐ บาท   
    - อ.บ้านแพง กระบือ ๑๓  ตัว ราคาประเมิน ๑60,1๐๐ บาท 
   4.5 การขออนุมัติจ าหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือเพศผู้(ส่งเงินแล้ว รอเขตอนุมัติ ตัดออกจากบัญชี) 
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    (ลงช่ือ) 
   (นายศิวะ สาริบุตร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

          (ลงช่ือ) 
             (นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 

    - อ.ท่าอุเทน  โค  8  ตัว ราคาประเมิน 91,5๐๐ บาท  
    - อ.นาหว้า โค  2  ตัว ราคาประเมิน 26,0๐๐ บาท 
   4.6 การขยายลูกเพศเมีย 
    - อ.เรณูนคร  โค-กระบือ  20  ตัว  
    - อ.ศรีสงคราม โค-กระบือ  8  ตัว 
  5. แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
   - วันท่ี 1 มิถุนายน 2565  ติดตามตรวจเย่ียมโครงการทหารพันธุ์ดีค่าพระยอดเมืองขวาง 
   - วันท่ี 6 มิถุนายน 2565  ติดตาม โครงการ ธคก. อ.นาแก 
   - วันท่ี 7 มิถุนายน 2565  รับโคพระราชทาน ธคก. จ านวน  1 คู่, ติดตามธคก. อ.เมือง 
   - วันท่ี 8 มิถุนายน 2565  อบรม รร.ตชด.หนองดู่, อบรม รร.ตชด.คอนราด  
   - วันท่ี 9 มิถุนายน 2565  อบรม รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ, อบรม รร.ตชด.นาสามัคคี   
   - วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  อบรม รร.ตชด.ปากห้วยม่วงฯ, อบรม รร.ตชด.ชูทิศวิทยา   
   - วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  อบรม รร.ตชด.หาดทรายเพ, อบรม รร.ตชด.นากระเสริม 
   - วันท่ี 14 มิถุนายน 2565  ติดตามโครงการโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์บ้านแก้ง  
   - วันท่ี 15-16,20 มิถุนายน 2565  ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 2  
   - วันท่ี 21 มิถุนายน 2565  อบรมการเล้ียงหมูหลุม/ไก่ไข่อารมณ์ดี อ.นาแก 
   - วันท่ี 22-24 มิถุนายน 2565  ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 2  
   - วันท่ี 27-28 มิถุนายน 2565  อบรมแปรรูปผลิภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ อ.วังยาง 
   - วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี1และ 2  
 
 

จึงน าเรียนท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 - 
 
เลิกประชุม เวลา  17.09 น.  
 
 
 
 
 
 
 


