
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 5/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561  เวลา 09.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายวีระพงษ์  บัวระภา  ปศุสัตว์จังหวัดสตูลรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย ประธาน 
2. นายณรงค์  เพชรล้ า  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
3. นายประยูร  สุริยะมณี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
4. นายค านวณ  โพธิ์น้อย  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
5. นางสาวอิศรา  มหาวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 

                                          ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
6. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
8. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

     9.  นายพิภพ  เพียวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
     10. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 

11. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
12. นายสุรชาติ  ศรีสวุรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 

     13. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     14.นายบรรเจิด  กาญจนโกมล          ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     15. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
     16. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
     17. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์          ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     18. นายไชยยศ  บุณยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     19. นายศรพจณ์  ตาสี           สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     20. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     21. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     22.นายบรรชา  วรสิทธิ ์  สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
     23. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง           เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ 
                                                                            หนองหิน 
     24. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      25. นายฉัตรชัย  เสมอตัว                สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     26. นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     27. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
     28. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     28. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

/ผู้ไม่เข้าร่วม… 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1.นางจิราธิป  นพมาก     นักจัดการงานทั่วไป 
    2.นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    3.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    3.นายสงกรานต์  ใจผง             เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4.นายจรูญ  เวียนเทียน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    5.นายวิชัย  ขันชุมพล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    6.นางนันทิชา  ศรีง้อม   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    7.นายสุทธิพงษ์  แนวโสภ ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    8.นายกิตติพงษ์  สารขันธ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    9.นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    10. นางจุฑาทิพย์  ค าเมือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    11. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    12. นายประยุทธ  นาถมทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เปิดประชุมเวลา 09.0๐ น. 
โดยมีนายวีระพงษ์  บัวระภา ต าแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561 ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2561 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มีเรื่องแจ้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 ประจ าเดือนเมษายน 2561 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561  

วาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
ผอ.ศวจ.บ ารุงพันธ์สัตว์เลย         - แจ้งพันธุ์สัตว์ที่จะจ าหน่าย ในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นโคเนื้อ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
หน.ด่านกักกันสัตว์เลย   - ด้วยด่านกักกันสัตว์เลย จะประกาศขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง จ านวน 1 รายการ คือ
โค จ านวน 12 ตัว ส าหรับวันเวลาจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                          3.5.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนพฤษภาคม  2561 
นางมลฤดี  กงเพชร    - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ส านักงานปศุสัตว์ 
                                 จงัหวัดเลย ได้ 69 % 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  3.6.1  สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - สรุปสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้ 
                          3.6.1.1. โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 29 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ยโสธร 

(7) ร้อยเอ็ด (4) กาฬสินธุ์ (2)  มุกดาหาร (3)  สงขลา (3) ฉะเชิงเทรา (3) ชลบุรี (3) สุรินทร์ (16) กรุงเทพฯ (2) 
สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี (3) หนองคาย นครราชสีมา (6) พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี เชียงราย   
ศรีสะเกษ (7) พัทลุง ปทุมธานี (3)  ระยอง อ านาจเจริญ (7) กระบี่ สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี (2) 
ชัยภูมิ (2) เชียงราย  ขอนแก่น (7 ) และนครศรีธรรมราช (7) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.6.2 รายงานประชุมเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง รายละเอียดตาม 
                        ( เอกสารแนบ) 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์       - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งรายงานประชุมเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัข
บ้า ปศุสัตว์อ าเภอสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ในเอกสารที่แนบมาให้แล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6.3 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือนมิถุนายน 
                         2561 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์       - โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ก าหนดจัดในวันพุธที่      
13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคอนสา ม.4 บ้านคอนสา ต าบลเชียงกลม  อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/3.6.3 ติดตามงาน… 
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          3.6.4 ติดตามงานผสมเทียมและลูกเกิดจาการผสมเทียม 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                  - สรุปผลงานผสมเทียม ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561 ดังนี้ 

อ าเภอ 

ขยายสัตว์พันธุด์ีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โคนม โคเนื้อ กระบือ 

เป้าหมาย ผลงาน สะสม % เป้าหมาย ผลงาน สะสม % เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 

เมือง 132 8 58 43.94 200 18 145 72.50 28 5 29 103.57 

เชียงคาน     0   300 23 205 68.33 12 1 9 75.00 

นาด้วง 250 12 208 83.20 150 10 101 67.33 2   1 50.00 

ท่าลี ่     0   360 103 472 131.11 17 1 4 23.53 

วังสะพุง 55 4 26 47.27 300 21 219 73.00 14 2 15 107.14 

ผาขาว     0   200 29 199 99.50 6   9 150.00 

ภูกระดึง     0   300 33 274 91.33 17 2 15 88.24 

ภูหลวง     0   300 28 233 77.67 9   5 55.56 

เอราวัณ 343 33 390 113.70 190 10 136 71.58 6 1 6 100.00 

หนองหิน     0   200 12 100 50.00 9   3 33.33 

รวม 780 57 682 87.44 2500 287 2084 83.36 120 12 96 80.00 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ลูกเกิดงานผสมเทียม ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561 

อ าเภอ 

ขยายสัตว์พันธุด์ีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โคนม โคเนื้อ กระบือ 

เป้าหมาย ผลงาน สะสม % เป้าหมาย ผลงาน รวม % เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 

เมือง 79 4 32 40.51 120 9 82 68.33 17   10 58.82 

เชียงคาน 0   0   180 21 178 98.89 7   2 28.57 

นาด้วง 150 15 148 98.67 90 7 77 85.56 2   1 50.00 

ท่าลี ่ 0   0   216 24 205 94.91 10   2 20.00 

วังสะพุง 34 3 24 70.59 180 14 133 73.89 8 1 9 112.50 

ผาขาว 0   0   120 13 125 104.17 4   8 200.00 

ภูกระดึง 0   0   180 24 149 82.78 10 4 14 140.00 

ภูหลวง 0   0   180 26 131 72.78 5   5 100.00 

เอราวัณ 205 5 104 50.73 114 7 92 80.70 4   1 25.00 

หนองหิน     0   120 2 49 40.83 5   2 40.00 

รวม 468 27 255 54.49 1,500 147 1221 81.40 72 5 54 75.00 
       มติที่ประชุม รับทราบ                     /  3.6.4  โครงการ... 
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3.6.5  โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต ้

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์     - ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประสานความร่วมมือในการด าเนินตามโครงการฯ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 3 ( 1 เม.ย.2561 – 30 มิ.ย. 2561) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2561 ตามแบบรายงาน RF1 (เอกสาร
แนบ 2 ) และรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3 และ 4 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                             3.6.6 แต่งตั้งให้อาสาปศุสัตว์ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อ
โรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๖1 จังหวัดเลย  

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์       - ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ปี ๒๕๖1 โดยได้
ก าหนดให้มีโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเป็นการท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกที่
หลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกซึ่งก าหนดให้มีการปฏิบัติงานรณรงค์
ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยงครั้งที่ ๔/๒๕๖1 โดยให้ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖1 เพ่ือเป็นการท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกที่หลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม และเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดนกภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแล จากเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ ำเภอและปศุสัตว์จังหวัดเลย 
โดยได้รับค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินกำรรณรงค์ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                          3.6.7 รายงานโครงการส่งเสริมความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง 
  กิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - การรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมส่งเสริมความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมงกิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิว ให้ส่งที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือรวบรวมราย
จังหวัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                         3.6.8 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม: อาสาปศุสัตว์เพ่ือการ 
                                  พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร รายย่อย (ไทยนิยมยั่งยืน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      - แจ้งเป้าหมายการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน 70 ราย การอบรมอาสา
ผสมเทียมด าเนินการอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2561 ส าหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

/3.7 กลุ่มพัฒนา… 
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3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

   3.7.1 แผนเก็บตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2561 
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - ก าหนดส่งภายในวันที่  15  มิถุนายน  2561   

1. เนื้อสัตว์โรงฆ่าสัตว์ (โครงการโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) จ านวน   
5 ตัวอย่าง อ าเภอด่านซ้าย 

          2.  เนื้อสัตว์ (โครงการเชื้อดื้อยา) จ านวน   18  ตัวอย่าง  อ าเภอเมืองเลย 
                               3.  ปัสสาวะสุกร   จ านวน  44  ตัวอย่าง (โครงการสารเร่งเนื้อแดง) 

           - อ าเภอเมือง        10 ตัวอย่าง       
  - อ าเภอหนองหิน    5 ตัวอย่าง     

          - อ าเภอเชียงคาน    15 ตัวอย่าง     
  - อ าเภอหลวง         5 ตัวอย่าง       

          - อ าเภอวังสะพุง      4 ตัวอย่าง 
          - อ าเภอภูกระดึง      5 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 

 3.8.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   - แจ้งการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
            3.8.1.1 ขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาออกไปถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
         เฉพาะกรณี 5 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 
         หลักเกณฑ์ท่ี 1  กรณีเป็นหนี้ค้างช าระเกินกว่า 10 ปี 
         หลักเกณฑ์ที่ 2  กรณีจ านวนหนี้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี        
           (มูลค่าหนี้น้อยกว่า 10,000 บาท) 
         หลักเกณฑ์ที่ 3  กรณีเกษตรกรผู้ยืมเสียชีวิต 
         หลักเกณฑ์ที่ 4  กรณีผู้ยืมเป็นบุคคลสาบสูญ 
         หลักเกณฑ์ที่ 5  ทุพพลภาพหรือวิกลจริตหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่ 
                                                                   สามารถประกอบอาชีพได้ (ยังมีชีวิตอยู่) 
         3.8.1.2 อนุมัติด าเนินโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เป็นกรณีพิเศษ โดยมี
เงื่อนไขว่าเกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให้โครงการ ธคก.แล้ว สามารถมอบ
กรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามสัญญายืมเพ่ือการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตามเงื่อนไขสัญญา(ยกเว้น
กรณีเกษตรกรที่ได้รับโค - กระบือ ของโครงการ ธคก. รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญายืมเพื่อการผลิตตามเดิม) มีระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่31 ธันวาคม 2561 
   มติที่ประชุม รับทราบ                                            

3.9  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ          3.9.1 โครงการ/กิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่ด าเนินการ  จ านวน  ๓  โครงการ คือ 

                       3.9.1.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือบัตรสวัสดิการ 

                                   แห่งรัฐกิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ 
/3.9.1.2 โครงการศูนย์… 
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                  3.9.1.2 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ 
                  3.9.1.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมอาสาปศุสัตว์

เพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายย่อย 

         ๑. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกิจกรรม พัฒนา
ทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ 
     วัตถุประสงค์   
        ๑.1 เพ่ือพัฒนาทักษะองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
        1.2 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

เป้าหมาย /คุณสมบัติเกษตรกร  
                          1. 1 เป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔๐ ราย 
(๑๔ กลุ่มๆละ ๑๐ ราย) 
                               1. 2 เลือก/เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะได้ ๗ หลักสูตร ได้แก่ การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง   การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองลูกผสม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมู
หลุม) และ การเลี้ยงแพะเนื้อ 

                    2. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรม ขยายพันธุ์สัตว์ 
           ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

                                วัตถุประสงค์  
                                           2.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 

                                 2.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
                          3.โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม อาสาปศุสัตว์เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายย่อย 

ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน  -  กันยายน ๒๕๖๑ 
วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ 
                                 3.๒ เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 

คุณสมบัติเกษตรกร  
           3.1 เป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
           3.๒ เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

 

/เป้าหมาย… 
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เป้าหมาย ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ตามหลักสูตรที่สัตวแพทย์

สภารับรอง จ านวน  ๗๐ ราย และกรมปศุสัตว์ ให้ยืม วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับการให้บริการผสมเทียม
และสนับสนุนน้ าเชื้อแช่แข็ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

           3.9.2  การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2/2561  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   - แจ้งการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2/2561 ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561 ดังนี้        
                        3.9.2.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร 
                       3.9.2.2 เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2561 
                             - พิจารณาจากผลกาปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
                             - เงื่อนไขการปรับปรุงฐานข้อมูล ครบถ้วน ดังนี้ 
                         1. ข้อมูลเกษตรกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
                         2. ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
                         3. รูปภาพเกษตรกร 
        รอบการประเมินครั้งท่ี 2/2561 

คะแนนที่ได้ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

80 85 90 95 100 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
                        3.9.3.  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561 

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ              - ก าหนดจัดการอบรมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561 เดือน
กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

                                         - เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี 
                                         - วิทยากร จากส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
                                         - เป้าหมายผู้เข้าอบรม ข้าราชการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  พนักงานราชการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

มติที่ประชุม รับทราบ            
3.10  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 

ปศอ.เชียงคาน     - รายงานผลการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังนี้ 
 
 
 

/   3.10.1. โครงการส่งเสริม...        
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