
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 5/2562 

วันจันทร์ที่  10 พฤษภาคม 2562 เวลา  09.30  น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทน 
                                          ปศุสัตว์จังหวัดเลย    ประธานที่ประชุม 

     2. นายชัยกระมล  ค าเมือง               นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ 
                                                    พัฒนาอาหารสัตว์เลย 
     3. นายอาทิตย์  ชาติมนตรี       เจ้าพนักงานสัตวบาล  แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
                                                    และบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
     4. นางสาวอิศรา  มหาวงศ์               นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา 
                                                    ปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย  
     5. นายคณายศ  กริอุณะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
     6. นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย           นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     7. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     8. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ช านาญงาน 
     10. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
     11. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
     12. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     13. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 

14. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
     15. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า            ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     16. นายสมบัติ  ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     17. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     18. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์          ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     19. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     20. นายสุรชาติ  ศรีสวุรรณ              ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
     21. นายวิทยา  อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     22. นายอภิเดช  จันทริมา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     23. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตวฺอ าเภอหนองหิน 
     24. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     25. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     26. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
     27. นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ์            เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
     28. นายวีรพงค์  สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
     29. นางสาวพรพรรณ  สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย        ติดราชการ 
2.  นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
3. นายจันทร์เกษ  พรหมมาวัย สัตวแพทย์ช านาญงาน    ติดราชการ 
4. นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ    ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
    2. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    3. นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์      
เปิดประชุมเวลา 09.3๐ น. 
     โดยมีนายอุทัย  โสภกุล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด 
เป็นประธานที่ประชุม  ครั้งที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ด้วยมีค าสั่งจากกรมปศุสัตว์ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ส านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดเลย จ านวน 1 ราย คือ นางสาวเจนจิรา สมศักดิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สังกัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ สอบแข่งขันได้ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มควบคุม
อาหารและยาสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562  

- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
           3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 

นางสาวอิศรา มหาวงศ์ ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย แจ้งการส่งมอบไก่ อายุ 11 เดือน  
รายละเอียดดังนี้  
                     - ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ส่งในพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
  - ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ส่งในพ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว 
                     - ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ส่งในพ้ืนที่อ าเภอ ท่าลี่ 
ส าหรับอ าเภอปากชม จะประสานปศุสัตว์อ าเภออีกครั้งหนึ่งก่อนการส่งมอบไก่ 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

/3.2 ศูนย์วิจัย… 
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3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
      นายชัยกระมล  ค าเมือง ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เลย แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
      - ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เปิดจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึง
ปัจจุบัน พันธุ์หญ้ารูซี่กิโลกรัมละ 120 บาท/กก. ผู้สนใจสามารถสั่งจองกับศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย และ
เบอร์โทรติดต่อ 081 0763689 (นายชัยกระมล ค าเมือง) 
     - โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ในที่นาไม่เหมาะสม ผลการด าเนินงานอยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 ด่านกักกนัสัตว์เลย 
    - ไม่มีผู้เข้าประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    นางมลฤดี  กงเพชร ต าแหน่งเจ้านักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน แจ้งที่ประชุม 
 3.5.1 ผลการเบิก – จ่าย งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 76.62% ปัญหาที่เบิกจ่ายได้น้อย เนื่องจากการก่อสร้างส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่
ล่าช้า และในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ขอนัดทุกกลุ่ม/ฝ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ส าหรับเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

     นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  
    3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 22 จังหวัด ได้แก่ สงขลา(1),  
นครศรีธรรมราช(1), สุรินทร์(2), กาฬสินธุ์(1), ตาก(1),  มหาสารคาม(1), นนทบุรี(1), สมุทรปราการ(1), 
นครราชสีมา(1), สตูล(1), และศรีสะเกษ(1) ส าหรับโรคพิษสุนัขบ้า พบผู้ป่วยตาย จ านวน 2 ราย ในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.6.1.2 โรคอหิวาต์สุกร เกิดโรคในจังหวัดตาก 
    3.6.1.3 โรคบรูเซลโลซิส เกิดโรคในจังหวัดศรีสะเกษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/3.6.2 โครงการ... 
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3.6.2 โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร และความเสี่ยงต่อโรค African Swine Fever ใน
สุกรหลังบ้าน 
     - แจ้งในกลุ่มไลน์ ให้ทุกอ าเภอติดตามการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร และความเสี่ยงต่อโรค African Swine 
Fever ในสุกรหลังบ้าน ให้ระวังกรณีตายแบบเฉียบพลัน และเกิน 50 % ส าหรับอ าเภอชายแดนให้ต ารวจ
เข้มงวดในการน าเข้ามาในพื้น 
3.6.3 แต่งตั้งให้อาสาปศุสัตว์ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกใน
พ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 จังหวัดเลย 
     - ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ เตรียมอาสาปศุสัตว์รับสมัครวุฒิ ม.6 ระยะจ้าง 3 เดือน หลักฐานการจ่ายเงิน  
ใบส าคัญรับเงิน หน้าสมุดธนาคาร อ าเภอละ 10,000 บาท ส่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2562 
3.6.4 แนวทางการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้หูดับ 
     - ดว้ยกรมปศุสัตว์จัดท าแนวทางการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคไข้หูดับ ส าหรับประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชน รายละเอียดดังนี้ 
     โรคไข้หูดับ (Streptococus suis) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Streptococus suis ซึ่งเป็นแบคทีเรียแก
รมบวกท่ีพบได้ในสุกรทั่วไป โดยเชื้อจะอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่นโพรงจมูกไปยังลูกสุกรหรือสุกร
ตัวอ่ืนๆ ได้ และยังสามารถติดต่อมาสู่คนได้อีกด้วย 
วิธีติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน สามารถติดต่อได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. เชื่อเข้าทางบาดแผล โดยกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสสุกรที่ติดโรค ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ช าแหละเนื้อสุกร สัตวบาล สัตวแพทย์ 
2.การบริโภคเนื้อสุกรหรือเลือดโดยไม่ผ่านกระบวนการปรุงสุก 
ระยะฟักตัวและอาการในคน 

ระยะฝักตัวของโรค 1-3 วัน อาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
 ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยินจนถึงหูหนวก ภายหลังจากท่ีหายจากอาการป่วยแล้วอาจ
มีความผิดปกติในการทรงตัว ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 
แนวทางการป้องกันโรค 
1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เนื่องจากเชื้อ S.suis พบในสุกรและมักไม่แสดอาการป่วย ผู้เลี้ยงจึงควร 
ป้องกันตนเองจากการสัมผัสสุกรที่เลี้ยง ซึ่งอาจเป็นพาหนะของโรคได้ 
    1.1 ใส่รองเท้าบูทและถุงมือทุกครั้งที่ท าความสะอาดคอก และล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับสุกรหรือท าความ
สะอาดคอดสัตว์ 
    1.2 หลีกเลี่ยงการจับซากสุกรด้วยมือเปล่า และล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับซากสุกรโดยตรง 
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และผู้ช าแหละเนื้อสุกร มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงเนื่องจากสัมผัส 
กับซากสุกรโดยตรง 

2.1 สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่นรองเท้าบูท ถุงมือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
กับซากสุกรโดยตรง 

2.2 ล้างมือบ่อยๆ ในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากสัมผัสกับซากสุกร 
2.3 ล้างท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

3. กลุ่มผู้บริโภค เป็นอีกกลุ่มทีมีความเสี่ยงในการติดโรคนี้ ควรป้องกันตั้งแต่การเลือกซ้ือเนื้อสุกรจนถึงการ
ประกอบอาหารเพื่อบริโภค 
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     3.1 เลือกซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่จ าหน่ายที่ได้มาตรฐาน ไม่ซื้อเนื้อสุกรที่มีกลิ่นคาว สีคล้ า 
     3.2 ไม่ควรบริโภคเนื้อสุกร เลือด หรืออวัยวะภายในที่ดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หลู้ เป็นต้น ควร
บริโภคเนื้อสุกรที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว 
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  
        1. ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
โดยเน้นย้ าให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ และต้องผ่านการตรวจโรคสัตว์และเนื้อสัตว์ก่อนและหลังการ
ฆ่าสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
        2. ตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โดยต้องมีใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง
สัตว์หรือซากสัตว์ (ใบ ร.10,ร.10/1) ณ สถานที่จ าหน่ายและเนื้อสัตว์ที่น ามาจ าหน่ายควรมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับมาตรฐานมีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเน้นย้ าให้มีการปฏิบัติอย่างถูก
สุขลักษณะ 
      3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายที่ได้รับมาตรฐาน และบริโภคเนื้อสุกรที่
ผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว 
       จึงฝากให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นท่ีรับทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
3.6.5 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ 
        - จังหวัดเลย ก าหนดจัดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562   
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนาดอกค า หมู่ 5 บ้านพะเนียง ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย จึงขอเชิญปศุสัตว์อ าเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.6.6 แผนปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชาการสุนัข-แมว 
ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 
        - แผนการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจฯ ดังนี้ 
          18 มิถุนายน 2562  เทศบาลต าบลท่าลี่  ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ 

19 มิถุนายน 2562  อบต.ปากตม  หมู่ที่ 1 บ.นาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน 
          20 มิถุนายน 2562  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ.ป่าหวาย ต.นาด้วง อ.นาด้วง 
          2๑ มิถุนายน 2562  เทศบาลเขาแก้ว หมู่ที่ 9 บ.นาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.6.7 ติดตามโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
         - ติดตามผลการด าเนินโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ฯ โดย
ให้ส่งรายงานครั้งที่ 3 แบบรายงาน RF1 และ RF2 ส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
3.6.8 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 
        - ขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการส่งตัวอย่างสุนัข- แมว ตามเป้าหมาย อปท.รายละเอียดได้แจ้งให้ทุกอ าเภอ
ทราบแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.6.9 ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) 
ปีงบประมาณ 2562 
        - ผู้ที่จะเลี้ยงสัตว์จะต้องท าฟาร์ม GFM ให้ทุกอ าเภอปรับระบบฟาร์มเพ่ิมเติมอ าเภอละ 4 ราย ให้ส่ง
พิกัดฟาร์มทั้งหมดที่ได้รับการอบรมหรือค าแนะน าแล้ว พร้อมรูปถ่ายฟาร์มที่ปรับระบบแล้ว อย่างน้อยอ าเภอละ 
1 ฟาร์ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
3.7.1 สรุปผลการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562  
        - จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
        - เก็บตัวอย่างโครงการสารตกค้าง 
        - ตัวอย่างน้ าผึ้ง จ านวน 1 ตัวอย่าง 
        - อาหารสุกร จ านวน 3 ตัวอย่าง 
        - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์โครงการโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ จ านวน 11 ตัวอย่าง  
        - เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดง จ านวน 37 ตัวอย่าง 

  - ส่งผลการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มไก่งวงเลี้ยงอิสระ จ านวน 1 ฟาร์ม 
          - การตรวจต่ออายุและรับรองใหม่สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ ok) จ านวน 4 แห่ง 
รับรองใหม่ จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด มหาชน 
ต่ออายุ จ านวน 3 แห่ง 
1. ร้าน CP Pork Shop สาขาเชียงคาน 
2.ร้าน CP Pork Shop สาขาเอราวัณ  
3 ร้าน CP Pork Shop สาขาวังสะพุง  
และกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย จ านวน 2 แห่ง 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

3.7.2 แผนการด าเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 
          ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมตรวจฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง  
วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 จ านวน 3 อ าเภอ (อ าเภอผาขาว อ าเภอหนองหิน และอ าเภอภูหลวง) 

 ตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด โครงการปศุสัตว์ OK จ านวน 3 แห่ง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

1. บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาจังหวัดเลย 
2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาเชียงคาน 
3. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.7.3 แผนเก็บตัวอย่างเดือนมิถุนายน 2562  
       - โครงการปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดง ก าหนดส่งภายในวันที่ 17 มิถุนายน 256 
       - เก็บปัสสาวะสุกร จ านวน 37 ตัวอย่าง แยกเป็น 
         อ าเภอเมือง  10 ตัวอย่าง  อ าเภอเชียงคาน   10  ตัวอย่าง 
         อ าเภอหนองหิน  5  ตัวอย่าง  อ าเภอภูหลวง        3  ตัวอย่าง    
         อ าเภอวังสะพุง      2  ตัวอย่าง                อ าเภอเอราวัณ       2  ตัวอย่าง 
         อ าเภอภูกระดึง     5  ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7.4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
         - สรุปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งหมดในจังหวัดเลย จ านวน 792 โรง ไม่ท าสัญญาจ านวน 
6 โรง (โรงเรียนเอกชน) สาเหตุที่ยังไม่สามารถซื้อนมได้เนื่องจากยังไม่จ่ายเงิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
3.8.1 โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
         นายนัฐวุฒิ  สุวรรษวงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล แจ้งที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดังนี้ 
          - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการธนาคารโค กระบือ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งให้ด าเนินการดังนี้ 
            1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยรับบริจาคเป็นตัวสัตว์
หรือรับบริจาคเงินปัจจัยตามเป้าหมายก าหนด 
   2. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จังหวัดเละ 1 ครั้ง ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 
   3. มอบกรรมสิทธิ์โค กระบือเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค กระบือ ตัวที่ 1 ที่
มีอายุครบ 18 เดือน คืนให้ ธคก.ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ตาม
สัญญายืมเพ่ือการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญาต้องไม่น้อย
กว่า 3 ปี (ยกเว้นกรณีเกษตรกรที่ได้รับโค กระบือ ของโครงการ ธคก.รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญายืมเพ่ือการผลิตตามเดิม) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.8.2 จัดท าข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะปี 2562 
          - ด้วยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจัดท าเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตแพะ
ของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายเกษตรกรระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึง
ขอความร่วมมือจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทาบ 
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3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      - นางสาวธัญชนก  ไชยปะ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

3.9.1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
              - การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัด ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานส าคัญ 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายภาพรวมของงาน
ส าคัญนั้นๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  โดยรอบที่ 2/2562  แบ่งค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ด าเนินการได้ 51 – 60.99% ของเป้าหมาย  
2. ด าเนินการได้ 61 – 70.99% ของเป้าหมาย  
3. ด าเนินการได้ 71 – 80.99% ของเป้าหมาย  
4. ด าเนินการได้ 81 – 90.99% ของเป้าหมาย  
5. ด าเนินการได้ 91% ขึ้นไป ของเป้าหมาย 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์ม RPT 107  ในระบบ e-Operation รอบที่ 2 
ก าหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม  2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.9.2 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์        (e-

Operation) 
               ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน  รอบท่ี 2/2562 ดังนี้ 

     1. ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 51 – 60.99%   
     2. ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 61 – 70.99%   
     3. ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 71 – 80.99%   
     4. ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 81 – 90.99%   
     5. ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 91% ขึ้นไป   

           การรายงานผลการปฏิบัติราชการยึดผลงานตามแบบฟอร์ม RPT 112  ในระบบ e-Operation  
กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูล ในแต่ละรอบรวมกันมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป จะปรับลดคะแนน 0.50 คะแนน  หาก
กองแผนงานตรวจพบว่า ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง (สูง-ต่ า-ผิดปกติ) จะถูกปรับลดคะแนน 0.50 
คะแนน รอบที่ 2 ก าหนดส่งวันที่  
7 ตุลาคม  2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/3.9.3 ร้อยละของการปรับปรุง... 
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