
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา  09.30  น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย    ประธานที่ประชุม 
     2.  นายค านวณ  โพธิ์น้อย  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
     3. นายชัยกระมล  ค าเมือง               นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ 
                                                    พัฒนาอาหารสัตว์เลย 
     4. นายคณายศ  กริอุณะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
     5. นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์ 
     6. นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย           นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     7. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     8. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
     9. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
     10. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     11. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 

12. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
     13. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า            ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     14. นายสมบัติ  ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     15. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     16. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์          ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     17. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     18. นายสุรชาติ  ศรีสวุรรณ              ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
     19. นายวิทยา  อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     20. นายอภิเดช  จันทริมา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     21. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตวฺอ าเภอหนองหิน 
     22. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     23. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
     24. นายวีรพงค์  สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
     25. นางสาวพรพรรณ  สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย       ติดราชการ  
2. นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน        ติดราชการ  
3.  นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน        ติดราชการ 
4. นายจันทร์เกษ  พรหมมาวัย สัตวแพทย์ช านาญงาน         ติดราชการ 
5. นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ         ติดประชุม 
6. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ช านาญการ        ติดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
    2. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    3. นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    5. นายสุทธิพงษ์  แนวโสภี           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    6. นายเรืองวิทย์  ผาจิระวัฒนะชาติ นักวิชการสัตวบาล 
    7. นายกิตติพงษ์  สารขันธ์                 นักวิชาการสัตวบาล 
    8. นางจุฑาทิพย์  ค าเมือง           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    9. นางสาวเนตรนภา  มะโนแป๊ก เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    10. นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    11. นายประยุทธ  นาถมทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    12. นายพงษ์พันธ์  บุตรดีชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาล      
เปิดประชุมเวลา 09.3๐ น. 
     โดยมีนายสุวัฒน์  มัตราช ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานที่ประชุม  ครั้งที่ 6/2562 ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              - นายสวุัฒน์  มัตราช แนะน าตัวเองในที่ประชุม เนื่องจากกรมปศุสัตว์แต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งปศุ
สัตว์จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           1.1.1 ข้าราชการย้าย 
               - ดว้ยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งย้าย นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ  ส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  

- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
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วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
      - ไม่มีผู้เข้าประชุม      
มติที่ประชุม      รับทราบ 
3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
     - ไม่มีผู้เข้าประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
    - ไม่มีวาระ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
    นายค านวณ  โพธิ์น้อย ต าแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
     - ด่านกักกันสัตว์เลย ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบซากสุกรที่น าเข้ามาจาก สปป.ลาว ซึ่งจะ
น ามาท าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น แหนมหมู 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    - ไม่มีวาระ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

     นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  
    3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เขต 4 เกิดในจังหวัดร้อยเอ็ด   
    3.6.1.2 โรคอหิวาต์สุกรแท้ เกิดโรคในจังหวัดเชียงราย 
    3.6.1.3 โรคบรูเซลโลซิส เกิดโรคในพ้ืนที่เขต 6 เกิดในแพะ 
3.6.2 แต่งตั้งให้อาสาปศุสัตว์ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกใน
พ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 4 
    - ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอส่งหลักฐานการเบิกเบี้ยเลี้ยง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
ปศจ.  แจ้งให้แนบผลการปฏิบัติงานการเบิกด้วย ให้รัดกุมเรื่องการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.6.3 โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) 
    - ให้ปศุสัตว์อ าเภอ X-ray พ้ืนที่การเลี้ยงสุกรรายย่อย และให้น าเข้าที่ประชุมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกร (นิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร คือ สุกรที่เลี้ยงในบริเวณเดียวกัน อัตราป่วย 100% อัตรา
ตายโดยทั่วไป ประมาณ 30 – 100% ส่วนในลูกสุกรอาจสูงถึง 80 - 100% ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ 
โดยอาการพบ ได้ในสุกรทุกช่วงอายุคือ ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้า 
โดยเฉพาะ ใบหูท้อง ขาหลัง นอกจากนี้ ยังพบอาการทางระบบอื่นได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหารเป็นต้น) ห้ามน ามาผลิตภัณฑ์เข้าฟาร์มเด็ดขาด  สถานการณ์การระบาดล่าสุด เกิดใน สปป.ลาว 
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3.6.2 โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร และความเสี่ยงต่อโรค African Swine Fever ใน
สุกรหลังบ้าน 
     - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอใช้โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร และความเสี่ยงต่อโรค 
African Swine Fever นี้เข้า X-ray ในพ้ืนที่และส่งรายงานประชุมในคราวหน้า 

ปศอ.ท่าลี่  - แจ้งที่ประชุม นายอ าเภอท่าลี่ให้ความส าคัญและเข้มงวดในการน าเข้า และระวังการเคลื่อนย้าย
สุกรและซากสุกร โดยให้หน่วยงานปกครองช่วยสอดส่องในการลักลอบเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ ซึ่งเป็นแนว
เขตชายแดน ติดต่อกับ สปป.ลาว 
ด่านกักกันสัตว์จุดเฝ้าระวัง ดังนี้ อ าเภอปากชม เชียงคาน ท่าลี่ บ้านนาข่า อ าเภอด่านซ้าย และบ้านเหมืองแพร่ 
อ าเภอนาแห้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ  
3.6.5 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ 
        - จังหวัดเลย ก าหนดจัดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562   
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จึงขอ
เชิญปศุสัตว์อ าเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.6.6 โครงการประชารัฐร่วมใจ 
         - ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย (เขตเทศบาลต าบลด่านซ้าย) 
         - ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอภูกระดึง ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอน าเสนอโครงการ 
ซึ่งในวันที่ดังกล่าวก าหนดการดังนี้ พิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ให้นายกเทศมนตรีภูกระดึง
เป็นประธานในพิธี และให้ปลัดเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าว ในการนี้จึงขอเรียนเชิญปสุสัตว์อ าเภอ 
และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและปฏิบัติงานในวันดังกล่าว  
3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
3.7.1 สรุปผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน 2562  
    เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดง จ านวน 36 ตัวอย่าง 

- ส่งผลการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนมจ านวน 6 ฟาร์ม 
 - ฟาร์มปรีชา 
 - ฟาร์มบุญเหลี่ยม 
 - ฟาร์มสุชาววดี 
 - ยงยุทธฟาร์ม 
 - ฟาร์มกรกนก 
 - ฟาร์มบัวลอง 
- ผ่านการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนมจ านวน 3 ฟาร์ม 
 - ยงยุทธฟาร์ม 
 - ฟาร์มกรกนก 
 - ฟาร์มบัวลอง 

/ ตรวจติดตาม… 
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- ตรวจติดตามการขอต่ออายุฟาร์มมาตรฐานฟาร์มสุกร 
 -อ าเภอเมืองเลย 
    - ฟาร์มหนูอาจ 
    - ฟาร์มค าผาง 
 - อ าเภอเชียงคาน 
    - ฟาร์มประจักร 
- การตรวจต่ออายุสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ ok) จ านวน 3 แห่ง 
 - บริษัท บิ๊กซี สาขาวังสะพุง 

- บริษัท บิ๊กซี สาขาเมืองเลย 
- บริษัท บิ๊กซี สาขาเชียงคาน 

- ท าใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จ านวน 1 ราย 
 - อ าเภอด่านซ้าย 

3.7.2 แผนการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 
- ตรวจโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 2/2562  
 

วันท่ี สถานท่ี/ช่ือโรงฆ่า เวลา 

วันพฤหัสบดี ท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลเมืองเลย 

2.โรงฆ่าสตัว์เจ๊เจี๊ยบ 

3.โรงฆ่าสตัว์เบล ี

4.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลภูกระดึง 

09.30 น. 
10.30 น. 
11.00 น. 
13.30 น. 

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.โรงฆ่าสตัว์สรินยา นาอ้อ 

2.โรงฆ่าสตัว์แดงเนื้อสด 
3.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลเชียงคาน 

09.30 น. 
11.00 น. 
13.30 น. 

วันจันทร์ ท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลนาด้วง 

2.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลปากชม 

09.30 น. 
11.00 น. 

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลภูเรือ 

2.โรงฆ่าสตัว์เทศบาลด าบลด่านซา้ย 
09.30 น. 

11.00 น. 

3.7.3 แผนเก็บตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2562 
  3.7.3.1 โครงการสารตกค้าง เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ส่งภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
             จ านวน 2 ตวัอย่าง 
             - อาหารสุกร 1 ตัวอย่าง 

    - กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง 
  3.7.3.2 โครงการปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดง ก าหนดส่งภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

- ปัสสาวะสุกร รวม   จ านวน  36  ตัวอย่าง แยกเป็น  ดังนี้ 
          อ าเภอเมือง        10 ตัวอย่าง       

    อ าเภอหนองหิน    5  ตัวอย่าง     
         อ าเภอเชียงคาน    9  ตัวอย่าง     

    อ าเภอภูหลวง        3 ตัวอย่าง       
/อ าเภอ… 
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         อ าเภอวังสะพุง      2  ตัวอย่าง 
         อ าเภอภูกระดึง      5  ตัวอย่าง 
               อ าเภอเอราวัณ       2 ตวัอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7.4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
         - สรุปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดเลยรายงานนมล่าช้า คงเหลือ 6 โรงเรียน เป็นฝดรง
เรียนเอกชน ปัจจุบันนักเรียนได้ดื่มนมครบทุกโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
3.8.1 ประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนเครือข่ายเกาตรกรผู้เลี้ยงแพะและการตลาดแพะ ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 
         นายนัฐวุฒิ  สุวรรษวงษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล แจ้งที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดังนี้ 
         - ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ก าหนดประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนเครือข่ายเกาตรกรผู้เลี้ยงแพะ
และการตลาดแพะ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการปศุสัตว์เขต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอ
ความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ และอ าเภอปากชม แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้ารับการประชุมสัมมนาฯ 
อ าเภอละ 1 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุม 
  - ด้วยกระทรวงการคลัง แจ้งระเบียบเกี่ยวกับภัยพิบัติกระทรวงการคลัง 2562 (ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
2562) การยืมเงินทดรองราชการใช้ระเบียบปี 2562  และจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งในคราวประชุมครั้งหน้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.10 ภารกิจงานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
   นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
    - กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อนาซ่าว ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงของกลุ่มโคเนื้อ เปลี่ยนเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน คงเหลือ
สมาชิก 33 ราย มีกรรมการชุดใหม่ มีข้อบังคับใหม่ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากกลุ่มยุทธศาสตร์ให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
/วาระท่ี 5 ...  
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