
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 7/2562 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา  13.30  น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

พิธีก่อนการประชุม    1. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ 
         2. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
                               พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
                               กิตสิิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร  
                               พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย    ประธานที่ประชุม 
     2.  นายเฉลิมพล  บุญเจือ       ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  
                                                    อ.ด่านซ้าย 
     3. นายณรงค์  เพชรล  า                   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
     4. นายเฉลิมชัย  จันทศร                 นักวชิาการสัตวบาลช านาญการ แทนผู้อ านวยการศูนย์บ ารุง 
                                                    พันธุ์สัตว์เลย 
     5. นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์ 
     6. นายคณายศ  กริอุณะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     7. นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย           นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     8. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
     9. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
     10. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     11. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า            ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     12. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 

13. นายวิทยา  อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     14. นายสุรชาติ  ศรีสวุรรณ              ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
     15. นายสมบัติ  ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     16. นายอภิเดช  จันทริมา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     17.นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
     18. นายสุชาติ  ทาซ้าย  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
     19. นางสาวนันทิชา  ศรงี้อม  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     20. นายสังเวียน  ปิศโน  จ้างเหมาบริการด้านงานสัตวแพทย์ แทนปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ 
     21. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
     22. นายวีรพงค์  สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
     23. นางสาวพรพรรณ  สีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน           ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน        ลาพักผ่อน 
2. นายบรรชา  วรสิทธิ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว        ติดราชการ 
3. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ        ติดราชการ 
4. นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน        ติดราชการ 
5.  นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน        ติดราชการ 
6. นายจันทร์เกษ  พรหมมาวัย สัตวแพทย์ช านาญงาน         ติดราชการ 
7. นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ         ติดประชุม 
8. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ช านาญการ        ติดประชุม 
9. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน         ติดราชการ 
10. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
    2. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    3. นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
เปิดประชุมเวลา 09.3๐ น. 
     โดยมีนายสุวัฒน์  มัตราช ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานที่ประชุม  ครั งที่ 7/2562 ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี  

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
               ด้วยจังหวัดเลย ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 
               - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จ านวน 68 รูป เริ่มพิธีเวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังเลย  (การแต่งกาย: ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก)  
               - พิธีถวายสัตว์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เริ่มพิธีเวลา 08.30 น.        
ณ สนามศาลากลางจังหวัดเลย (การแต่งกาย: ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว) 
     - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มพิธีเวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย (การแต่งกาย: ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว) 

มติที่ประชุม แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรม 
                     ในวันดังกลา่ว 
1.2 ก าหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
      จังหวัดเลย ก าหนดจัดคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 25562 ณ หอประชุมอ าเภอ 
ผาขาว มอบหมายให้ ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว เป็นผู้ประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ  
      กรมปศุสัตว์ จัดสรรให้ แต่ละจังหวัด 56 ตัว มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ ท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์     
ในพื นที่ 

(1) รับบริจาค 
(2) การจ าหน่ายบัญชี มอบลูก และมอบกรรมสิทธิ์ ทั งนี ภายใน 31 ธันวาคม 2562 (กรณีได้ด าเนินการ

มอบลูกตัวที่ 1 เรียบร้อยแล้ว) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.4 การเกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออก ในพื นที่อ าเภอด่านซ้าย และอ าเภอภูกระดึง แจ้งให้ทุกท่านช่วยกัน
จ ากดัลูกน  ายุงลาย ช่วงนี เกิดในเด็กต่ ากว่า 15 ปี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
      ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้มีค าสั่งแต่งตั งผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย ตามล าดับ ดังนี  
      (1) นายทรงวุฒิ  เดชวชิติชัย  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ 
      (2) นายคณายศ  กริอุณะ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
      (3) นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
      การแต่งตั ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้นางมลฤดี  กงเพชร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารฯเนื่องจากมีความ
อาวุโส และจะด าเนินการแต่งตั งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผู้ว่าฯ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562  
              ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ทุกท่านเข้าไปตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของ 
ส านักงาน ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั งที่ 6/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 6/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ อ.ด่านซ้าย      แจ้งที่ประชุมฝากภารกิจหลักการเตรียมการรับเสด็จ ที่ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอด่านซ้ายและอ าเภอนาแห้ว และศูนย์ฯด่านซ้าย ขอประสานเรื่องให้ปศุสัตว์
อ าเภอปากชมรับมอบไก่ด้วย  
มติที่ประชุม      รับทราบ 
3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
ผู้แทน ผอ.ศวจ.บ ารุงพันธ์สัตว์เลย       รายงานความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2 ชนิดสัตว์             
โคเนื อ 41 ตัว/ราย ไก่ชี 51/ราย แผนการผลิตพันธุ์สัตว์สุกรและเป็ดระหว่างเดือนกรกฎาคม – 30 กันยายน 
2562 ซึ่งมีคิวจองดังนี   

1. ศูนย์ฯท่าพระ จองพันธุ์สุกร 
2. ศูนย์ฯจังหวัดชัยภูมิ จองพันธุ์เป็ด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
ผอ.ศวจ.พัฒนาอาหารสัตว์เลย      โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ท านาไม่เหมาะสม ด าเนินการไปแล้ว 9 ราย และ
รอตรวจสอบเกษตรกรภายใน 15 วัน เพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงิน และในระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 
2562 ติดราชการที่จังหวัดหนองคาย   
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ     สอบถามเรื่องขอหญ้าอาหารสัตว์ส าหรับบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ถ้าไม่
ประกาศภัยฯ ขอได้หรือไม่  
ผอ.ศวจ.พัฒนาอาหารสัตว์เลย   เป็นโควตาของจังหวัด อยู่ในดุลยพินิจของปศุสัตว์จังหวัด ถ้าอนุมัติให้ ศูนย์ฯก็
เบิกให้ได ้   
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
    ติดภารกิจที่ สปป.ลาว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    3.5.1 สรุปการเบิก – จ่าย งบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี  
       3.5.1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  คงเหลือ ค่าตอบแทน 831 บาท 
       3.5.1.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ คงเหลือ เบี ยเลี ยง 15,510.27 บาท และค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ 
248,900 บาท 
       3.5.1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คงเหลือ เบี ยเลี ยง 43,128.00 บาท 
       3.5.1.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ คงเหลือ เบี ยเลี ยง 16,300 บาท 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ค่าตอบแทนอาสา ส่งรายงานได้ช้าสุดภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 พร้อม
หน้าบัญชีธนาคาร 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

     นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมดังนี  
     3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกรกฏาคม 2562  
        3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่เขต 4 เกิดในจังหวัดร้อยเอ็ด  พบปัญหาจากสุนัข 
ตกส ารวจ 
        3.6.1.2 โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มติที่ประชุม  ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอฉีดวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด  
     3.6.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน จังหวัดเลย 
              จังหวัดเลย ก าหนดในวันที่  31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอผาขาว           
อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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     3.6.3  โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ 
               ก าหนดจัดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  ในวันที่ 
21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา หมู่ 5 บ้านหนองหวาย ต าบลนามาลา อ าเภอนา
แห้ว ในการนี ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     3.6.4 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 
              ให้ปศุสัตว์อ าเภอ ติดตามประสาน อปท.ด าเนินการตามโครงการ ส่งตัวอย่างหัวสัตว์ตามเป้าหมาย
ของแต่ละ อปท. จังหวัดเลย คงเหลือ 27 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    3.6.5 เร่งรัดส่งหลักหลักฐานการเบิกเงิน ตามที่แต่งตั้งให้อาสาปศุสัตว์ด าเนินการตามโครงการรณรงค์
ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 จังหวัดเลย 
           ให้ปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมส่งหลักฐานในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ทั งนี  ขอให้อ าเภอรีบด าเนินจัดส่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
       3.6.6 เร่งรัดการส่งรายชื่อฟาร์ม พิกัดฟาร์มที่ได้รับค าแนะน าหรืออบรมแล้ว รูปถ่ายฟาร์มอย่างน้อย 
1 รูป ส าหรับฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management 
(GFM) ปีงบประมาณ 2562 
             ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอส่งหลักฐานเพ่ิมเติม รายชื่อฟาร์ม พิกัดฟาร์มที่ได้รับค าแนะน าหรืออบรมแล้ว 
รูปถ่ายฟาร์มอย่างน้อย 1 รูป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
       3.6.7 การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร/การส ารวจและขึ้นทะเบียนฟาร์มผ่านระบบ E-
smart+ 
             การส ารวจการขึ นทะเบียนฟาร์มผ่านระบบ E-smart+ จังหวัดเลย 619 ยังลงไม่ครบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      3.6.8 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส าหรับการจัดการจัดท าระบบการป้องกันโรคใน
ฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร จังหวัดเลย 
             เป้าหมายเกษตรกร 70 ราย ปศุสัตว์จังหวัดเลย ประสานกับเบทาโกร และ CP จะให้ความร่วมมือ
ในการจัดฝึกอบรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี  
   3.7.1 แผนการเก็บตัวอย่าง เดือนสิงหาคม 2562 
       3.7.1.1 แผนเก็บปัสสาวะสุกร จ านวน 36 ตัวอย่าง โครงการสารเร่งเนื อแดง 
          (1) อ าเภอเมือง 10 ตัวอย่าง 
          (2) อ าเภอเชียงคาน  9 ตัวอย่าง 
          (3) อ าเภอวังสะพุง 5 ตัวอย่าง 
          (4) อ าเภอหนองหิน 5 ตัวอย่าง 
          (5) อ าเภอเอราวัณ 2 ตัวอย่าง 
          (6) อ าเภอภูกระดึง 5 ตัวอย่าง 
 

/3.7.1.2 แผน...  
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       3.7.1.2 แผนตรวจโรงฆ่าสัตว์ ครั งที่ 2/2562 
            

วัน เดือน ปี สถานที่ช่ือโรงฆ่า เวลา 
30 กรกฎาคม 2562 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย 09.30 น. 
 2. โรงฆ่าสัตว์เจ๊เจี๊ยบ 10.30 น. 
 3. โรงฆ่าสัตว์เบลี 11.00 น. 
 4. โรงฆ่าสัตว์สรินยานาอ้อ 13.30 น. 

โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 อ าเภอเมือง นาด้วง เชียงคาน ท่าลี่ ภูกระดึง และ
ผาขาว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  3.8.1 โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์     กรมปศุสัตว์มีเป้าหมาย ให้ทุกจังหวัดด าเนินโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการตั งแต่ วันที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 
2562 เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิต           โค 
– กระบือ ในพื นที่จังหวัดเลย จ านวน 56 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไข
เกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค กระบือ ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน คืนให้กับโครงการธนาคาร โค – กระบือ 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือตามสัญญายืมเพ่ือการผลิตได้ทันที โดยไม่
ต้องรอให้ระยะเวลาครบตามเงื่อนไขของสัญญา แต่อายุสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นกรณีเกษตรกรที่
ได้รับโค – กระบือของโครงการ ธคก. รายละ 5 ตัว ตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
ยืมเพ่ือการผลิตตามเดิม 

        เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ      
กรม  ปศุสัตว์ จึงขอให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิต
โค กระบือ โดยรับบริจาคเป็นตัวสัตว์หรือรับบริจาคเงินตามเป้าหมายที่ก าหนดเป้าหมายอ าเภอละ 4 ตัว  
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.8.2 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจ าปี 2563 
นายนัฐวุฒิ  สุวรรณวงษ์      แจ้งใหส้ านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ าปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่ง
เป็นผู้มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  จึงขอให้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หากมีบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นสมควรได้รับการ
เชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ สามารถกรอกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์
เกษตรของแผ่น สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
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3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์ 
      นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและพัฒนาปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุม 
  3.9.1 การติดต่อประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย หรืออ าเภอ เพื่อขอข้อมูลไปใช้ในการประชุมระดับหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดเลย 
           ขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ในการขอจะขอหลายครั งเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.9.2 ทิศทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของแต่ละอ าเภอ ปี 2563 
          ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ขอให้อ าเภอแจ้งว่าสัตว์ชนิดใดที่เหมาะสมในพื นที่ของท่าน เพื่อจะได้
ส่งเสริมให้ถูกทิศทาง ให้เป็นในลักษณะต้นน  า กลางน  า และปลายน  า สัตว์ในพื นที่ไม่จ าเป็นว่าต้องเลี ยงเองให้
เป็นลักษณะค้าขาย หรือแปรรูป ดังนั น จึงขอความร่วมมือให้อ าเภอแจ้งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.9.3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ) 
             ทางจังหวัดเลย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดท าโครงการเลี ยงแพะ เพื่อน าส่งให้ ส านักเศรษฐกิจ
อุดรธานี เพื่อพิจารณาโครงการในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป จังหวัดเลย จะได้ 10 อ าเภอ 1อ าเภอ/10 ราย 
ดังนั นจึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งเกษตรกรผู้เลี ยงแพะ เข้าร่วมโครงการในปี 2564 ให้เน้นอ าเภอที่มีความ
พร้อมในการเลี ยง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.9.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
           ก่อนเกิดภัย (Disaster Risk Reducation) 
           1) การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) 
           2) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
           3) การแจ้งเตือนภัย (Alarm notification) 
          ขณะเกิดภัย  (Emergency management) 
          1) การเผชิญเหตุ (Response) 
          2) การบรรเทาทุกข์  (Relief) 
         หลังเกิดภัย : การฟื้นฟู (Recovery) 
         1) การส ารวจและตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย  
         2) การด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ 
         3) การอบรมให้ความรู้ ฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
งบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติ  อ าเภอ 500,000 บาท ผู้วา่ราชการจังหวัด 20,000,000 บาท 

/วาระท่ี 5... 
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