
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 9/2562 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

------------------------------------------------------------------ 
พิธีก่อนการประชุม    1. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ 
         2. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
                               พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
                               กิตสิิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร  
                               พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วาระก่อนประชุม     

- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ รวบรวม
ผลการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมาเสนอท่ีประชุมทราบ          

ผู้มาประชุม 
1.นายสุวัฒน์  มัตราช    ปศสุัตว์จังหวัดเลย    ประธานที่ประชุม 
2.นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3.นายคณายศ  กริอุณะ    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4.นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5.นางสาวอิศรา  มหาวงศ์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 
                                          ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
6.นายพัทธยศ  พลสงคราม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
7.นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
8.นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
9.นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน   ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
10.นายนิยม  แสนพงษ์   ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
11.นายสมหมาย  ถาลายค า   ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ 
12.วิทยา  อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
13.นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
14.นายบรรเจิด  กาญจนโกมล   ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
15.นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
16.นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
17.นายสมบัติ  ตาสี  ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
18.นายบรรชา  วรสิทธิ์    ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 

/19.นายอภิเดช... 
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19.นายอภิเดช  จันทริมา   สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
20.นายประดิษฐ์  พานิช   เจ้าพนักงานสัตวบาล รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
21.นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
22.นายจิรศักดิ์  พรมนิล    นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
23.นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
24.นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
25.นางมลฤดี  กงเพชร    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
26.นางดวงพร  แสงรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
27.นางพรพรรณ  สีมันตระ   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28.นายวีรพงค์  สวยสม    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
29.นายนัฏชนน  นพเก้า    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
30.นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย ติดราชการ 
2.ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.นางสาวธัญชนก  ไชยะปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
3.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4.นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 
            โดยมีนายสุวัฒน์  มตัราช  ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุม ครั้งที่ 9/2562 
ประจ าเดือนกันยายน 2562 ซ่ึงด าเนนิการประชมุตามวาระดังน้ี 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
            เนื่องในเดือนกันยายน 2562 เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีแจ้งที่ประชุมทราบ  
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
              ฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมแจ้งให้ทุกท่านทราบได้น าขึ้นเว็บไซต์ส านักงานแล้ว ขอให้ทุกท่านเข้าไป
ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ส านักงาน หัวข้อ รายงานการประชุมประจ าเดือน ฝ่ายเลขาฯ ไม่ได้
รับรายงานขอแก้ไข ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประจ าเดือนสงหาคม 2562 

/มติที่ประชุม...   
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
          3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
           - ไม่มีวาระแจ้งที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
 - ติดราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
         3.3 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
 -ติดราชการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
        3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
 - ไม่มีวาระแจ้งที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
       3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.5.1 ขอความร่วมมือท าประชาพิจารณ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
                ด้วยกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดทุกท่านท าประชาพิจารณ์แผน 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือปรับปรุงและเป็นที่ยอมรับให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด จึงขอให้
ด าเนินการดังนี้  

(1) เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ผ่านทางเว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่ โดยจะ 
เปิดให้ตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
           นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สรุปการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดังนี้ 
    3.6.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ผลการฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรค (โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
            1.) จ านวนท้องถิ่น 100 แห่ง  จ านวนวัคซีนเป้าหมาย 115,283 โด๊ส 
                จัดซื้อแล้ว 99 แห่ง คิดเป็น 99 %  จ านวนวัคซีน 114,283 โด๊ส 
                อยู่ระหว่างจัดซื้อ  1 แห่ง คิดเป็น 1 %  จ านวนวัคซีน 1,000 โด๊ส 
                ไม่จัดซื้อ - แห่ง คิดเป็น  - %  จ านวนวัคซีน – โด๊ส 

/2) ควบคุม... 
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             2) ควบคุมประชากรสัตว์ (ผ่าตัดท าหมัน) 
        3.6.1.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ  

         - เป้าหมาย 2,000 ตัว  
         - ผลงาน 2,034 ตัว คิดเป็น 101.7% 
         - สุนัขเพศผู้ 424 ตัว สุนัขเพศเมีย 991 ตัว 
         - แมวเพศผู้ 185 ตัว แมวเพศเมีย 434 ตัว 

       3.6.1.2 โครงการควบคุมประชากรฯ(งบเฝ้าระวัง)  
                  - เป้าหมาย 450 ตัว  
                  - ผลงาน 450 ตัว คิดเป็น 100 %     
                  - สุนัขเพศผู้ 92 ตัว สุนัขเพศเมีย 222 ตัว         
                  - แมวเพศผู้ 46 ตัว แมวเพศเมีย 90 ตัว 
       3.6.1.3 ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  

       - เป้าหมาย 300 ราย  
       - ผลงาน 300 ราย คิดเป็น 100 % 

       3.6.1.4 เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก (ท้องถิ่นละ 1 ตัวอย่าง) 
 เป้าหมาย 100 ตัวอย่าง  
ผลงาน 91 ตัวอย่าง คิดเป็น 91 % 

      3.6.1.5. ผลการประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น 
อบจ.) 

 (พิจารณาเฉพาะข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน) 

 1) พ้ืนที่ระดับ A (ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์) 99 แห่ง คิดเป็น 99 % 

2) พ้ืนที่ระดับ B (พบโรคเฉพาะในสัตว์)  1 แห่ง คิดเป็น 1 % 

3) พ้ืนที่ระดับ C (พบโรคทั้งในคนและสัตว์)  - แห่ง คิดเป็น – % 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.6.2 ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming  management 
(GFM) ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
        - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือได้รับค าปรึกษา 
 เป้าหมาย 150 ราย ผลการด าเนินงาน 179 ราย คิดเป็น 119.33% 
        - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบ GFM 
          เป้าหมาย 130 ราย ผลการด าเนินการ 178 ราย คิดเป็น 136.92% 
        - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบ (ตามชนิดสัตว์) 
 

/สัตว์ปีก... 
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       สัตว์ปีกพื้นเมือง 
          เป้าหมาย 80 ราย ผลการด าเนินการ 116 ราย คิดเป็น 145% 
         เป็ดเนื้อ 
          เป้าหมาย 5 ราย ผลการด าเนินการ  6 ราย คิดเป็น 120% 
         โคนม 
          เป้าหมาย 5 ราย ผลการด าเนินการ 5 ราย คิดเป็น 100% 
          โคเนื้อ 
          เป้าหมาย 20 ราย ผลการด าเนินการ  24 ราย คิดเป็น 100% 
          แพะ 
          เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินการ  21 ราย คิดเป็น 210% 
         สุกร 
         เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินการ  6 ราย คิดเป็น 60% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ด้วยการขยาย
สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
      ผลงานงานผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปี 2562 
      - โคนม เป้าหมาย 780  ตัว ผลการด าเนินงาน 889 ตัว คิดเป็น 113.57% 
      - โคเนื้อ เป้าหมาย  2500 ตัว ผลการด าเนินงาน  3094 ตัว คิดเป็น 123.76 % 
      - กระบือ เป้าหมาย  120 ตัว ผลการด าเนินงาน  252 ตัว คิดเป็น 210 % 
รวม เป้าหมาย 3,400 ตัว ผลการด าเนินงาน 4235 ตัว คิดเป็น 124.56 % 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ลูกเกิดงานผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปี 2562 
       - โคนม เป้าหมาย  460 ตัว ผลการด าเนินงาน  492 ตัว คิดเป็น 106.96 % 
       - โคเนื้อ เป้าหมาย  1,500 ตัว ผลการด าเนินงาน  1,951 ตัว คิดเป็น 130.07 % 
       - กระบือ เป้าหมาย  72 ตัว ผลการด าเนินงาน  116 ตัว คิดเป็น 161.11 % 
       รวม เป้าหมาย 2,032 ตัว ผลการด าเนินงาน 2,559 ตัว คิดเป็น 125.94 % 
 
 
 

/ผลงานผสมเทียม... 
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/ลูกเกิด... 
 

 

ผลงานงานผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปี 2562 

 อ าเภอ 

ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โคนม โคเนื้อ กระบือ 

เป้าหมาย สะสม % เป้าหมาย สะสม % เป้าหมาย สะสม % 

เมือง 132 134 101.52 200 288 144.00 28 59 210.71 

เชียงคาน   0 0.00 300 318 106.00 12 15 125.00 

นาด้วง 250 267 106.80 150 134 89.33 2 3 150.00 

ท่าลี่   0 0.00 360 804 223.33 17 12 70.59 

วังสะพุง 30 53 176.67 300 328 109.33 14 14 100.00 

ผาขาว   0 0.00 200 327 163.50 6 17 283.33 

ภูกระดึง   0 0.00 300 365 121.67 17 24 141.18 

ภูหลวง   0 0.00 300 305 101.67 9 0 0.00 

เอราวัณ 368 435 118.21 190 174 91.58 6 107 1,783.33 

หนองหิน   0 0.00 200 51 25.50 9 1 11.11 

รวม 780 889 113.97 2500 3,094 123.76 120 252 210.00 



-7- 
ลูกเกิดงานผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปี 2562 

อ าเภอ 

ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ กระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
โคนม โคเนื้อ กระบือ 

เป้าหมาย สะสม % เป้าหมาย รวม % เป้าหมาย สะสม % 
เมือง 80 110 137.50 120 111 92.50 17 33 194.12 

เชียงคาน       180 240 133.33 7 19 271.43 
นาด้วง 150 175 116.67 90 91 101.11 2 3 150.00 
ท่าลี่       216 647 299.54 10 19 190.00 

วังสะพุง 18 31 172.22 180 183 101.67 8 11 137.50 
ผาขาว   0   120 162 135.00 4 14 350.00 

ภูกระดึง   0   180 226 125.56 10 16 160.00 
ภูหลวง   0   180 126 70.00 5 0 0.00 
เอราวัณ 212 176 83.02 114 86 75.44 4 0 0.00 
หนองหิน   0   120 79 65.83 5 1 20.00 

รวม 460 492 106.96 1,500 1,951 130.07 72 116 161.11 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.6.4 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 
  - เฝ้าระวังโดยให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรค เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 
  - เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงบริเวณหลังบ้าน (back yard)  
  - เก็บตัวอย่าง  Oropharyngeal swab ครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ๔ ครัวเรือน สัตว์ปีก ๕ ตัวต่อครัวเรือน (๑ 
ตัวอย่าง) ต าบลติดพ้ืนที่  
  - เป้าหมาย 256 ตัวอย่าง 
  - ด าเนินการ 256 ตัวอย่าง ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
  - เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการในไก่ไข่ในโครงการตามพระราชด าริฯ  
  - เก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab รวมทั้งหมด  
    เป้าหมาย จ านวน 40 ตัวอย่าง - ด าเนินการจ านวน 40 ตัวอย่าง 
    ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/3.6.5 กิจกรรม… 
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3.6.5 กิจกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล 
       1. เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ จ านวน ๓ ฟาร์ม จ านวน ๓๐ ตัวอย่าง  
       2. เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ จ านวน ๖ ฟาร์มๆ ๕ ตัวอย่าง รวมทั้งหมด ๓๐ 
ตัวอย่าง  
      3. เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ไข่ในโครงการตามพระราชด าริฯพื้นที่ จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง 
      4. เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พ้ืนเมืองปรับระบบการป้องกันโรค  จ านวน ๕๐ ตัวอย่าง 
      5. เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ต าบลที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน
จ านวน  ๑๖๐ ตัวอย่าง   
ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) 
     - เป้าหมาย จ านวน 560 ตัวอย่าง 
     - ด าเนินการจ านวน 560 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.6.6 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 
       สุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จ านวน  ๒ – ๕ ตัว/ฟาร์ม จากทุกฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่และส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานมีในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน  ๗ อ าเภอ ดังนี้ 
      1) อ าเภอเชียงคาน จ านวน  10 ฟาร์ม  
      2)อ าเภอเอราวัณ จ านวน 1 ฟาร์ม 
      3)อ าเภอด่านซ้าย จ านวน 1ฟาร์ม  
      4) อ าเภอท่าลี่ จ านวน 1 ฟาร์ม 
      5)อ าเภอภูหลวง จ านวน 12 ฟาร์ม 
      6) อ าเภอวังสะพุง จ านวน 2 ฟาร์ม 
      7) อ าเภอหนองหิน จ านวน 8 ฟาร์ม  
รวมทั้งหมด จ านวน  35 ฟาร์ม ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน(ขอนแก่น) 
ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.7 เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ  

สุ่มเก็บตัวอย่าง Cloacal swabs นกธรรมชาติ จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแตและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง จ านวน  24 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ขอนแก่น) ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/3.6.8 กิจกรรม... 
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3.6.8 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลโลสีสในแพะ 
        ด าเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรัมแพะ ทดสอบโรคบรูเซลโลสีส  
       - เป้าหมาย จ านวน ตัวอย่าง 
       - ด าเนินการ จ านวน 924  ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.9 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (CAE) 
        เก็บตัวอย่างซีรั่มแพะศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย เพื่อตรวจโรคข้อและสมอง
อักเสบในแพะ (CAE) จ านวน 22 ตัวอย่าง  ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.10 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลโลสีสในโคเนื้อ 
       เก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย เพื่อตรวจโรค บรูเซลโลสีส จ านวน 181 ตัวอย่าง 
ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) 
ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.11. โครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า EIA 
         1. เก็บตัวอย่างซีรั่มม้า เพื่อทดสอบโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า  
          - เป้าหมายจ านวน 43 ตัวอย่าง 
         - ด าเนินการจ านวน 35 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ผลการตรวจให้ผลลบทุกตัวอย่าง 
         2.จัดท าสมุดประจ าตัวม้าที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 35 ตัว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.12 โครงการอนุรักษ์กระบือ 

          เก็บตัวอย่างซีรั่มกระบือ เพ่ือทดสอบโรคบรูเซลโลสีสในกระบือ จ านวน 170 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ผลการตรวจให้ผลลบทุก
ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/3.6.13 การฝึกเชิง... 
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3.6.13 การฝึกเชิงปฏิบัติการแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่  (Functional Exercise: FEX)  
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

       จังหวัดเลยจัดการฝึกเชิงปฏิบัติการแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) การเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลา
ประชาคมจังหวัดเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
      - เป้าหมาย จ านวน 183 ราย 
      - มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  304 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.14 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย 
         จังหวัดเลยจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดเลยหลังใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.15 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส าหรับการจัดท าระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกร
รายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย 

        ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส าหรับ
การจัดท าระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลยในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเลยพาเลซ   ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
 ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  369  ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.16 กิจกรรมการส ารวจขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกรและประเมินความเสี่ยงระดับฟาร์ม ผ่านระบบ            
E-Smart + 

จ านวนฟาร์มท่ีขึ้นทะเบียน 1,069 ฟาร์ม จ านวนสุกร 61,614 ตัว 
จ านวนฟาร์มท่ีได้ประเมินความเสี่ยง 875 ฟาร์ม 

               - ความเสี่ยงต่ ามาก 37 ฟาร์ม  
               - ความเสี่ยงต่ า 206 ฟาร์ม 
               - ความเสี่ยงปานกลาง 556 ฟาร์ม 
              - ความเสี่ยงสูง 76 ฟาร์ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3.6.17 การตรวจสอบ... 
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3.6.17 การตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
         - เป้าหมาย  5  แห่ง 
         - ด าเนินการจ านวน 10 แห่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.18 บ าบัดรักษาโรคสัตว ์

การรักษาพยาบาลสัตว์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- โค 46 44 

- กระบือ 70 70 

- แพะ-แกะ 10 11 

- สุกร 21 22 

รวม 147 147 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
19.การออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ร.10) 
    - จ านวน 215 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร (ร.3) 

   - จ านวน 526 ฉบับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/3.7 กลุ่มพัฒนา... 
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3.7 กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 
     นายวัฒนว์ิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งเดือนตุลาคม 
2562 ถึง 27  กันยายน 2562 
3.7.1 ตัวช้ีวัดที่ 2 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ ok 
       เป้าหมาย  
       - ตรวจรับรองใหม่  5 แห่ง 
       - ตรวจติดตาม 12 แห่ง 
       - ตรวจต่ออายุ ๕ แห่ง 
        ผลการด าเนินงาน 
       - ตรวจรับรองใหม่  5 แห่ง 
       - ตรวจติดตาม 84 แห่ง 
       - ตรวจต่ออายุ 31 แห่ง 
       - ยกเลิกสถานที่ประกอบการ 5 แห่ง 
3.7.2 ตัวช้ีวัดที่ 3 ตลาดรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 

  จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 
3.7.3 ตัวช้ีวัดที่ 4 การตรวจต่ออายุและรับรองใหม่สถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ ok) 

  เป้าหมาย  
  - ตรวจรับรองใหม่  1 แห่ง 
  - ตรวจติดตาม 3 แห่ง 
  - ตรวจต่ออายุ 2 แห่ง 

        ผลการด าเนินงาน 
        - ตรวจรับรองใหม่  16 แห่ง 
        - ตรวจติดตาม 3 แห่ง 
       - ตรวจต่ออายุ 7 แห่ง 
3.7.4 ตัวช้ีวัดที่ 5 ตรวจประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม 
        การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

  เป้าหมาย  
   - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจรับรองใหม่  5 แห่ง 
  - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการตรวจรับรองใหม่  0 แห่ง 
  - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจติดตาม 96 แห่ง 
  - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจต่ออายุ 52 แห่ง 
  - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการต่ออายุ 0 แห่ง 

 

/ผลการ... 
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          ผลการด าเนินงาน 
         - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจรับรองใหม่  31 แห่ง 
         - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการตรวจรับรองใหม่  24 แห่ง 
         - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจติดตาม 99 แห่ง 
        - จ านวนฟาร์มท่ีได้รับบริการตรวจต่ออายุ 52 แห่ง 
        - จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการต่ออายุ 37 แห่ง 
3.7.5 การเก็บตัวอย่างประจ าปี 2562 
       กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ าผึ้ง    
 เป้าหมาย 57  ผลการด าเนินงาน 89 
      โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง  (ปัสสาวะ) 
             เป้าหมาย 330  ผลการด าเนินงาน 330 
      โครงการปศุสัตว์ ok  
  เป้าหมาย 36  ผลการด าเนินงาน 52 
      โครงการโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
 เป้าหมาย 14  ผลการด าเนินงาน 28 
3.7.6 กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (น้ า/อาหารจากฟาร์มสุกร) 
 เป้าหมาย 12   ผลการด าเนินงาน 12 
3.7.7 การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ (เนื้อไก่/สุกร) 
         เป้าหมาย 24                         ผลการด าเนินงาน 44 
3.7.8 การตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 
         เป้าหมาย  
         - สถานประกอบการได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 189  
         - ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 180 
         - ผู้ประกอบการได้รับการตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 199 
         เป้าหมาย  
         - สถานประกอบการได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 189  
        - ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 180 
      - ผู้ประกอบการได้รับการตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 199 
 
 

/3.7.9 สถานประกอบการ... 
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  3.7.9 สถานประกอบการได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP 

                จ านวนผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ได้รับการตรวจรับรอง GMP 
                - เป้าหมาย 3            ผลการด าเนินงาน 3 
          3.7.10 จดัประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหานมโรงเรียน     
               จังหวัดเลย เด็กได้ดื่มนมครบทุกโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 
       นายนฏัชนน  นพเก้า ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562   ดังนี้   

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

1.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1,189 ราย สนับสนุนไก่ไข่ 5,945 ตัว อาหาร 
11,890 กก เวชภัณฑ์ 1,189 ชุด 

 

2.โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก) 

14 ศูนย์ ฝึกอบรม ให้ความรู้ และสนับสนุน
พันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ศูนย์
ละ 12,000 บาท 

 

3.โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน 

10 ราย สนับสนุนปัจจัยไก่ไข่รายละ 5 ตัว  
อาหารไก่ไข่ รายละ 13 กก. ถัง
อาหาร ถังน้ า รายละ 1 ใบ 
เวชภัณฑ์รายละ 2 ซอง บ้านหมัน
ขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.
เลย 

 

4.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร 

4 โรงเรียน รร.ตชด. บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย 
50 ตัว/ รร.ตชด.หนองแคน อ.นา
ด้วง 50 ตัว /รร.ตชด.หว้ยเป้า อ.
ปากชม 100 ตัว/รร.ตชด.เฉลิม
ราษฎร์บ ารุง อ.ด่านซ้าย 50 ตัว 

 

 

/5.กิจกรรม… 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

5.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

4 อ าเภอ ศ.ด่านซ้าย สนับสนุนไก่ไข่ อ าเภอ
ภูหลวง20 ราย อ าเภอปากชม 20 
ราย อ.ท่าลี่ 15 ราย อ.นาแห้ว 15 
ราย รวม 70 ราย จ านวน 700 ตัว 
สนง.ปศจ.เลย สนับสนุนอาหาร
จ านวน 910 กก. ถังอาหาร ถังน้ า 
ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ รายละ 
1 ชุด จ านวน 70 ราย 

 

6. กิจกรรมพื้นที่เฉพาะ 10 ราย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ
ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม 
GFM ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว  

 

7. โครงการยุวเกษตร เพ่ือพัฒนา
อาชีพ 

   

8.โครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

 ติดตามผลการด าเนินงาน ติดตาม
ลูกเกิด 

 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ 

40 ราย อ าเภอหนองหิน 5 ราย 

อ าเภอผาขาว 5 ราย 

อ าเภอภูหลวง 5 ราย 

อ าเภอนาด้วง 5 ราย 

อ าเภอภูเรือ 20 ราย 

 

10.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
และแกะ 

10 ราย อ าเภอเมืองเลย 2 ราย 

อ าเภอเชียงคาน 3 ราย 

อ าเภอปากชม 2 ราย 

อ าเภอนาด้วง 2 ราย 

 



อ าเภอวังสะพุง 1 ราย 

11.โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 

10 ราย อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ 
จ านวน 10 ราย สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์จ านวน 200 
กก. รูซี่ 140 กก ฮามาต้า 60 กก 

 

12.โครงการคัดเลือกเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ดีเด่น 

1/1 ราย อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด  
นายสมพาน สุพรมอินทร์ 
เกษตรกรดีเด่น อาชีพเลี้ยงสัตว์ 
นายวีระชัย คุณาขันธ์ อ.วังสะพุง 

 

13.กิจกรรมระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2 แปลง สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
ติดตามนิเทศงาน อ าเภอท่าลี่ และ
อ าเภอเชียงคาน 

 

14.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

1,000 ไร่ 37.5 ไร่ มีการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ติดตามให้ค าแนะน า 

 

15.กิจกรรมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ
แบบ intersive farm 

4 ราย สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรโคเนื้อ  

16.โคเนื้อสร้างอาชีพ 20 ราย อ าเภอเมือง 10 ราย อ าเภอ
เอราวัณ 10 ราย 
ติดตามผสมเทียมและรายงานลูก
เกิด  

 

17.โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตกระบือ 

34 ราย อ าเภอเมือง 8 ราย เชียงคาน 16 
ราย     
นาแห้ว 10 ราย โดยสนับสนนุ
อาหารแร่ธาตุ และติดตามให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

 

18.โครงการโคเนื้ออินทรีย์ 
 

 ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 

19.โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ 
 

 ติดตามผลการด าเนินงาน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

     นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ ปี 2562 ดังนี้ 
3.9.1 โครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด 

โครงการ/กิจกรรม แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริม การท าเกษตรแบบผสมผสาน (ส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง) 

 - อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน    

    50 ราย (อ.เมือง,อ.วังสะพุง,อ.เชียงคาน) 

 - งบประมาณ 

 - มอบพันธุ์สัตว์ปีก 

2. โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรแบบครบวงจร(Zoning)  

 - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 200 ราย (อ.นา
แห้ว) 

  - งบประมาณ 

 3. มอบเมล็ดพันธ์หญ้า รูซี่ 

50 ราย 

124,100 บาท 

1,000 ตัว 

200 ราย 

187,600 บาท 

623 กิโลกรัม 

 50 ราย 

124,100 
บาท 

1,000 ตัว 

200 

187,600 
บาท 

623 
กิโลกรัม 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

/3.9.2 โครงการปรับเปลี่ยน... 
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3.9.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 

โครงการ/กิจกรรม แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม    
    เกษตรกร จ านวน 18 ราย  
    (อ.ภูเรือ 10 ราย อ.เชียงคาน 8 ราย) 
 - แม่โค รายละ 5 ตัว 
 - ขึ้นทะเบียน NiD 
 

เกษตรกร  18 
ราย 

 
 
แม่โค 90 ตัว 
แม่โค 90 ตัว 

เกษตรกร  18 
ราย 

 
 
แม่โค 90 ตัว 
แม่โค 90 ตัว 

100 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.9.3 การด าเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จังหวัดเลย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

๕. ฝึกอบรม Smart 
Farmer  300 ราย 
  - ปี 2561 จ านวน 220 
ราย(ทุกอ าเภอ) 
  - ปี 2562 จ านวน 80 
ราย (ทุกอ าเภอ) 
  - ปี 2562 คัดเลือก
อาสาปศุสัตว์เข้าฝึกอบรม 
    เป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ จ านวน 20 ราย 
    (ทุกอ าเภอ)                    
  - งบประมาณ 
 

220 ราย 
80 ราย 
20 ราย 

59,800 บาท 
 

220 ราย 
80 ราย 
20 ราย 

59,800 บาท 
 

100 
100 
100 
100 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/3.9.4 โครงการ… 
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3.9.4 โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรประจ าปีงบประมาณ  2562 

โครงการ/กิจกรรม แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
    โดยมีงบประมาณท่ี
ได้รับ 
  - ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 
  - ค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
    (Internet) 

 

 
38,000  ราย 
154,000 บาท 
38,400 บาท 

 

 
38,756 ราย 
151,927.87 
36,328.87 

 

 
101.99 
100.00 
94.60 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.9.5 การพัฒนา... 
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3.9.5 การพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2562  พัฒนาโดยการนิเทศงาน การสอนงาน เรือ่ง  การใช้เทคโนโลยี  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

โครงการ/กิจกรรม แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ 

8. ระดับความส าเร็จในการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน  รอบที่ 
2/2562 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1   ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
(เม.ย.- ก.ย.62  เดือนละ 7 
เรื่อง ) 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2  ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุ
สัตว์  
    - เรื่อง ฆ่าแมว ชี้แจง
เหตุการณ์/ส่งหลักฐาน 
ภายในก าหนด ผ่าน
ช่องทาง DLD 4.0, Line 
กลุ่ม IO-DLD, Line กลุ่ม 
DLD ปศุสัตว์, facebook 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย 
และ e-mail : สลก.กรมปศุ
สัตว์ 

42 เรื่อง 
 
 

1 เรื่อง 

42 เรื่อง 
 
 

1 เรื่อง 

100 
 
 
 
 

ได้ชี้แจงให้กรมปศุสัตว์
และประชาชนทั่วไป

ทราบทันภายใน
ก าหนดเวลาเรียบร้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

            - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น 

 

..........................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                             (นางจิราธิป  นพมาก) 
                                             นักจัดการงานทั่วไป 

 
 
 


