
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 9/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย   ประธาน 
2. นายพิภพ  เพยีวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
3. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นายชัยกระมล  ค าเมือง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

                                          อาหารสัตว์เลย 
7. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
8. นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
9. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
10. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ 
11. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
12. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
13. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
14. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
15. นายไชยยศ  บุญยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
16. นายวุฒิพงษ์  สนั่นเครื่อง   ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
17. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
18. นายวิชัย  ขันชุมพล                   เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
19. นายสุชาติ  ทาซ้าย                    เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
20. นายสงกรานต์  ใจผง  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
21. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
22. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
24. นายมงคล  น้อยเสนา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
25. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
26. นางล าพูน  สาหล้า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

     27. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     28. นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     29. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     30. นายบรรชา  วรสิทธิ ์                สัตวแพทย์ช านาญงาน 

/ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย  ติดราชการ 
2. ผอ.ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย     ติดราชการ 
ผู้ร่วมประชุม 
1.นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่            เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4. นายกิตติพงษ์  สารขันธ์          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ         เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

เปิดประชุมเวลา 13.๓๐ น. 

โดยมีนายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ต าแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕60 
ประจ าเดือนกันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-นายประเสิฐ  ลือชาธนานนท์ ต าแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้ง

ให้ไปรักษาราชการในต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
      1.2 ข้าราชการลาออกจากราชการ 
                                - นายฉัตรเฉลิม  หัตถกรรม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
      1.3 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 
             1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
    2) เกษตรจังหวัดเลย 
      3) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
    4) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเลย 
       1.4 ข้อสั่งการและมอบหมายภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
    - ลงทะเบียนสมัครจิตอาสา ปิดวันที่ 30 กันยายน 2560 สมัครที่ว่าการอ าเภอ 
ผอ.รวบรวมรายงานส่งส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
       1.5 เรื่องจากศูนย์ด ารงธรรม การร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ 
       1.6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560  
   ก าหนดจัดในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 พ้ืนที่ด าเนินการคือ วัดศรีสัตตนาค หมู่ที่ 
9 บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลยประสานงาน  
      1.7 สรุปดอกไม้จันท์ เกินเป้าหมาย 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน 
  1.8 สภากาแฟ ยังไม่ก าหนดสถานที่ ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ทุกท่าน 
  1.9 มติ ครม. ลดธงครึ่งเสาในระหว่างวันที่  13 – 27 ตุลาคม 2560 ประมาณ 1 ใน 3 
  1.10 เรื่องจากการประชุมกรมปศุสัตว์ ขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมประชุมศูนย์ราชการ
จังหวัดปทุมธานี  โดย นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  

/1) แจ้งสัตว์… 
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                                  1) แจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย ให้จัดการเรื่องงบด าเนินการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก 
โดยเน้นย้ า  
                                  - หยุดโรคให้เร็วที่สุด 
      - การแจ้งข่าวสาร ประสานส่วนราชการโดยสาธารณสุขจังหวัด 
      - ปศุสัตว์จังหวัดประสานผูว้่าราชการเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือ 
      - ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เบาบางลงแล้ว ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ยังมีสัตว์ปีก
ป่วยตายอยู่มาก การเบิกจ่ายเงินต้องมีหลักฐานชัดเจน 
      - ภาคใต้ ต้นตอมาจากหลายที่ 
      - จัดชุดในการเอกซเรย์ พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 
   2) โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
                                   - การท าวัคซีน ให้ท าตามรอบ โดยเฉพาะในโคนม ให้ท า 4 รอบ และให้ท าเสร็จ
ในรอบนั้นๆ  
       - สถานการณก์ารสุกร ในฟาร์มรายย่อยน่าเป็นห่วง ให้ระดมก าลังโดยด่วน กรณี
ก าลังไม่เพียงพอให้ประสานด่านกักกันสัตว์   
      - ในภาคใต้ ฉีดในพื้นท่ีเสี่ยง วัวชน เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 
   3) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  
       - วัคซีนมาแล้วให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานไปที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
       - เน้นหนักจุดพื้นที่เสี่ยง จุดเกิดโรค ตลาด แหล่งชุมชน 
       - การให้ข่าวให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือเป็นผู้ให้ข่าว นอกจากจะได้รับมอบจึงให้
ข่าวได้ 
  ผอ.สคบ. มาตรการเร่งด่วนในสัตว์ปีก 

- การค้นหาสัตว์ปีกให้ใช้ค าว่า Scan พ้ืนที่ค้นหา ภายในช่วงฤดูหนาวนี้ 
- การรายงานผลการตรวจหาโรคไม่เคยรายงานส านักงานปศุสัตว์เขต  (ศวพ.

รายงานโดยตรงให้ สคบ.ทราบ และ สคบ.เป็นผู้ประสานมาที่ ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือในพ้ืนที่โดยตรง 
ขอความร่วมมือเรื่อง 9101  

- ยังคงมีรายงานงานสัตว์ปีกป่วยตาย ส าหรับในพื้นที่จังหวัดเลย ให้ประสาน
เกษตรอ าเภอ/จังหวัด ประสานในพื้นท่ีโดยชุมชน สัตว์ที่จัดซื้อไปแล้วให้พ่นยาให้เรียบร้อย อ าเภอไหนที่ยังไม่
จัดซื้อให้ประสานกับเกษตรอ าเภอด้วย เป็นไปได้ให้จัดซื้อภายในจังหวัด 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  
- แนวทางการควบคุมสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในส านักงานปศุสัตว์เขต 6  
- การท างานเพ่ือปกป้องประเทศชาติ การเสียหายทางเศรษฐกิจ กลุ่มฟาร์มที่

เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม ประชุมท าความเข้าใจ 
นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

- ให้จังหวัดคิดต่อการน านโยบาย เอาไปต่อยอดกระบวนงาน เครือข่ายต่างๆ 
โดยเฉพาะสัตว์ปีก ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอมีก าลังน้อยให้สร้างเครือข่าย ให้ทุก
ท่านน าไปปรับใช้ในพื้นที่ท าอย่างไร จะรู้เกี่ยวกับโรคเร็ว 
1) ประสานส่วนท้องถิ่น 
2) การเสริมพนักงานราชการ 
3) เครื่องพ่นยา ใช้แบตเตอรี่ 

/4)มอไซค์... 
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4) มอไซค์พ่วงข้าง 
การเกิดโรค รู้เร็ว ควบคุมโรคเร็ว (เกินก าลังให้ประสานขอก าลังเพิ่มเติม) 

- เรื่องท้องถิ่น ให้ ปศอ.ประสานท้องถิ่น คน งบประมาณ ให้พ่วงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และให้พ่วงไปถึง ปศอ. 

ขี้ไก ่    การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ให้พิจารณาออกใบอนุญาต หลักการอย่างไรให้ประสาน สคบ. 
การพ่นยา  ห้ามใส่ชุดป้องกันอวกาศ ให้ใส่ผ้าปิดปาก- จมูก ถุงเท้า รองเท้า 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 
     - รายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด 7 หน้า โดยฝ่ายเลขาฯได้แจ้งให้ทุกท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานทาง เว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามงาน 
    3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
     - ไม่มา 
มติที่ประชุม รับทราบ  
     3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
      - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
     3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
นายชัยกระมล  ค าเมือง     - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องแบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ  

1.1 อ านาจสั่ง จ่าย จากศูนย์ฯ,เขต,ส านักงานฯ 
1.2 การสนับสนุนพันธุ์อาหารสัตว์เนเปียร์ ปากช่อง 1 แพงโกล่า 20 กก./ฟ่อน) 

พร้อมที่จะสนับสนุน  
ประธาน  การช่วยเหลือภัยพิบัติให้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
มติทีประชุม รับทราบ 
     3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

   3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                    3.5.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนกันยายน 2560 
นางมลฤดี  กงเพชร      - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนกันยายน 2560 เบิกจ่ายได้ 
97.72% ดังนี้ 
                                - งบบุคลากร เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100%  
                                - งบด าเนินงาน เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 95.98%  

- งบลงทุน เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100%  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/3.6 กลุ่มพัฒนา... 
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                           3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                                 3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือน กันยายน 2560 
นายจิรศักดิ์  พรมนิล    -   แจ้งที่ประชุมสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกันยายน 2560 ดังนี้           
                                    1) โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 17 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
สงขลา (3) สุรินทร์ (2)  สมุทรปราการ (2) มหาสารคาม (3) ประจวบคีรีขันธ์ (3) สตูล (4) ฉะเชิงเทรา (3) 
ปทุมธานี (2) อุบลราชธานี (3) ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ ยโสธร นครศรีธรรมราชและศรีสะเกษ 

                2) โรคแท้งติดต่อ เกิดโรคในจังหวัดอุทัยธานี และบึงกาฬ  
                3) โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดโรคในจังหวัดสระบุรี 
                4) โรค CAE เกิดโรคในจังหวัดพิษณุโลก 
                5) โรคมงคล่อเทียม เกิดโรคในจังหวัดพิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                   3.6.2 ผลงานผสมเทียมและติดตามลูกเกิดประจ าเดือน กันยายน 2560 
นายจิรศักดิ์  พรมนิล    - งานผสมเทียม 
งานผสมเทียม    เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
โคนม 70 865 201.16 
โคเนื้อ 2500 3315 132.6 
กระบือ 120 189 157.5 
ติดตามลูกเกิด    
โคนม 258 515 199.61 
โคเนื้อ 1500 2185 145.67 
กระบือ 72 111 154.17 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 3.7.1 การเตรียมศูนย์เครือข่าย ศพก. 

นางล าพูน  สาหล้า        1. อ าเภอท่ีมีศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และ 
อยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการสร้างศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของโครงการ ศพก. ได้ 

            2. อ าเภอท่ียังไม่มีศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ให้ด าเนินการดังนี้  
                                   2.1 ขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์กับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

            2.2 น าข้อมูลศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน ตามข้อ (1) เรียบร้อยแล้ว
เข้าท่ีประชุม คณะกรรมการ ศพก. หมายถึง คณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด และระดับเขต 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

                 2.3 เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ประสานเกษตรอ าเภอให้แจ้ง คณะกรรมการ 
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (single command)   เพ่ือทราบ 

/2.4 ประสาน… 
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                                    2.4 ประสาน/ตรวจสอบกับเกษตรอ าเภอ น าส่งข้อมูลศูนย์เครือข่ายด้านปศุ
สัตว์เข้าสู่ระบบศูนย์เครือข่าย ศพก. ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

         3.3.2 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
นายมงคล  น้อยเสนา           - ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๑๖ /ว ๒๓๒๓๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส านักงาน    
ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งกรมปศุสัตว์ยกเลิกการปฏิบัติกรณีมีการรับเงินค่าจ าหน่ายโค-กระบือหรือซากโค-กระบือ 
ให้ปศุสัตว์อ าเภอออกใบเสร็จรับเงินแบบ ก.ป.ศ.๑๔ ให้กับเกษตรกรก่อน และรีบน าส่งเงินเข้าบัญชีโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เนื่องด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน เห็นว่าโครงการ ธคก. มี
ใบเสร็จ ธคก.ก.ง.๑ ส าหรับออกให้เกษตรกรอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะออกใบเสร็จรับเงินทางราชการอ่ืนๆอีก  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือวิธีปฏิบัติแบบเดิม โดยให้ออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ 
ธคก. ก.ง.๑ ให้เกษตรกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

          3.5กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
นายอภิเดช  จันทริมา             3.5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์     

     - จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ ตัว 1,830 2,808 153 

2. กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์     

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) ตัว 8,000 8,000 100 

     - ตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ แห่ง 3 3 100 

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
(Haemorrhagic) 

ตัว 8,665 7,297 84 

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โค
เนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) 

ตัว 71,652 68,991 96 

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการบ าบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

ตัว 137,036 137,288 100 

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  
 (FMD โคนม) 

ตัว 6,117 5,965 97 

 
/แผนงาน.... 
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

3. กิจกรรมหลัก ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค
ไข้หวัดนก 

    

     - จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ตัว 
1,288,40

0 
797,115 61 

     - จ านวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเชื้อโรคตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

แห่ง 33,152 33,809 101 

4. กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์     

     - เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ - - - 

     - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
บริการด้านปศุสัตว์ 

ราย 361 386 106 

5. กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     

     - จ านวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ 

โรงเรียน 8 8 100 

     - ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ราย 200 200 100 

     - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ราย 20 20 100 

     - ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์ให้กับครูและนักเรียน
ในโรงเรียน 

โรงเรียน - - - 

6. กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่     

     - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ ราย 270 292 108 

7. กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง     

     -จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
Smart Farmer 

ราย 57 57 100 

     



แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

8. กิจกรรมหลัก ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์     

จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุ่ม 4 4 100 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ ราย 34 34 100 

9. กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

    

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ
ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 

ศูนย ์ 14 14 100 

10. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่     

เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่แปลงใหญ่ แปลง 1 1 100 

11. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์     

วัสดุเครื่องแต่งกาย คู ่ 1,853 1,853 100 

12. กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์     

     จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ตัวอย่าง 490 494 100 

     จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ แห่ง 414 509 122 

13. กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน 
ปศุสัตว์ 

    

     จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง - 2 - 

14. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร     

     จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือน 35,950 37,518 104 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5.2 ภัยพิบัติ 
นายฉัตรชัย  เสมอตัว       - การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากพายุตาลัสและพายุเซินกาด้านปศุสัตว์  
มี 1 อ าเภอ คืออ าเภอวังสะพุง 1 ต าบล 6 หมู่บ้าน เกษตรกรจ านวน 101 ราย เป็นเงิน 303,000 บาท 
น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2560  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาร.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 
                               ๔.๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                               ๔.๒ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย  
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                ๔.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย  
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                               ๔.๔ ด่านกักกันสัตว์เลย  
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางดวงพร  แสงรัตน์    4.5.1 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายคุมพล  บรรเทาทุกข์      ซึ่งเกษียณอายุ
ราชการ และจะเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย และร่วมต้อนรับนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย และร่วมพิธีท าบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (หลังใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
หมายเหตุ  ๑. ขอความกรุณางดมอบดอกไม้และสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น  
              ๒. หากประสงค์จะร่วมท าบุญ ขอได้โปรดบริจาคทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ๑๒ โรงเรียน ในพื้นที่
จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ               

4.5.2 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2560 
นางดวงพร  แสงรัตน์          - ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมปศุสัตว์จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีจ าพรรษา ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทั้งนีข้อให้ส่งเงินภายในวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ผ่าน
ช่องทาง 

               1. ส่งเงินสดโดยตรงที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมปศุสัตว์ 
               2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี “เงินกฐิน

พระราชทานกรมปศุสัตว์” เลขที่ ๐๓๐๐๑๙๒๑๘๕ และส่งส าเนาหลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อเพ่ือจัดท าใบ
อนุโมทนา และที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร ที่ฝ่ายบริหารฯ กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๒๖๕๓๔๙๑๓ หรือ 
๐๒๖๕๓๔๔๓๐ หรือทางอีเมล์ finance@dld.go.th 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                   4.5.2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล  
นางดวงพร  แสงรัตน์          - ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ ส านัก
วิปัสสนาเทพกตัญญู บ้านหัวหนอง ต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. การสมทบปัจจัยร่วมทอดกฐินขอให้น าส่งก่อนวันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๐   
โอนเงินท าบุญเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี น.ส.เดือนรุ่ง  สุขนุ่ม เลขที่ ๐๓๐๐๒๔๓๕๐๒  

/แล้ว FAX... 
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แล้ว FAX สลิปการโอนไปที่หมายเลข ๐๒๖๕๓๔๙๑๖ หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี ๑๐๔๐๑ ในนาม    
น.ส.เดือนรุ่ง  สุขนุ่ม กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                               ๔.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

              4.6.1 โครงการหน่วยคลินิกเกษตร/จังหวัดเคลื่อนที่  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      - ก าหนดจัดในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา      
หมู่ 9 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

              4.6.2 เข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ ขอความ
ร่วมมือแต่ละจังหวัดเข้มงวดการด าเนินงานตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคในพื้นที่  

                1. ให้มีการเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค
ในทุกพ้ืนที่และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายทุกวัน 

                2. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตายมีลักษณะอาการเหมือนนิยามโรค
ไข้หวัดนก ต้องเข้าตรวจสอบและด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันที  

                3. การด าเนินการเมื่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัด
นก ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศก าหนดเขตโรคระบาด โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

               4. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้เข้มงวดมิให้มีการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกตามแนวชายแดน ยานพาหนะขนย้ายสัตว์ปีกรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่
ผ่านเข้าออกด่านฯจะต้องได้รับการพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 

              5. การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาด
และใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

              6. หากมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติเข้าลักษณะนิยามโรคไข้หวัดนก ให้ส านักงาน
ปศุสัตว์เขตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ว่าเป็นไปตามนโยบายและมาตรการของ
กรมปศุสัตว์หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องให้รายงานกรมปศุสัตว์เพ่ือด าเนินการต่อไป 

              7. ระงับการน าเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้ท าพันธุ์และซากสัตว์ปีก
ดังกล่าวจากประเทศที่มีรายงานโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ   

              8. ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งตรวจ
เยี่ยมประกอบการ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า – ออก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดหรือไม่ ตลอดจนแหล่งที่มาของสัตว์ปีกมีชีวิตทุกร้านทุกแห่ง 

                9. ฟาร์มสัตว์ปีกให้เข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.6.3 มาตรการ... 
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             4.6.3 มาตรการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกเฉพาะกิจเร่งด่วน 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      - ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีรายงานพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติเป็นจ านวน
มากในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีฝนตกชุกและน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่  สถานการณ์ดังกล่าวท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ได้ โดยกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

      1. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระดมก าลังปฏิบัติงานตามมาตรการลดประชากรสัตว์ปีก
และมาตรการควบคุมโรคระบาด พร้อมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกระดับจังหวัด 

      2. เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกรายในโครงการ 9101 และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลการ

ปฏิบัติงานประจ าวัน ส่ง สคบ.ภายใน 16.00 น.ทุกวัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

               4.6.4 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ 
               เสี่ยงรอบพิเศษ 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อ
โรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง พร้อมกันทั่วประเทศปีละ 4 ครั้ง โดยครั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันที่       
1 - 31 ตุลาคม 2560 เนื่องจากที่ผ่านมามีการเกิดโรคไข้หวัดนกในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบอาเซียน 

      กรมปศุสัตว์ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันที่  1 – 31 ตุลาคม 2560 โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 

      1. สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยท่ีอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบจุดที่พบสัตว์ปีกป่วยตาย 
      2. ผิดปกติย้อนหลัง ๓ เดือน 
      3. ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
      4. สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
      5. สนามชนไก่/ซ้อมไก ่
      6. พ้ืนที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจ าถิ่นที่อยู่หนาแน่น 
      7. พ้ืนที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
      8. พ้ืนที่เสี่ยงบริเวณชายแดนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านในรัศมี 10 กิโลเมตร 
      9. พ้ืนที่ที่จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 

ขอให้อ าเภอด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยงตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
มติที่ประชุม รับทราบ 

     4.6.5 การด าเนินงานฝังไมโครชิพตามมาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   - กรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการฝังไมโครชิพ และขึ้นทะเบียนกระบือผ่านระบบ
ฐานข้อมูลกระบือเชื่อมโยงไมโครชิพให้สอดคล้องกับจ านวนกระบือที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยเน้นกระบือที่ขอรับการ
บริการจากปศสุัตว์ เช่น ฉีดวัคซีน ผสมเทียม เคลื่อนย้าย ตรวจโรค ต้องสามารถระบุเลขไมโครชิพได้ ทั้งนี้ ให้ 

/เร่งด าเนินการ … 
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เร่งด าเนินการ ฝังไมโครชิพและขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะภายในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยประจ าปี และให้อ าเภอด าเนินการน าข้อมูลกระบือที่ฝังไมโครชิพแล้ว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในรอบรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
และด าเนินการบันทึกประวัติการท าวัคซีนในกระบือที่ฝังไมโครชิพแล้ว รวมถึงให้มีการปรับปรุงสถานะของ
กระบือ เช่น การตาย การเปลี่ยนเจ้าของ ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน ในทุกรอบ การรณรงค์ฉีดวัคซีน 

กรณีที่มีการด าเนินการอื่นๆ ในกระบือ เช่น การผสมเทียม การทดสอบโรค  ให้อ าเภอท าการ
บันทึกข้อมูล ผ่านระบบฐานข้อมูล 

การรายงานปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลกระบือเชื่อมโยงไมโครชิพ เนื่องจากระบบ
ฐานข้อมูลฯ อยู่ในระยะแรกของการใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข เห็น
ควรให้อ าเภอ แจ้งผู้ใช้งานในทุกระดับ กรณีพบข้อขัดข้องหรือปัญหาการใช้งานให้รายงานปัญหาการใช้งานมา
ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
                              ๔.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

                4.7.1 การเก็บตัวอย่างนมในโรงเรียน 
 นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล     - การเก็บและส่งตัวอย่างนมในโรงเรียน จากศูนย์รวบรวมนม 2 แห่ง คือ
สหกรณ์การเกษตรเมืองเลยและบริษัททีเอฟเอมเอสฟูดส์ จ ากัด 
                                 - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยเริ่มเป็นผู้เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม เป็นต้นไป 
                                 - เก็บตัวอย่างทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน (วันที่ 10 ตุลาคม 2560) โดย
เจ้าหน้าที ่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ 

                4.7.2 .การต่ออายุ/ตรวจประเมินใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประจ าปี 2561 
นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล      - ด้วยใบอนุญาตฯฉบับเดิมจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
                                       - พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ก าหนดให้ต่ออายุใบอนุญาต
ล่วงหน้าได้ 90 วัน 

                การตรวจประเมิน 
                                - สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ 
                                - วันหมดอายุ 
                                - มีและแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย 
                                - มีและแสดงป้าย 
                                - ไม่ขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีฉลาก/แบ่งขายโดยไม่มีฉลาก 
                                - ภาชนะบรรจุไม่ช ารุด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/4.7.3 แผนการ... 
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4.7.3 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ประจ าเดือนตุลาคม 2560 

นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล  - แจ้งแผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2560   
วันที่/ช่วงเวลา กิจกรรม สถานที่ 

10/10/60 
 
10/10/60 
1-31/10/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-31/10/60 
 

เก็บตัวอย่างน้ านมดิบส่งตรวจ ศวพ.จังหวัดขอนแก่น 
 
เก็บตัวอย่างไก่ไข่ จ านวน 1 ตัวอย่าง 
ต่ออายุฟาร์มมาตรฐานสุกร รวม 19 ฟาร์ม 
อ าเภอเมืองเลย 1 ฟาร์ม   
อ าเภอเชียงคาน 18 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามการขอโรงฆ่าสัตว์รายใหม่ 1 แห่ง (โค-กระบือ)  
 

1.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย อ.เมืองเลย 
2.บ.ทีเอฟเอ็มเอสฟู้ดส์ จ ากัด อ.วังสะพุง  
อ าเภอเมืองเลย 
อ าเภอเมืองเลย 
      1.ค าผางฟาร์ม 
อ าเภอเชียงคาน 
    1.เพ็ญศรีฟาร์ม     2.สวงฟาร์ม 
    3.สิทธิศักดิ์ฟาร์ม   4.ประสาศฟาร์ม 
    5.จิตราฟาร์ม       6 วันชยัฟาร์ม 
    7.เตียงฟาร์ม        8.ส ารวยฟาร์ม 
    9.มันฟาร์ม          10ใหม่ฟาร์ม 
    11.ประจักรฟาร์ม  12.เกชาฟาร์ม 
    13.สุวิทย์ฟาร์ม     14.คชพงษ์ฟาร์ม 
    15.สันติฟาร์ม      16.ยพุาพรฟาร์ม 
    17.วัชระฟาร์ม     18.นรินทร์ธรฟาร์ม 
อ าเภอเชียงคาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพ่ือพิจารณาและให้การสนับสนุน 

- ไมมี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖   แนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

- ไมมี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมมี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม   เวลา  16.30  น.    
 
 

...........................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
      
      

.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       
 



 
 
 
 



«:.gj.m u,f.I'LIn1'J'lJn~.:t1'L1fl~U'W9lJ'LI1flru.f11'Wi;'LIphtJ~«~1th~'l\i1L~tJ'LI~~nflU I!><fi>o 

''LI1fJcW.:t'W'LIt L'il;fljq'J~(;lIt:l~ - LL~.:tlJ,f.I'LIn1'J'lJn~.:t1'L1 'IJ'J:::'l\i1L~tJ'LI~~1f1U I!><fi>o 
... ..I I 

1'L1'Vi/"!f1.:tn~1 '" fl'ilfl'J'JU (;lIm'LI~ 

CilO/Cilo/bo 

CilO/Cilo/bo 

Cil-mCil/Cilo/bo 

Cil-mCil!Cilo/bo 

!II
,",cv 10 C\t 4JCV I 

Lfl'U~1tJfJ1.:t'LI1'L1U~'U(;lI.:t~'J1'il f'i1'W. 'il.:t"'1~"!ftJ'LIlJ,fl'LI 

b~'U~1tJ~1.:t1fli,1i 'l\i1'L11'L1 Cil ~1tJ~1.:t 

tJitJtJ1~'W,-iuu1~'Jl1'L1qfl'J 'J1U Cil~ 'W,-iu 

el1Ul£lW£l~b~fJ Cil 'W,-iu 
o <Ii'III ..; __ 

£1'"1 UltJL"!ffJ~f11'L1 Cilc;i 1'U 

~~~111n1'''lJtJ11~,h«~1'J1eJ1",11 Cil u,";~ (tfl-fl'J~ijtJ) 

.. ... ... 
Cil.(;lI"'fl'Jrun1'JLfl~'JWtJ.:tL~fJ tJ.LlItJ.:tL~fJ 

... 'W ~W .... .., ....
1!>.'U.'VILtJ LtJlIbtJ~ 'U~(;lI 'il1fl~ tJ.'J.:t(;ll:::~.:t 
.. ... 

tJ1 L.f1 €JbUtJ~ b~fJ 
.. ... 
£l1IJl£lW£l~ti'tI 

.. 'W"Cil.f11f.11.:t 1'JU 

a1IJl£ll;]!.I~fl1'U 
~ ...'W ..

Cil.L'Wfljf'i'J 1'JU i!>.(;lI1.:t'W1iu 

Q'1.i;'VIti;rfl~'W1iu «:.th~(;lI1f'i'W1iu 

ct.~~'1'W1iu b 1'L1-afJ'W1iu 

gj.L&lfJ.:t'W1iu c;i.i1'J'JfJ'W1iu 

~.2J'LI'W1iu CilO1"'1I'W1iu 

CilCil.'IJ':::~fl'J'W1iu Cili!>.Lfl"!f1'W,-fu 
RIll ..~ ..

Cilm.Q1'V1fJ 1'JU Cil«:.f1"!f'W~~'W1iu 

Cilct.«'LI~'W1iu Cilb.~'W1'W'J'W1iu 
.., 'W"Cilgj.1"!f'J~ 1'JU Cilc;i.'LI;'LI'VIi6'J'W1iu 

.. ... 
tJ1Ul€Jb "!feJ~f11'L1 

....... I

3JfI'VhJ'i::,,!lI 

... ..I "" "".. ~ v ....
'~L'UeJ'U11'J:::'VI d: b'JtJ~L'WtJ'W'il1'Jru1bL~~ ~"'n1'(;lI'LI'U(;lI'4'L1 

wi! 
3JMff'll'i::"!u ;11Y1'i111 

'~b{jfJ'U11':::v1 b Lb'LI1'V11~fl1'tl~~.:t1'L1"!ftJ~ihum1'L1tl~«~1~.:t"'1~L~eJ 
wi! 

<II 

'i11Y1'i111 
... ..I ...... 

'!i~b'UeJ'U11'~'VI gj L'tJ~tJ'LI'l 

wi! 


	รายงานการประชุมข้าราชการ ก.ย 60.pdf
	วาระประชุม

