
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 4/2562 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์รักษาราชการแทน  
                                          ปศสุัตว์จังหวัดเลย ประธาน 

     2. นายณรงค์ เพชรล้ า           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย  
     3. นายเฉลิมชัย  จันทรศร           นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ 
                                                    บ ารุงพันธ์ุสัตว ์
     4. นายคณายศ  กริอุณะ                 หัวหน้ากลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ 
     ๕. นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย           นายสตัวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     ๖. นายจิรศักดิ์  พรมนลิ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
     6. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 

7. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
8. นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 

     9. นายนิยม  แสนพงษ ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     10.นายบรรเจิด  กาญจนโกมล          ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     11. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
     12. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
     13. นายชูศักด์ิ  ศิริกาญจนวงศ์          ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     14. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     15. นายสมบัต ิ ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     16. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     17. นายวิทยา  อากรตน           ปศสุัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     18. นายบรรชา  วรสิทธิ ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
     19. นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     ๒๐. นายประดิษฐ์  พานิช           เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทนปศสุัตว์อ าเภอ 
                                                                            หนองหิน 
     2๑. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     22. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
     ๒๓. นางดวงพร  แสงรัตน์                เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
     2๔. นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
     ๒๕. นายวีระพงศ์  สวยสม                เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

/ผู้ไม่เข้าร่วม… 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย   ติดราชการ 
2. ด่านกักกันสัตว์เลย      ติดราชการ 
3. นายสุรชาติ  สทิธิศักดิ ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ติดราชการ 
4. นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ติดราชการ 
5. นายจันทร์เกษ  พรหมมาวัย         สัตวแพทย์ช านาญงาน  ติดราชการ 
6. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
7. นางสาวพริมาภรณ์  พละไกร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
8. นางสาวพรพรรณ  ศรีมันตระ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญการ ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1.นางจิราธิป  นพมาก     นักจัดการงานทั่วไป 
    2.นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
    3.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์     เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
โดยมีนายอุทัย  โสภกุล ต าแหน่งหัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย
เป็นประธานที่ประชุมแทน ครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระระชุม ดังนี ้ 

วาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ประจ าเดือนมีนาคม 2562  
- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562  

วาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
   - ติดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
ศวจ.บ ารุงพันธ์สัตว์เลย  - แจ้งที่ประชุมดังน้ี 

- ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2562  
- โคเนื้อ จ านวน 47 ราย แผนการคัดออกเดือนละ 2 ตัว 
- ไก่พื้นเมือง 30 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/3.3 ศูนย์... 
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  3.3 ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์เลย   
ผอ.ศวจ.และพัฒนาอาหารสัตว์เลย     - แจ้งที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
                     3.3.1 เรื่องไก่งวง มีงบประมาณแล้ว เป้าหมายฟาร์มสาธิต 10 ฟาร์ม มอบหมายให้      
นายชัยกระมล ค าเมือง นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้ประสานกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
  - ติดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                      3.5.1 ติดตามการเบิก – จ่าย งบประมาณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
นางมลฤดี  กงเพชร   - แจ้งที่ประชุมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดเลย ด าเนินการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 เบิกจ่ายแล้ว 11,064,303.51 บาท เบิกได้ 70 % 
คงเหลือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไม่ได้เบิก  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
  3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนเมษายน 2562 
                       3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคใน 19 จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรี มุกดาหาร สตูล 
สงขลา ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ตาก นครราชสีมา กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว 
ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ปทุมธานี ระยอง 
                       3.6.1.2 โรคบลูเซลโลซสีเกิดโรคในจังหวัดพิษณุโลกและเชียงราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

       3.6.2 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
                     - ด าเนินโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง 
อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ปศอ.ผาขาว - แจ้งที่ประชุม การด าเนินโครงการฯดังกล่าว ขอเปลี่ยนสถานที่จัดงานเนื่องจากหอประชุม
อ าเภอติดงาน จึงเปลี่ยนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านโนนปอแดง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

                3.6.3. โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  
                            - ก าหนดในวันที่  15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้ านเพิ่ ม  หมู่  7  บ้านเพิ่ มสุข           
ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่อ าเภอใกล้เคียงร่วมงานในวันดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/3.6.4 โครงการ... 
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                3.6.4 โครงการประชารัฐร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี 
      - ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- ผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  

ซึ่งมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี

  
สถานทีป่ฏิบตังิาน 

ทีต่ั้งโครงการ หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ 

7 พ.ค 62 ศาลา SML บ้านหนองอีเก้ง 7 หนองอีเก้ง ภูหอ ภูหลวง 
8 พ.ค 62 ศาลากลางบ้านบุ่งผักก้าม 3 บุ่งผักก้าม วังสะพุง วังสะพุง 

13 พ.ค 62 ทต.ศรีสองรัก 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย 

15 พ.ค 62 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 7 เพิ่มสุข บ้านเพิ่ม ผาขาว 

21 พ.ค 62 วัดบ้านหนองฮี 11 หนองฮี นาดินด า เมือง 

23 พ.ค 62 อบต. หนองหิน 13  น้อยสุขใจ หนองหิน หนองหิน 

28 พ.ค 62 อบต.หนองบัว 8 สันติสุข หนองบัว ภูเรือ 

30 พ.ค 62 ศาลากลางบ้านมะลิวัลย ์ 13 มะลิวัลย ์ ผานกเค้า ภูกระดึง 
4 มิ.ย 62 กองร้อย อส. 3 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ 

6 มิ.ย 62 อบต.แสงภา 3 แสงภา แสงภา นาแห้ว 

10 มิ.ย 62 ศาลากลางบ้านห้วยบอ่ซื่น 1 ห้วยบ่อซื่น ห้วยบ่อซื่น ปากชม 

14 มิ.ย 62 อบต.ปากตม 1 นาจาน ปากตม เชียงคาน 

18 มิ.ย 62 ศพก.บ้านปากห้วย 6 ปากห้วย หนองผือ ท่าลี่ 
20 มิ.ย 62 ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 6 ป่าหวาย นาด้วง นาด้วง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งทีป่ระชุมดังน้ี 
    3.7.1 สรุปผลการด าเนินงานเดือนเมษายน 2562 

     - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์โครงการเชื้อดื้อยา จ านวน 10 ตัวอย่าง 
     - เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเน้ือแดง จ านวน 37 ตัวอย่าง 

/ส่งผลการ... 
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     - ส่งผลการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มสุกรจ านวน 3 ฟาร์ม และฟาร์มไก่เลี้ยงอิสระ        

จ านวน 1 ฟาร์ม (ฟาร์มไก่งวง) 
    - ส่งเอกสารการด าเนินงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
    - ตรวจประเมินฟาร์มสุกร โครงการฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 เมษายน 2562 โดย

เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มาประเมินในพ้ืนที่ คะแนน 88 % อยู่ในเกณฑ์ดี  
    - ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน 4 ฟาร์ม ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเป็น

การตรวจประเมินเบื้องต้น 
           3.7.2 แผนการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 

    1. กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ 
        2. การตรวจต่ออายุและรับรองใหม่สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ ok) ตามแผนดังนี้ 
 

ว/ด/ป ร้าน 

วันที่ 8 พ.ค.62 
09.30 น. 
10.30 น. 
13.00 น. 

วันที่ 10 พ.ค.62 
10.00 น. 
11.30 น. 

 

 
บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด มหาชน (รับรองใหม่)  
ร้าน CP Pork Shop สาขาทา่ลี่ (รับรองใหม่) 
ร้าน CP Pork Shop สาขาเชียงคาน (ต่ออายุ) 
 
ร้าน CP Pork Shop สาขาเอราวัณ (ต่ออายุ) 
ร้าน CP Pork Shop สาขาวังสะพุง (ต่ออายุ) 
 

      3.แผนเกบ็ตัวอย่างเดือนพฤษภาคม 2562 
1.โครงการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว ์(โครงการโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 

ก าหนดส่งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
- เนื้อสุกร 10 ตัวอย่าง   ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน       

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว ์
 นางสาวเจนจิรา  สมศกัดิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน แจ้งที่ประชุม 
     3.8.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ปี 2562 

  - แจ้งแผนการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจ านวน 1,179 ราย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
      -  ไก่ไข่รายละ 5 ตัว ,  อาหารรายละ 10 กิโลกรัม , เวชภัณฑ์รายละ 1 ชุด 
      - ให้ปศุสัตว์อ าเภอยึดรายชื่อที่จะแจกไก่ กับเกษตรจังหวัด ส าหรับข้อมูลของ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ    
ภูหลวงข้อมูลตรงกันกับสหกรณ์จังหวัด ข้อมูลครบถ้วน 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
      นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน แจ้งที่ผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 

/3.๙ กลุ่มยุทธฯ 
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