


รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 11/2560 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย   ประธาน 
2. นายพิภพ  เพียวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
3. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
4. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
7. นางสาวอิศรา  มหาวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 

                                          ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
     8. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 

9. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
10. นายสุรชาติ  ศรีสวุรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 

     11. นายวุฒิพงษ์  สนั่นเครื่อง            ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
     12.นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
     13. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ.      
     14. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์          ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
     15. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     16. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     17. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     18. นายจันทร์เกษ  พรมมาวัย          สัตวแพทย์ช านาญงาน แทนปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     18. นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน แทนปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     19.นายอนุสรณ์  ทอนจรุง           เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
     20.นายสุทธิพงษ์  แนวโสภ ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     21. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล         นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     21.นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
     22.นายบรรชา  วรสิทธิ์                  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     23.นางล าพูน  สาหล้า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
     24. นายฉัตรชัย  เสมอตัว               สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     25.นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     26.นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
     27.นายมงคล  น้อยเสนา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

/28.นายประดิษฐ์... 
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     28.นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
2.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
ผู้ร่วมประชุม 
    1.นางจิราธิป  นพมาก      นักจัดการงานทั่วไป 
    2.นางสาวธัญชนก  ไชยปะ          เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    3.นายเรืองวิทย์  ผาจิระวฒันะชาติ นักวิชาการสัตวบาล 
    4.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    5.นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่             เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    6.นายกิตติพงษ์  สารขันธ์           เจ้าพนักงานสัตวบาล  

เปิดประชุมเวลา 13.๓๐ น. 

โดยมีนายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ต าแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕60 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      เรื่องแจ้งให้ทราบของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
       1.1 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
                               กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งนายสมรรถ ด าเนตร ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์
ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
      1.2 เลื่อนข้าราชการ 
                               กรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จ านวน 2 ราย คือ 
                               1.2.1 นางดวงพร  แสงรัตน์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้ด ารงต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการช านาญงาน 
                               1.2.2 นายประดิษฐ์  พานิช  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ให้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
       เรื่องแจ้งให้ทราบของจังหวัดเลย 

1.3 พิธีการก่อนประชุม 
1.3.1 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 5 ราย 
1.3.2 การมอบเกียรติบัตรจิตอาสาวาดภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และจิต 

อาสาแสดงมหรสพสมโภช พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน  
      1.4 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   1.4.1 นายนภดล  ตันติเมฆิน  ต าแหน่งเดิมปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (อ านวยการ
ระดับสูง) ส านักงานปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ย้ายมาด ารงต าแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
   1.4.2 นายปัญญา  ศาสตรา ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
      1.5 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน 

/1.5.1 นางสาวกรุณา...   
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   1.5.1 นางสาวกรุณา  นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (อ านวยการระดับสูง) ย้ายไป 
ด ารงต าแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     1.6 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย (loei E-Document) 
                              จังหวัดเลย จะใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
     1.5 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2561 ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
   จังหวัดก าหนดจัดในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 พ้ืนที่ด าเนินการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 
หมู่ที่ 1 บ้านาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
      1.6 การจัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
   ตามท่ีจังหวัดได้จัดประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” (เดิมใช้ชื่อว่า “ประชุมสภากาแฟสัญจร”) 
ที่มติประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าการประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องเพ่ือทราบ 
      2.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
นางสาวอิศรา  มหาวงศ์        - ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ก าหนดตรวจติดตามงานท่ีศูนย์พัฒนาตาม
พระราชด าริ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรียนเชิญท่านปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมติดตามงานในครั้งนี้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      2.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
   ไม่มา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     2.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
           ไม่มา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     2.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
   2.4.1 โครงการท าหมันสุนัข แมว  
นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์    - กรณีมีโครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว ขอความร่วมมือส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแจ้งให้ด่านกักกันสัตว์ทราบ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวด้วย 
   2.4.2 กรณีท่ีมีคอกกักสุนัขที่ด่านกักกันสัตว์เลย ขอเรียนถามว่าในปีงบประมาณต่อๆไป 
มีงบประมาณค่าอาหารและดูแลสุขภาพสัตว์หรือไม่  
ประธาน   - ส าหรับในปีงบประมาณต่อๆไป ขอรับบริจาคอาหารส าหรับสัตว์   
นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์     - และกรณีสุนัขจรจัดต้องก าจัดมากักขังด้วยหรือไม่ 
ประธาน   - เป็นเรื่องของท้องถิ่น ให้ใช้กฎหมายท้องถิ่น ในส่วนของสุนัขจรจัด 
      2.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  
นางมลฤดี  กงเพชร - สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 

รายการ งบประมาณสุทธิ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 2,322,180 744,200 32.05 
งบด าเนินงาน 3,443,330 251,217.88 7.29 
งบลงทุน 982,500 Po ในระบบ 111,500 11.35 



รายการ งบประมาณสุทธิ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
งบอุดหนุน 178,000 - - 
รวมทั้งสิ้น 6,884,010 1,106,917.88 16.08 

ประธาน  - ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งการใช้จ่ายเงินให้ทราบทุกครั้ง และให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการเร่งรัดอบรมและ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 
  - ส าหรับหนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดลงนาม ให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและคอมเมนส์ขึ้นมาว่าเห็น
ควรลงนามได้หรือไม่อย่างไร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
         2.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
      3.6.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์     1) โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 17 จังหวัด ได้แก่  มุกดาหาร(2)   
สงขลา(6) สุรินทร์(3) สมุทรปราการ(2) ชลบุรี (2) ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง(2) ฉะเชิงเทรา(4) หนองคาย 
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด(4) กาฬสินธุ์ ตรัง ยโสธร(3) นครศรีธรรมราช(2)กรุงเทพฯ(5) ชัยภูมิ(15) พระนครศรีอยุธยา 
ตาก สมุทรสาครและพิจิตร 

                    2) โรคแท้งติดต่อ เกิดโรคในจังหวัดนนทบุรี  
                    3) โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดโรคในจังหวัดลพบุรี(2) อุตรดิตย์ พัทลุง เพชรบูรณ์(2) 

นครศรีธรรมราช(9)  
                    4) โรคพีอีดี เกิดโรคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    5) โรค Sreptococcosisi เกิดโรคในจังหวัดพิษณุโลก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                  2.6.2 โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖1 ภายใต้

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์       - ขอความร่วมมือทุกอ าเภอ ด าเนินการดังนี้     
                                     - รายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน 

                     - รายงานผลการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
                     - ผลการด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
                     - รายงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖1 ภายใต้

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    2.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
                                    2.7.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
นายอภิเดช  จันทริมา         - ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยที่ 27/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) ตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์ 

/จังหวัด.... 
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จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานส าคัญที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตาม
เอกสารงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                     2.7.2 ตัวชี้วัดรายบุคคล ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1/2561 

นายอภิเดช  จันทริมา  - แจ้งตัวชี้วัดให้ทุกอ าเภอทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตัวชี้วัด 

           - ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  น้ าหนักร้อยละ 15 
            - ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา น้ าหนักร้อยละ 10 

                                     - จะด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบังคับใช้ 
กฎหมาย/ระเบียบในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ส าหรับเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย : ข้าราชการและพนักงานราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2561  จึงขอแจ้งวัน เวลา ให้ทราบ 

           - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ น้ าหนักร้อยละ 20  
           - ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น้ าหนักร้อยละ 10  
           - ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ น้ าหนักร้อยละ 20  
          - ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน น้ าหนักร้อยละ 5 
           - ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าหนัก   

ร้อยละ 5 

               - ร้อยละความส าเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ น้ าหนักร้อยละ  15 

                               2.7.3 ตัวชีว้ัด ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
                               ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

• เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2561 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2 มีการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อถ่ายทอดแนวทางการสรา้งความรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนให้บุคลากรในสังกัด
รับทราบโดยทั่วกัน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

4 มีการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80  

5 มีการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 และส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม วัน เวลา ที่ก าหนด 
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                           2.7.4 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
กรมปศุสัตว์ 

               โดยค านึงถึงความทันต่อสถานการณ์ ที่ด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง และมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนใน
ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล 
• เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “ID-DLD” พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 

2 สลก. แจ้งประเด็นให้หน่วยงาน เวลา 10.00 น. โดยหัวหนา้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ รับทราบ/
รับปฎิบัติ ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “ID-DLD”  

3 ชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 24 ชั่วโมง 

4 ชี้แจงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ผ่านสื่อ 3 ช่องทางข้ึนไป 

5 ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release,Website 
ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ เป็นต้น 

                หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ปศอ.ทุกอ าเภอ ชี้แจงในไลน์ ภายใน 12 ชม.และให้รายงานเป็น
เอกสารต่อเนื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์รวบรวมรายงาน ปศจ. ภายใน 18 ชม.  และรายงานทางเอกสารตามต่อ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2.7.5 ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
นายอภิเดช  จันทริมา           - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เป็น เวอร์ชั่น 2 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยจะ
สามารถปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกร ได้โดย เครื่อง พีซี และมือถือผ่านแอฟพิเคชั่น  

                           ด าเนินการท าประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล 
เจ้าหน้าที่ที่มีต าแหน่งตามสายงาน ตั้งแต่ระดับช านาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามงานที่รับผิดชอบรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล ของกรมการปกครอง โดยใช้บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัว
บุคคล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 /2560 ประจ าเดือนตุลาคม 2560 
                                - ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุม รายงานการประชุมทั้งหมดจ านวน 12 หน้า ไม่มีผู้ใดขอ
แก้ไขรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2560 

4.๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
         - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.๒ ศูนย์วิจัย... 
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                               4.๒ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
              - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                4.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
        - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                               4.๔ ด่านกักกันสัตว์เลย 
          - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

            4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                    - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                4.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
            4.6.1 งานผสมเทียมและลูกเกิด 
นายจิรศักดิ์  พรมนิล      - ติดตามงานผสมเทียม ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมลงข้อมูลในระบบออนไลน์ทั้งหมด 
ส าหรับอ าเภอท่ียังไม่ลงข้อมูลในระบบ คือ อ าเภอเชียงคาน ภูกระดึง ส าหรับติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม มี
อ าเภอวังสะพุง  ที่รายงานให้ทราบ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบและติดตามลูกเกิดให้จังหวัด
ทราบด้วย 
      4.6.2 ติดตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอรายงานความเคลื่อนไหวเป็นประจ าทุกเดือนในวันที่ 1 
และให้ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด  
ปศอ.เชียงคาน   - ประเด็นการส ารวจข้อมูล สุนัข แมว อยากทราบว่าแบบส ารวจให้ใช้แบบ
เดียวกับของท้องถิ่นหรือไม่ 
ปศอ.เมืองเลย    - ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จะด าเนินการอบรมอาสาปศุสัตว์ เป้าหมาย
อ าเภอละ 3 คน อยากให้มีเจ้าหน้าที่จาก อปท.เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - ส าหรับแบบส ารวจให้ใช้แนวทางเดียวกันกับ อปท. ส าหรับงบจัดซื้อวัคซีน ทุก 
อปท. จะมีเงินงบประมาณส าหรับโครงการนี้ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประสานท้องถิ่นด้วย หากมีปัญหาและอุปสรรค 
ให้แจ้งจังหวัดทราบ เพื่อจะได้ประสานท้องถิ่นจังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                4.7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

4.7.1 การฝึกอบรมโครงการโครงสร้างและพัฒนาเกษตรกร  
นางล าพูน  สาหล้า             - แจ้งการฝึกอบรมโครงการโครงสร้างและพัฒนาเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน 80 ราย 4 อ าเภอ ๆละ 20 ราย ดังนี้ อ าเภอท่าลี่ วังสะพุง เอราวัณ และท่าลี่ ส าหรับงบวัสดุการเกษตรยัง
ไม่มา ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จะสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก (ไก่ชี) จึงขอให้ไปเองที่ศูนย์ฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.7.2 การฝึกอบรม... 
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4.7.2 การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ  

นางล าพูน  สาหล้า             - แจ้งการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ เป้าหมายเกษตรกร 
20 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส าหรับกิจกรรมนี้ไม่มีงบประมาณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จะขอสนับสนุนไปที่กองงานพระราชด าริ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
     4.8.1 ติดตามความคืบหน้าและผลการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  ประจ าปี 

2561 
นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล - 

จ านวนร้านขายอาหารสัตว์ ร้านต่ออายุและออก
ใบอนุญาตแล้ว 

คงเหลือ 
รวม ปลีก ปลีก-ส่ง 

221 195 26 
67 ร้าน 154 ร้าน 

ร้อยละ  30.31 % 
ร้อยละ  69.68 

% 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.9 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
     ………………………………………………………………………………………………………..… 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 
                               5.๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
             .......................................................................................................................  
                               5.๒ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
                               ........................................................................................................................  
                               5.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
    ........................................................................................... ........................ 
                               5.๔ ด่านกักกันสัตว์เลย 
                                  ..................................................................................................................  
            5.๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
        5.5.1 การส่งใบส าคัญเบิกต่างๆ 
นางมลฤดี   กงเพชร  - แจ้งที่ประชุมผู้มีสิทธิ์สามารถเบิกใบส าคัญต่างๆ ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน และ
เบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 
                                          - ค่าเช่าบ้าน  
                                          - ค่าหน่วยผสมเทียม  
                                          - ค่าศึกษาบุตร                  
                                          - ค่ารักษาพยาบาล 
    - จ้างเหมาบริการฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/5.5.2 การใช้งาน... 
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        5.5.2 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
นางจิราธิป  นพมาก                     - ดว้ยจังหวัดเลย แจง้ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป จังหวัดเลยจะน าการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                               5.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

              5.6.1 โครงการหน่วยคลินิกเกษตร/จังหวัดเคลื่อนที่  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์           - จังหวัดเลยก าหนดจัดในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ 
ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอเชิญปศุสัตว์อ าเภอเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                  5.6.2 โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินโครงการซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยให้เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ จากด่านกักกัน
สัตว์  พนักงานราชการไข้หวัดนก และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการให้
รายงานผล ภายใน ๑๕ วันโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยก าหนดจัดการประชุมโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและ
มาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                   5.6.3 .โครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         - กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากร สุนัข – แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี    
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดท าหมันเพ่ือลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส และสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มีประวัติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
      5.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

5.7.1 แผนการเก็บตัวอย่างประจ าเดือนธันวาคม 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - แจ้งแผนการเก็บตัวอย่างประจ าเดือนธันวาคม 2560 ก าหนดส่งภายในวันที่ 
25 ธันวาคม 2560  
                                                1) ปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดงอ าเภอเมือง ,เชียงคาน,ภูกระดึง 
ภูหลวง,หนองหิน,วังสะพุง และอ าเภอเอราวัณ 

/2) ตัวอย่างเนื้อ… 
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                2) ตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 8 ตัวอย่าง อ าเภอเมือง   8 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   5.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                        5.8.1 การด าเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561  
นางล าพูน  สาหล้า  - แจ้งเป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 168 ราย ในพ้ืนที่จังหวัด
เลย 14 อ าเภอ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

      5.8.2 การด าเนินงานการฝึกอบรมโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ปี 
2561  
นางล าพูน  สาหล้า  - แจ้งการด าเนินงานการฝึกอบรมโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน      
ปี 2561 เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

     5.8.3 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
นายมงคล  น้อยเสนา                  - เป้าหมายการฝึกอบรม (แปลงเดิม 50 ราย) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โคเนื้อ
ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                               5.9 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

                      - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเพ่ือพิจารณาและให้การสนับสนุน 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7   แนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

    7.1 การใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
    7.2 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายของมติ ครม และกรมปศุสัตว์ 
    7.3 โครงการพระราชด าริบ้านหมากแข้ง ต าบลกกสะทอน ให้รายงานผลการด าเนินงานทุก

เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม   16.30 น. 
 

                          ....................................ผู้จดรายงานประชุม 
                                  

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