
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 6/2560 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 09.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายพิภพ  เพียวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
2. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ 
3. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์  เพชรล้ า  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
6. นายอัษฎาวุฒิ  พันธเสริม       นักวิชาการสัตวบาลปฏิบตัิการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
7. นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทน หน.ด่านกักกันสัตว์เลย 
8. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
9. นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
10. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
11. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ 
12. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
13. นายเสถียร  บุษบก  ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
14. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
15. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
16. นายจ าลอง  พงศ์ธนพันธุ์  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
17. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
18. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
19. นายไชยยศ  บุญยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
20. นายวุฒิพงษ์  สนั่นเครื่อง   ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
21. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
22. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
23. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
25. นายมงคล  น้อยเสนา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
26. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
27. นางล าพูน  สาหล้า  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

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

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย  ติดราชการ 
ผู้ร่วมประชุม 
1.นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.นายสงกรานต์  ใจผง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เปิดประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
โดยมีนายพิภพ  เพียวิเศษ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุ
สัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕60 ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 
มิถุนายน 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
วาระก่อนประชุม   1. การมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น  

1.1  นายสงกรานต์  จ ารูญศิริ   อาสาปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                       1.1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
                            (1) นายฐิติพันธ์  จูจันทร์  ต าแหน่งเดิม  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ส่วน
โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย 
                           (2) พ.ต.อ.ณัฐกฤต  ค าวิเศษชัย  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาดินด า อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรภูเรือ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
                           (3) พ.ต.อ.กิตติ  แดงสมบูรณ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรภูเรือ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
    1.1.2 การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี 2560  
                                - จังหวัดเลย เชิญชวนเข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี 2560 ใน
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เริ่มพิธี
ตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไป 
           1.1.3 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพพยวรางกูร 
                            - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย รณรงค์ท าหมันสุนัข – แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานจอดรถส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เลย เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
                     1.1.4 การพิจารณาปรับปรุงจ านวนวันหยุดราชการ 
                            - ก าหนดวันหยุดราชการ เดือน กรกฎาคม 2560 หยุดวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560  
                    1.1.5 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
                            - ก าหนดจัดในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 พ้ืนที่ด าเนินการ คือ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านผานาง ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
 
 

/1.1.6 การจัดประชุมสภากาแฟ… 
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                   1.1.6 การจดัประชุมสภากาแฟ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  
                            - จังหวัดเลยก าหนดจัดสภากาแฟ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลา 
07.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคม 2560 คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งด้วย 
  1.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางมลฤดี  กงเพชร  - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณสุทธิ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
(%) 

งบบุคลากร 4,521,600 2,910,560 64.37 
งบด าเนินงาน 5,796,860 2,888,146.52 49.82 
งบลงทุน 139,000 138,500 100 

รวม 10,457,460 5,937,206.52 56.77 
- ผลการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
1.ป้องกันแก้ไขไข้หวัดนก 1,891,900 967,428.83 924,471.17 

2.เฝ้าระวังควบคุมบ าบัดฯ 697,800 332,931.51 364,868.49 

3.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 484,900 118,231 366,669 

4.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 38,000 - 38,000 
5.พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

15,100 
 

- 15,100 

6.ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ 

482,800 
 

93,312 389,488 
 

7.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนฯ 234,480 161,970 72,510 
8.สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

259,900 
 

163,000 
 

96,900 
 

9.ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์                 259,900 130,700 - 

10.ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
(กระบือ กสส.สคบ.) 

21,400 - 21,400 

10.สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 83,610 40,515 43,095 
11.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

203,800 
 

127,274.18 
 

76,525.82 
 

12.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร 

183,600 
 

50,640 
 

132,960 
 

13.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ
แปลงใหญ่ 

46,500 
 

14,000 
 

32,500 
 

/14 พัฒนาศูนย์… 
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กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
14.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก) 57,480 25,580 31,900 
15.งบเงินอุดหนุนเกษตรกร
ต้นแบบศูนย์ฯ 

322,000 322,000 
 

- 

16.งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพันธุ์
สัตว์ปีก 

94,320 
 

94,320 
 

- 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 
                         ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 
ทั้งหมด จ านวน 15 หน้า ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย มีข้อ
แก้ไขรายงานการประชุม ฝ่ายเลขาฯได้แก้ไขรายงานเรียบร้อยแล้ว  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2560 
                       3.1 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                        3.1.1 งานผสมเทียมและติดตามลูกเกิด  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  - ผลการปฏิบัติงานผสมเทียมประจ าเดือนมิถุนายน 2560  

งานผสมทียม เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 
โคนม 430 59 737 171.40 
โคเนื้อ 2500 287 2629 105.16 
กระบือ 120 15 156 130.00 

 
ผลการติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมประจ าเดือนมิถุนายน 2560 

ติดตามลูกเกิด เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 
โคนม 258 58 386 149.61 
โคเนื้อ 1,500 228 1708 113.87 
กระบือ 72 7 92 127.78 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.1.2 กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ ปี 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - แจ้งเก็บตัวอย่างซีรั่ม แพะ – แกะ จ านวน 3 อ าเภอ ดังนี้ 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนฟาร์ม จ านวนแพะ(ตัว) จ านวนแกะ(ตัว) 

1 เมืองเลย 1  - 14 
2 วังสะพุง 1 67 -  
3 เชียงคาน 1 18 - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
          3.1.3 โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖๐  ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

/หน.กลุ่มพัฒนา… 
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หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 
               - รายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน 
               - รายงานผลการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
               - ผลการด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ A B C ให้รายงานทุกเดือน 
               - รายงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
        มติที่ประชุม  รับทราบ 
                          3.1.4 รายงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - แจ้งแนวทางการรายงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยยังไม่
เคยรายงานให้กรมฯทราบ จึงขอให้อ าเภอรีบท าแบบรายงานส่งกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ด้วย 
             - แบบรายงาน ผส1 
             - แบบรายงาน ผส2 
             - แบบรายงาน ผส3 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.5 การด าเนินงานฝังไมโครชิพตามมาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   - ให้ด าเนินงานฝังไมโครชิพและขึ้นทะเบียนกระบือผ่านระบบฐานข้อมูลกระบือ
เชื่อมโยงไมโครชิพให้เรียบร้อย ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในBuffaloResigter_Template_Update 

            - ห้าม copy ไฟล์ template (excel) 
            - Excel 2007 ขึ้นไป 
            - เลขบัตรประชาชนต้องให้ตรง เพราะต้องเอาไปเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 
            - การลงข้อมูล อายุสัตว์ให้เริ่มที่ 1 ปี 
            - ส่งเมล์จังหวัด (toge_ther@hotmail.com) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

              มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
                            3.2.1 ติดตามงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเร่งเนื้อแดงที่โรงฆ่าสัตว์ 
นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล   -   ติดตามงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเร่งเนื้อแดงที่โรงฆ่าสัตว์ 
                              เป้าหมายการสุ่มเก็บและตรวจตัวอย่าง ทั้งหมด   
                              - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย  จ านวน  6  ครั้งๆ 3 ตัวอย่าง รวม  18  ตัวอย่าง 
                              - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเชียงคาน จ านวน  6  ครั้งๆ 3 ตัวอย่าง  รวม  18  ตัวอย่าง 
                              - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลปากชม      จ านวน  6  ครั้งๆ 3 ตัวอย่าง  รวม  18  

ตัวอย่าง 
                              ผลการด าเนินงานสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทั้ง  3 แห่ง  คือ    
                          1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย                 
                             - ตรวจแล้ว   จ านวน  2  ครั้ง   6 ตัวอย่าง    ผลตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง  
                             - คงเหลือการตรวจ  4  ครั้ง  12  ตัวอย่าง 
                             2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเชียงคาน     
                      - ตรวจแล้ว     จ านวน  4  ครั้ง    12 ตัวอย่าง  ผลตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง  
                            - คงเหลือการตรวจ 2 ครั้ง 6 ตัวอย่าง 
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                      3. โรงฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลปากชม         
                       - ตรวจแล้ว     จ านวน  4  ครั้ง    12 ตัวอย่าง  ผลตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง  
                              - คงเหลือการตรวจ 2 ครั้ง 6 ตัวอย่าง 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                      3.4.1 การรายงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
นางล าพูน  สาหล้า - อ าเภอที่ยังไม่ส่งรายงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอ  
นาด้วง และอ าเภอปากชม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 3.2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

นายฉัตรชัย  เสมอตัว    - โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ซึ่ง
ด าเนินการใน 14 อ าเภอ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯให้ส่งเอกสารเพ่ือเบิก จ่ายเงิน ดังนี้ 
                              1. อ าเภอที่ส่งหลักฐานมาครบแล้วและอยู่ระหว่ างด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน          
๑๐ อ าเภอ คือ เมืองเลย เอราวัณ ผาขาว ภูหลวง วังสะพุง ภูเรือ เชียงคาน นาแห้ว นาด้วง ภูกระดึง    
                              2. อ าเภอที่ส่งมาแล้วแต่หลักฐานไม่ครบ จ านวน ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอด่านซ้าย       
(ขาดหลักฐานการจ่ายเงิน) และอ าเภอหนองหิน (ขาดหลักฐานบันทึกข้อตกลง จ านวน ๓ ชุด)  
                              3. อ าเภอปากชม ส่งหลักฐานในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2560  (อยู่ระหว่างส่งหลักฐาน
ให้เจ้าหน้าที่การเงิน)    
                              4. อ าเภอท่ียังไม่ส่งหลักฐาน จ านวน ๑ อ าเภอ คือ ท่าลี่  
ส าหรับอ าเภอท่ีส่งหลักฐานไม่ครบและยังไม่ส่งหลักฐานให้เร่งรัดส่งโดยด่วน  
             มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2.2 ภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์) 
นายฉัตรชัย  เสมอตัว    - อ าเภอที่รายงานผลการเสียหายจากอุทกภัย คือ 
                        ๑) อ าเภอท่าลี่ เกษตรกร จ านวน ๑ ราย  
                            - สุกร ๘ ตัว  
                            - ไก่พ้ืนเมือง ๑๒๒ ตัว  
                             - เปด็เนื้อ ๑๖ ตัว  
เป็นเงิน ๓๐,๙๐๐ บาท เสนอ ก.ช.ภ.อ.เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอ ก.ช.ภ.จ.พิจารณาต่อไป 
                        ๒) อ าเภอเมืองเลย เกษตรกร จ านวน ๑๐ ราย  
                             - ไก่พ้ืนเมือง ๘๘๘ ตัว  
                             - สุกร ๔ ตัว  
                             - เปด็ไข่ ๒๐๒ ตัว  
                             - ไก่เนื้อ ๒๖ ตัว  
                            - เป็ดเทศ ๑๔๖ ตัว  
เป็นเงิน ๕๖,๒๐๐ บาท ยังไม่ผ่าน กชภอ. 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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         3.2.3 โครงการปรับพ้ืนที่นาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้มาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 
 นายฉัตรชัย  เสมอตัว      - สรุปเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔ กลุ่ม  เกษตรกร จ านวน ๓๓ ราย 
                              1) อ าเภอภูหลวง จ านวน ๒ กลุ่ม ๑๕ ราย  
                              2) อ าเภอภูเรือ จ านวน ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย  
                              3) อ าเภอเชียงคาน จ านวน ๑ กลุ่ม ๘ ราย 
ขอให้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการสร้างหรือปรับปรุงคอกสัตว์ เพื่อน าหลักฐานไปขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. และให้
รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยทราบด้วย เพื่อรายงานกรมปศุสัตว์ และ สนง.ปศข.4 ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2.5 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
นายอภิเดช  จันทริมา - สรุปข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 

รายการ  ราย/ตัว 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว ์ 36,310 

โคเนื้อ 27,192 

โคนม 2,494 

 กระบือ 8,414 

สุกร 43,323 

ไก่  1,092,847 

เป็ด  157,795 

แพะ  484 

แกะ  90 

สัตว์ชนิดอื่น  6,752 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องแจ้งแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 
                         ๔.๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
   - ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
                          ๔.2 ศนูย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย      - แจ้งการด าเนินงาน ดังนี้ 
                              4.2.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม  เกษตรกรจ านวน 33 ราย ส านักฯได้
จัดสรรงบประมาณเป็นท่อนพันธุ์หญ้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่องขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการ
ปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งพบปัญหา 1) เนื่องจากเกษตรกรไม่ครบ 7 ราย 2) เสียชีวิต  3) เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ  
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข คือ เกษตรกรไม่ครบ 7 ราย ปรับเปลี่ยนเป็น 5 ราย และขอรับสินเชื่อได้ 
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           4.2.2 การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี  

- ศูนย์ฯ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์เรียบร้อยแล้ว จ านวน 200 ราย หาก
เกษตรกรมีความประสงค์จะติดตั้งบ่อแก๊สให้ประสานเบื้องต้นมาที่ศูนย์ก่อน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ 
    - เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 34 ราย หากเกษตรกรมีความต้องการหญ้าให้ประสานมา
ที่ศูนย์ฯก่อน โดยศูนย์ฯ จะด าเนินการจัดส่งให้โดยตรง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                          ๔.3 ศนูย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
   - ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                          ๔.๔ ด่านกักกันสัตว์เลย 
นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์ 1. แจ้งการบังคับการใช้กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 
    2. กองสารวัตรและกักกัน ก ากับการใช้กฎหมายควบคุม โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งจากการตั้งด่านตรวจใบขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เกษตรบางรายไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบ
ฯ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อ าเภอก าชับการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วย 
    3.การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอช่วยเก็บตัวอย่าง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
        4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.1 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
นางจิราธิป  นพมาก  - ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนจัด
กิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โดยให้จัดให้มีการลงนาม ปฏิญาณตนงดดื่มสุรา และรายงานให้กรมปศุ
สัตว์ทราบ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๕ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                             4.5.1 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์        - ด้วยจังหวัดเลย ก าหนดจัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัด
เคลื่อนที่  ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โครงการผานางผาเกิ้ง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขอเชิญปศุสัตว์
อ าเภอทุกอ าเภอร่วมงานในครั้งด้วย 
                       มติที่ประชุม  รับทราบ 
                             4.6.2 กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - แจ้งร่วมกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์ ให้
ค าปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.6.3 การจัดงาน… 
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             4.6.3 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์       -  แจ้งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560       
ณ บริเวณหน้าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดท าหมันสุนัข -แมว 
รักษาพยาบาลสัตว์ ให้ค าปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ ขอเชิญปศุสัตว์อ าเภอเข้าร่วกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            4.6.4 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์        - กรมปศุสัตว์ก าหนดให้มีโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบ
บูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                         ๑. เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกฟาร์มและ
สอบถามอาการไก่ไข่ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วยตาย
ผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังควบคุมโรค
ตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

                         ๒ สุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จ านวน  ๒ – ๕ ตัว/ฟาร์ม จากทุกฟาร์มมาตรฐาน
ไก่ไข่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

                      ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานมีในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน  ๗ อ าเภอ ดังนี้ 
                      - อ าเภอเชียงคาน จ านวน  ๑๐ ฟาร์ม  
                      - อ าเภอเอราวัณ จ านวน ๑ ฟาร์ม 
                      - อ าเภอด่านซ้าย จ านวน ๑ ฟาร์ม  
                      - อ าเภอท่าลี่ จ านวน ๑ ฟาร์ม 
                      - อ าเภอภูหลวง จ านวน ๑๒ ฟาร์ม 
                      - อ าเภอวังสะพุง จ านวน ๒ ฟาร์ม 
                       - อ าเภอหนองหิน จ านวน ๘ ฟาร์ม 

       รวมทั้งหมด จ านวน  ๓๕ ฟาร์ม ส่งตัวอย่างภายในวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
               4.5.5 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อ
โรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ปีละ ๔ ครั้ง โดยการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอให้อ าเภอด าเนินการ
รณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยงตามโครงการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานส่ง
จังหวัดภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖0  และเพ่ือให้การเบิก – จ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้
ส่วนราชการมีความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ เตรียมหลักฐานและส่งเอกสารให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดังนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงาน 
/๒. ลงข้อมูล… 

 



-10- 
           ๒. ลงข้อมูลรายละเอียดผลการปฏิบัติงานประกอบค าขอเบิกเงินค่าตอบแทน (อปร.๓) 
           ๓. ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กปศ.๑๒) 
           ๔. ส าเนาบัญชีธนาคาร 
           ๕. ภาพถ่ายการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 

ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอรวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    4.5.6 โครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA)     ประจ าปี 

๒๕๖๐ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์      -ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดท าโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติด
เชื้อในม้า(EIA)  ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการเก็บตัวอย่างในม้า ลา และล่อ และเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงใน
ประเทศไทย  เพ่ือเป็นการทดสอบโรคและด าเนินการควบคุมก าจัดโรคเมื่อมีการตรวจพบโรค เป้าหมายของ
จังหวัดเลย  จ านวน 25 ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                     ๔.๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
                          4.6.1 แผนการเก็บและส่งตัวอย่างเดือน กรกฎาคม 2560 
นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล  - แจ้งแผนการเก็บและส่งตัวอย่างเดือน กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
                                 1. เก็บตัวอย่างไส้ตันในโครงการเชื้อดื้อยา      ก าหนดส่ง 17 ก.ค. 60 
                              - ไส้ตันสุกร          จ านวน  6  ตวัอย่าง (อ.เมืองเลย) 
                                 2. เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรสารเร่งเนื้อแดง      ก าหนดส่ง 17 ก.ค. 60 
                                        -   ปัสสาวะสุกร      จ านวน  130  ตัวอย่าง   
                                        -  น้ าดื่มในฟาร์ม     จ านวน      2  ตัวอย่าง 
 (อ.เมืองเลย 18 , อ.เชียงคาน 60, อ.ภูกระดึง 12, อ.ภูหลวง 16 อ.หนองหิน 14, อ.ผาขาว  6,  อ.เอราวัณ 
4,  อ.วังสะพุง 2) 
                                3. ตรวจสารตกค้างในไข่ไก่และอาหารสัตว์   ชนิด Quinolone ก าหนดส่ง    
4  ก.ค. 60    
                                        ไข่ไก ่     จ านวน  2  ตัวอย่าง   อาหารสัตว์  1  ตัวอย่าง 
                                -  อ าเภอเมืองเลย   ตัวอย่างอาหาร     จ านวน   1  ตัวอย่าง 
                                       -  อ าเภอภูหลวง    ตัวอย่างไข่ไก่        จ านวน  2   ตวัอย่าง 
                                4. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจแบคทีเรียปนเปื้อน       ก าหนดส่ง 17 ก.ค. 60 
                                      - อ.ด่านซ้าย  จ านวน  9  ตัวอย่าง 
                                    ผลการตรวจคุณภาพตัวอย่าง เดือนกรกฎาคม 2560 
                                     1.  ผลตรวจการดื้อยาจากไส้ตันสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย จ านวน 5 
ตัวอย่าง  ผลตรวจไม่พบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะในทุกตัวอย่าง 
                                     2.  ผลตรวจปัสสาวะสุกรตรวจสารเร่งเนื้อแดงชนิด Salbutamol / 
Clenbuterol จ านวน 132 ตัวอย่าง   
                                          -  ผลตรวจผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง         
                                     3.  ผลตรวจสารตกค้างในไข่ไก่ ชนิด Quinolone   จ านวน 3  ตัวอย่าง                
                                          - ผลตรวจผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 

/4.6.2 ก าหนดการ... 
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                            4.6.2 ก าหนดการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ โอเค วันที่ 5 
และ 6 กรกฏาคม  2560 
                               วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 

1. ร้านหมูตู้ Pork shop  นางยุพิน รักษาอยู่ เลขท่ี 309 หมู่ 1 ต าบลผานกเค้า 
อ าเภอภูกระดึง เวลา 09.30 น. 
                              2.  ร้านหมูตู้ Pork shop   นายอัครชัย ทาสีแสง เลขท่ี 41 หมู่ 1 ต าบลผาขาว 
อ าเภอผาขาว เวลา 11.00 น. 
                              วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 

3. ร้านหมูตู้ Pork shop  นายสมบัติ พลซา เลขท่ี 62 หมู่ 12 ต าบลบ้านธาตุ 
 อ าเภอเชียงคาน เวลา 09.30 น.  

4. ร้านหมูตู้ Pork shop  นายสมนึก ศรีมาจันทร์ เลขท่ี 381 หมู่ 1 ต าบล 
น้ าหมาน  อ าเภอเมืองเลย  เวลา 11.00 น.  

5. ร้านหมูตู้ Pork shop นายวีรชัย ใสประดิษฐ เลขที่ 15 หมู่ 5 ต าบลโคกงาม 
อ าเภอด่านซ้าย เวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 

                       4.7.1 โครงการธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
นายมงคล  น้อยเสนา       - ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินการท าสัญลักษณ์ด้านซ้าย 
สะโพก อายุ 4 เดือน ขึ้นไป โดยจะด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
      1. อ าเภอนาแห้ว  13 – 14 กรกฎาคม 2560 
       2. อ าเภอท่าลี่  17 – 19 กรกฎาคม 2560 
      3. อ าเภอปากชม 20 – 21 กรกฎาคม 2560 
      4. อ าเภอเมืองเลย 24 – 26 กรกาคม 2560 
      5. อ าเภอด่านซ้าย 27 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
นายมงคล  น้อยเสนา     - แจ้งแผนด าเนินการท าสัญลักษณ์ ดัานซ้ายสะโพกโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ผลิตกระบือ ดังนี้ 
                                  1. อ าเภอนาแห้ว 13 – 14 กรกฎาคม 2560 
      2. อ าเภอเชียงคาน 17 – 21 กรกฎาคม 2560 
      3. อ าเภอเมืองเลย 24 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                      4.7.3 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒ 
นายมงคล  น้อยเสนา     - แจ้งการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ที่ผ่านการ
คัดกรองและคัดเลือก จ านวน 7 กลุ่ม และกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 กลุ่ม 
                    มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

/4.7.4 โครงการปลูก… 
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