
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 8/2560 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายพิภพ  เพียวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
2. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
3. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
5. นายชัยกระมล  ค าเมือง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

                                          อาหารสัตว์เลย 
6. นายอัษฎาวุฒิ  พันธเสริม            นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุง 
                                                พันธุ์สัตว์เลย 
7. นางสาวอิศรา  มหาวงษ์              นักวชิาการสัตวบาลปฏบิัติการ แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ 

                                          ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
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. นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
14. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
15. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
16. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
17. นายไชยยศ  บุญยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
18. นายวุฒิพงษ์  สนั่นเครื่อง   ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
19. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
20. นายวิชัย  ขันชุมพล                   เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
21. นายสุชาติ  ทาซ้าย                    เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
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… 
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     28. นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     29. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     30. นายบรรชา  วรสิทธิ ์                สัตวแพทย์ช านาญงาน 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย  ติดราชการ 
ผู้ร่วมประชุม 
1.นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.นายอานนท์  สิงห์สถิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.นายสงกรานต์  ใจผง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่            เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5. นายกิตติพงษ์  สารขันธ์          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
6. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ         เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

เปิดประชุมเวลา 13.๓๐ น. 

โดยมีนายพิภพ  เพียวิเศษ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน   
ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕60 ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 ในวันพุธที่          
30 สิงหาคม 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                        1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                           1.1.1 ข้าราชการที่จะครบก าหนด เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 
                               1) นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
   2) นายสัมฤทธิ์  สุภามา  วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
   3) นายอนันต์  ภิญโญชีพ  ขนส่งจังหวัดเลย 
    4) นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย 
   5) นายณรงค์ศักดิ์  คูบัญญอารักษ์    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
   6) นายบุญโชค  พลดาหาญ ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                                         การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
   7) นายจ าลอง  พงศ์ธนพันธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
   8) นายเสถียร  บุษบก  ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
        1.1.2 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
                                นายบรรชา  วรสิทธิ์  ต าแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส ย้ายจากส านักงานเทศบาลท่าลี่ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มาด ารงต าแหน่ง (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์เอราวัณ อ าเภอเราวัณ 
จังหวัดเลย 
        1.1.3 การจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ 
     จังหวัดเลย แจ้งการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
เป็นต้นไป  
      1.1.4 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในภูมิภาค และการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะ
กิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

/ การประดับธง… 



-3- 
     - การประดบัธงหน้าส านักงาน 
     - การจัดสร้างพระเมรุมาศจ าลอง หน้าศาลากลางจังหวัดเลย 
                                 - รับสมัครจิตอาสาช่วยงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถลงทะเบียนได้ที่ว่า
การอ าเภอเมืองเลย 
       1.1.5 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจ าเดือนกันยายน 2560 
   จังหวัดเลยก าหนดจัดในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 พ้ืนที่ด าเนินการโรงเรียนบ้าน
วังแท่น หมู่ที่ 15 ต าบลผาน้อย  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
      1.1.6 ผลการด าเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน 56 เรื่อง  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เลย จ านวน 2 เรื่อง 
   1) กรณีฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   2) กรณีฟาร์มสุกรเสียชีวิต เนื่องจากโรคระบาด 
      1.1.7 โครงการอุปสมบท ยื่นใบสมัครได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป 
      1.1.8 การจัดประดับดอกไม้สีเหลือง ในสถานที่ท างาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     1.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       1.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 
นางมลฤดี  กงเพชร      - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 24 สิงหาคม 2560 ผลการเบิกจ่าย 85.46% รายละเอียดดังนี้ 

- งบบุคลากร  เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.55% 
- งบด าเนินงาน เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 80.67% 
- งบลงทุน เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100% 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    1.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
     1.3.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ - รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560  

                         1) โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 14 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด
(5)  มุกดาหาร สงขลา (๒) สุรินทร์ (6)  สมุทรปราการ มหาสารคาม (๒) สมุทรสาคร ตรัง (๒) ประจวบคีรีขันธ์ 
เลย สตูล กระบี่ และศรีสะเกษ 

                         2) โรคแท้งติดต่อ เกิดโรคในจังหวัดอุดรธานี ตรัง ขอนแก่น และศรีสะเกษ  
                         3) โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดโรคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
                         1.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
      1.4.1 การเก็บและการน าส่งตัวอย่างน้ านมดิบเพ่ือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
นายกิตติพงษ์  สารขันธ์       - ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากศูนย์รวบรวม  
น้ านมดิบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้น 
         - ให้เก็บรอบเช้าและรอบเย็นแล้วน าส่งห้องปฏิบัติการของ ศพว.ขอนแก่น  
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน 

/ก าหนด... 
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         - ก าหนดให้เก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากโรงงานแปรรูปปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
มีนาคม และเดือนสิงหาคม 
         - มาตรฐานน้ านมดิบภาคเรียนที่ 1/2560 ก าหนดให้มีค่า Ts ไม่น้อยกว่า 
12.25 % ไม่เกิน 540,000 Cell/ml 
                                      - ผู้เก็บตัวอย่างต้องผ่านการฝึกอบรม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มี 3 คน 
                                        นายพิงพันธ์  เจริญสุระสกล   ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                        นายเรืองวิทย์  ผาจิระวัฒนะชาติ  ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
                                        นายกิตติพงษ์  สารขันธ์ ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 
       1.4.2 ด าเนินการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลวันสารทจีน (ตาม
โครงการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) 
                                   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (แบบ ร.10/1) ของผู้ค่าในตลาดสด
พร้อม 

ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
2. ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตามแบบประเมินสถานที่จ าหน่าย 

เนื้อสัตว์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
3. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายในตลาดสดเพ่ือตรวจคุณภาพ 

จ านวน อ าเภอละ 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 
    3.1 เนื้อโคปริมาณตัวอย่างละ 1,300 กรัม จ านวน 1 ตัวอย่าง 
                                         3.2 เนื้อสุกรปริมาณตัวอย่างละ 1,300 กรัม จ านวน 1 ตัวอย่าง 
                                         3.3 เนื้อไก่ปริมาณตัวอย่างละ 600 กรัม จ านวน 1 ตัวอย่าง 

4. น าส่งแบบประเมินตามข้อ 2 และตัวอย่างเนื้อสัตว์ตามข้อ 3 ที่กลุ่มพัฒนา 
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 

5. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาตัวอย่างได้คือ เนื้อโคตัวอย่างละ 500 บาท  
เนื้อสุกรตัวอย่างละ 300 บาท และเนื้อไก่ตัวอย่างละ 200 บาท 

6. ส่งตัวอย่างอาหารสุกรเพ่ือตรวจสอบสารตกค้าง florquinolone  
ครั้ง 8/2560 จ านวน 1 ตัวอย่าง ส่งจังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2560  คือ ส ารวยฟาร์ม  อ าเภอ       
เชียงคาน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
1.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

                                    1.4.1 โครงการ Smart Farmer 
นายฉัตรชัย  เสมอตัว            - ตามท่ี สนง.ปศข. ๔ มาติดตามงานโครงการ Smart Farmer  เมื่อวันที่ ๑๘ 
 สิงหาคม ๒๕๖๐ มีข้อแนะน าดังนี้ 

/๑. การประเมิน... 
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                                     ๑. การประเมินคุณสมบัติเกษตรกร ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มีการประเมิน
เหมือนกันทั้งสองครั้ง ควรจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มีการพัฒนาปรับปรุงที่ขึ้น 
                                     ๒. การประเมินมี ๓ ระดับ  ครั้งที่ ๑ ประเมินอยู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประเมินอยู่ที่ ๑ 

       มติที่ประชุม   รับทราบ 
   1.5  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1.5.1 โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
นายมงคล  น้อยเสนา       - แจ้งผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ
ที่ 2 ภายใต้ค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย พิจารณาอนุมัติ จ านวน 2 กลุ่ม 
คือ 1)กลุ่มโคเนื้อซ าขาม อ าเภอเอราวัณ และ กลุ่มโคเนื้อวังโป่ง อ าเภอเมืองเลย ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอดังกล่าว 
จัดท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาต่างๆ พร้อมนัดเกษตรกรท า MOU ในวันที่ 20 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                - การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ ๓1 กรกฎาคม       
๒๕60 มีทั้งหมด จ านวน 12 หน้า ฝ่ายเลขาฯแจ้งในที่ประชุมไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม 
            มติที่ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2560 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2560 
                               3.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบท่ี  
                               2/2560 
นายอภิเดช  จันทริมา     - แจ้งรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบท่ี  
                                 2/2560 ดังนี้ 
                                 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 1 
                                 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับคะแนน การ
ประเมินเบื้องต้น 4 
                                ตวัชี้วัดที่ 3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                                 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่  
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 5 ระดับคะแนนการประเมิน
เบื้องต้น 4 
                                 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน ที่มี 
ระบบการป้องกันโรค ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 3.65 
ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 4 
                                 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 5 ระดับ
คะแนนการประเมินเบื้องต้น 5 
                                 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ทางอิเล็คโทรนิกส์ 
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 5 ระดับคะแนนการประเมิน
เบื้องต้น 4 

/ตัวชี้วัดที่ 4… 



-6- 
                                 ตั วชี้ วัดที่  4 ระดับความส า เร็ จของการ พัฒนามาตรฐานสินค้ าปศุสั ตว์ 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การด าเนินการ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2559 ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 1 
                         ตัวชี้วัดที่ 4.2 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK  
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 5 
                                    ตัวชี้วัดที่ 4.3 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือส าคัญให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ การเฝ้าระวังโรคและความ
ผิดปกติของสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 5 
                                   ตัวชี้วัดที่ 4.4 การสอบสวนการปนเปื้อนเกินมาตรฐานด้านสินค้าปศุสัตว์            
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 1 
                     ตั ว ชี้ วั ด ที่  5  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ป ศุ สั ต ว์ 
                              ตัวชี้วัดที่  5.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร 
 Smart Farmer ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 3 
                                  ตัวชี้วัดที่  5.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเกณฑ์การให้
คะแนน 3 
                                  ตัวชี้วัดที่ 5.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ (ศพก.) ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 3 
                                  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  ค่า
เป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 5 ระดับคะแนนการประเมิน  
เบื้องต้น 4 
                                  ตั ว ชี้ วั ด ที่  7  ร้ อยล ะความส า เ ร็ จ ขอ ง ง านตามน โ ยบายกรมปศุ สั ต ว์ 
                                  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดด าเนินงาน ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 4 
                                  ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ระดับคะแนนการประเมินเบื้องต้น 3 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 
 4.3 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
                ปศุสัตว์ 

/ประธาน… 
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