
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่  31 มกราคม 2562 เวลา  09.30  น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทน 
                                          ปศุสัตว์จังหวัดเลย    ประธานที่ประชุม 

     2.  นายณรงค์  เพชรล้ า  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
3. นางสาวอิศรา  มหาวงษ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 

                                                    ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
     4. นายพันธยศ  พลสงคราม  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย  
     6. นายอาทิตย์  ชาติมนตรี                เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์ 
                                                     สัตว์เลย  
     7.นายคณายศ  กริอุณะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
     8.นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล            นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     9. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ช านาญงาน 
     10. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
     11. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
     12. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     13. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 

14. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
14. นายอภิเดช  จันทริมา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 

     15. นายฉัตรชัย  เสมอตัว            สัตวแพทย์ช านาญงาน แทนปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
     16. นายสมบัติ  ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
     17. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     18. นายบรรชา  วรสิทธิ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
     20. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
     21. นางสาววชัราพร  ทิพพามา เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
     22. นายจรูญ เวียนเทียน  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
     23. นายภาณุวัฒน์  บัวพิทักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     24. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
     25. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     26. นางพรพรรณ  สีมันตระ  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
     25. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ    ติดราชการ 
2. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่    ติดราชการ 
3. นายจันทร์เกษ  พรมมาวัย  สัตวแพทย์ช านาญงาน    ลาป่วย 
4. นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน    ติดราชการ 
5. นายบัวพา  ดวงพาเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   ติดราชการ 
6. นายวีระพงค์  สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
7. นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ์            เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
    2. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    3. นายกิตติพงษ์  สารขันธ์  นักวิชาการสัตวบาล 
    4. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    5. นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เปิดประชุมเวลา 09.3๐ น. 
           โดยมีนายอุทัย  โสภกุล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์
จังหวัด เป็นประธานที่ประชุม  ครั้งที่ 1/2562 ประจ าเดือนมกราคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 
2562 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ข้าราชการย้าย 
- ด้วยกรมปศุสัตว์มีค าสั่งย้ายนางพรพรรณ  สีมันตระ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 

ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญ
งาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 ประจ าเดือนธันวาคม 2561  

- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561  
วาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
     3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
นางสาวอิศรา มหาวงษ์  - ด้วยได้รับแจ้งจากมูลนิธิชัยพัฒนาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พลเอกเจษฎา  
ศรีสุภาพ จะเข้ามาดูงานในพ้ืนที่ เป้าหมายเป็นสุกรและแพะ จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/3.3 ศูนย์วิจัย... 
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3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
 นายณรงค์  เพชรล้ า ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
      - โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดพร้อมฝักเพ่ือจ าหน่าย 
         (1) พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองเลย และอ าเภอวังสะพุง 
         (2) การจ าหน่ายผลผลิต โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (ซีพี) เป็นแหล่งรับซื้อ 
               - การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด อายุ 85 – 90 วัน โดยบริษัทซีพี จะด าเนินการตัดเอง 
               - ราคาจ าหน่าย กิโลกรัมละ 1 บาท 
               - ความต้องการอย่างน้อยวันละ 60,000 กิโลกรัม 
        (3) พันธุ์ข้าวโพดที่แนะน า ได้แก่ พันธุ์ 888 CP 111 S7328 และสุวรรณ 4452 เป็นต้น 
        (4) เกษตรกรต้องลงทุนค่าใช้จ่ายเอง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
นายพันธยศ  พลสงคราม  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมดังนี้       
      - ตามท่ีกรมปศุสัตว์ด าเนินโครงการลักลอบการค้าสัตว์ในห้องเย็น ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน อ.ภูกระดึง 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมในการด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ตรวจเจอผู้ประกอบการไม่มีใบอนุญาต   จึงขอให้เคร่งครัดการออกใบอนุญาตในการตรวจห้องเย็นด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและให้ความร่วมมือในการออกใบอนุญาต 
3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นางจิราธิป  นพมาก  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุมดังนี้        
3.5.1 ก ากับการวางตนของบุคคลในการวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
        - ด้วยจังหวัดเลยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2561 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ข้อ (9) ก าหนดให้ข้าราชการต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย    
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน    เรื่องการเงิน  ให้รายงานเบิกจ่ายและรายงานให้ทราบ และเร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้า   
มติที่ประชุม นางมลฤดี  กงเพชร รับทราบ 

 3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายจิรศักดิ์  พรมนิล  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
    3.6.1. สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
            3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 22 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์(5), นครสีธรรมราช(4), 
ชลบุรี(3), กาฬสินธุ์(3), เลย(2), สงขลา(2), อ านาจเจริญ(2), พิจิตร(2), กรุงเทพมหานคร(2), บุรีรัมย์(1), 
ขอนแก่น(1), สมุทรสาคร(1), ตรัง(1), สุราษฎร์ธานี(2), อุบลราชธานี(1), ฉะเชิงเทรา(1), ภูเก็ต(1), ร้อยเอ็ด
(1), ก าแพงเพชร(1), ยโสธร(1), สมุทรปราการ(1) และเพชรบุรี(1)  

/นายคณายศ...   
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นายคณายศ  กริอุณะ  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งว่าให้ปศุสัตว์อ าเภอเร่งรัดด าเนินการท า
วัคซีนให้ครอบคลุม 100% และ โรคปากและเท้าเปื่อย ให้เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 

นายปัญญา  รุจาคม  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเมือง แจ้งที่ประชุม ก าหนดแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง มีนาคม 2562 พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านนาโป่ง ต าบลนาโป่ง ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในในเดือน
มีนาคม 2562 กิจกรรมที่ด าเนินการ ฉีดวัคซีนและท าหมันสุนัข – แมว 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.2. โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  
นายคณายศ  กริอุณะ  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
    - ก าหนดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี ม. 9 บ้านโป่งชี ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยจึง
ขอเชิญอ าเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.6.3 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 จังหวัดเลย 
             - ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 
             แผนการด าเนินงาน 
              - วันที่ 26 มีนาคม  2562   ลงทะเบียน, ชี้แจง, เข้าท่ีพัก โรงแรมใบบุญแกรนด์  
              - วันที่ 27  มีนาคม  2562     จุดที่ 1 เทศบาลเมืองเลย ท าหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

                                       จุดที่ 2 บ้านวังโป่ง อ.เมือง คลินิกโค-กระบือ 
                                       จุดที่ 3 บ้านปากหมาก อ.เมือง อ.เมือง คลินิกโค-กระบือ 
                                       จุดที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ อบรมเกษตรกร 
                                       จุดที่ 5, 6, 7 บ้านท่าสวรรค์ อ.นาด้วง คลินิกโคนม 

              - วันที่ 28 มีนาคม 2562    จุดที่ 8, 9, 10 บ้านหัวฝาย อ.เอราวัณ คลินิกโคนม  
                             จุดที่ 11 เทศบาลเมืองเลย ท าหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

                     จุดที่ 12 อบต.นาซ่าว อ.เชียงคาน อบรมเกษตรกรจ านวน 100 คน 
ประชาสัมพันธ์ ท าหมันสุนัข - แมว วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 ที่เทศบาลเมืองเลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.6.4 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

- รอบการประเมิน รอบท่ี 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
          - เป้าหมายผลงาน : ร้อยละของ อปท.ที่สามารถด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ,
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่จุดเกิดโรค, การผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว เพ่ือควบคุมประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  
           ส่งแบบรายงาน ครั้งที่ 1 (1 ธ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562) และ ครั้งที่ 2 (1 ก.พ. 2562 – 31 
มี.ค. 2562) RF1,RF2 ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 
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  3.6.5 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ( x – ray) ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 

          - เพ่ือให้การด าเนินโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย  บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมปศุสัตว์ให้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย    
( x – ray) ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ระหว่าง วันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 โดยให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
             ๑. ให้เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถามอาการสัตว์ปีกใน
ระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมาว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ เมื่อทราบหรือพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
สงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังควบคุมโรคตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
             ๒.ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง Cloacal swab Oropharyngeal swab environment 
swab และตัวอย่างน้ ากิน ดังนี้ 
                    ๒.1 Oropharyngeal swab สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน(back yard) รวมถึงที่ไม่เลี้ยงเป็นลักษณะ
ฟาร์ม ในพ้ืนที่ต าบลที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านและภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบต าบลที่ติดชายแดน  จ านวน 
๔ ครัวเรือน โดยเก็บสัตว์ปีก ๕ ตัว /๑ หลอดตัวอย่าง /ครัวเรือน ได้แก่  
                  - อ าเภอเชียงคาน จ านวน ๒๔ ตัวอย่าง  ต าบลเชียงคาน ต าบลนาซ่าว  ต าบลบุฮม ต าบลปากตม  
                  - อ าเภอด่านซ้าย จ านวน ๑๖ ตัวอย่าง  ต าบลนาดี  ต าบลปากหมัน  
                  - อ าเภอท่าลี่ จ านวน ๒๔ ตัวอย่าง  ต าบลน้ าแคม  ต าบลหนองผือ  ต าบลอาฮี     
                  - อ าเภอนาแห้ว จ านวน ๓๒ ตัวอย่าง ต าบลนาพึง ต าบลนาแห้ว ต าบลแสงภา ต าบลเหล่ากอหก  
                  - อ าเภอปากชม จ านวน ๒๔ ตัวอย่าง ต าบลปากชม ต าบลห้วยพิชัย ต าบลหาดคัมภีร์  
                  - อ าเภอภูเรือ จ านวน ๘ ตัวอย่าง ต าบลลาดค่าง   
                  รวมทั้งหมด ๑๒๘ ตัวอย่าง  
                  ๒.2 Oropharyngeal swab ในไก่ ไข่ ในโครงการตามพระราชด าริฯ โดยสุ่ มเก็บตัวอย่ าง 
Oropharyngeal swab จ านวน ๔ หลอดตัวอย่าง/โรงเรียน (ไก่ไข่ ๕ ตัว/๑ หลอดตัวอย่าง)  
                - พ้ืนที่อ าเภอนาด้วง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จ านวน ๔ ตัวอย่าง  
                - พ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ จ านวน ๔ ตัวอย่าง  
                - พ้ืนที่อ าเภอปากชม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด จ านวน ๔ ตัวอย่าง โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล  จ านวน ๔ ตัวอย่าง  
                - พ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู จ านวน ๔ ตัวอย่าง  
                  รวมทั้งหมด จ านวน ๒๐ ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.6.6. ขอเชิญเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์และการซ้อมแผน
เผชิญเหตุ การควบคุมโรค ป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์”  
           - ส าหรับนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ นายสัตวแพทย์/
นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดมุกดาหาร 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

/3.6.7 การส ารวจ… 
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3.6.7 การส ารวจโรงแรมและสถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรเข้ามาใช้บริการ ให้ด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 
           1. ด าเนินการส ารวจโรงแรมและสถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่พบการระบาดของ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาใช้บริการ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ขอความ
ร่วมมือแก่ผู้ประกอบการโรงแรมให้ทราบถึงความส าคัญของโรคดังกล่าว และการก าจัด เศษอาหารที่เหลือจาก
การบริโภคของผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีการน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสุกร  
           2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรรายย่อยด้วยเศษอาหาร  ตามแบบรายงานภายใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
           3. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่มีการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร ประเด็นเน้นย้ าที่ส าคัญ 
เช่น ความรุนแรงของโรค การป้องกันโรค โรคนี้ไม่ติดคน และการห้ามน าเศษอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกมาเลี้ยง
สุกร เป็นต้น และให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ตามแบบ
รายงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
3.7.1.การบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ (ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 
             - ด าเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562 
             - เป้าหมายโรงฆ่าสุกรในพ้ืนที่ๆมีโรงฆ่าสัตว์ 
             - หน่วยงานร่วมด าเนินการ ดังนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เลย ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ และฝ่ายปกครองฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7.2.แผนเก็บตัวอย่าง 
        3.7.2.1.โครงการสารเร่งเนื้อแดง ปัสสาวะสุกร จ านวน  37  ตัวอย่าง ส่งภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 
       - อ าเภอเมือง        10 ตัวอย่าง       

 - อ าเภอหนองหิน    5 ตัวอย่าง     
      - อ าเภอเชียงคาน    10 ตัวอย่าง     

 - อ าเภอภูหลวง        3 ตัวอย่าง       
      - อ าเภอวังสะพุง      2 ตัวอย่าง 
      - อ าเภอภูกระดึง      5 ตัวอย่าง 
           - อ าเภอเอราวัณ       2 ตัวอย่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/3.8 กลุ่มส่งเสริม... 
 



-7- 
3.8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล แจ้งที่ประชุมทราบ 
3.8.1 โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

      - การด าเนินโครงการธนาคาร โค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ กรณี อายุเกินสัญญายืม 
5 ปี ให้เร่งด าเนินการตามระเบียบฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายอุทัย  โสภกุล  ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
3.8.2 การด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
       - การจัดซื้อวัสดุมีอ าเภอละ 1 แห่ง เอกสารที่จะต้องส่งประกอบการเบิกจ่ายดังนี้ 
         1.หนังสือขอรับการสนับสนุน 
         2.ส าเนาเงินฝากธนาคารของรัฐบาล ธกส./กรุงไทย/ออมสิน 
         3.หนังสือจัดซื้อจัดหาวัสดุ (ให้เกษตรกรเป็นผู้เซ็นต์) 
         4.เอกสารการจัดซื้อพันธุ์สัตว์เพ่ือการผลิต  
            - หนังสือการสั่งซื้อ/ใบส่งของ 
         5.เอกสารตรวจรับพัสดุ 
            1. ปศุสัตว์อ าเภอ             เป็นประธาน 
            2. นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ์   ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรรมการ  
            3. นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ      ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  กรรมการ 
            4. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่        ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  กรรมการ 
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการส่งหนังสือ แนบ ก.ป.ศ.12 (เจ้าของศูนย์เครือข่าย) เป็นผู้รับ
เงิน  ผู้จ่าย เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้จ่าย เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
     3.8.3 การออกตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2562 
           - ด้วยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จะด าเนินการออกตรวจประเมิน
คัดเลือก กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายโรง เรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ ารุง ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และนายบุญนอง  ศรีธรรมมา ต าบล
โคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

นางสาวศิริพร  ช่วยศิริ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
 3.8.3 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 
     - โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562  มีพ้ืนที่ผ่าน
การตรวจสอบเบื้องต้น เกษตรกรจ านวน 9 ราย กรมปศุสัตว์ขยายระยะเวลาถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์… 
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3.9 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
3.9.1 ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
        - เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  ขอให้อ าเภอเฝ้า 
ระวังติดตามและรายงานสถานการณ์แจ้งเตือนภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพหากเกิดภัย  ขอให้รายงานจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปส.1 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.9.2 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจ าปี 2562 

          - สรุปการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบบริหารปฏิบัติงาน e-Operation ณ วันที่ 25 
มกราคม 2562 
 

อ าเภอ 

เกษตรกรที่มีการ
อัพเดตข้อมูล  
และมีสถานะ    

ใช้งาน 

เกษตรกรที่มี
สถานะ  

รอการอนุมัติ 

เกษตรกร
รายใหม่ 

ฟาร์ม     
ที่มีการเลิก

เลี้ยง 

ฟาร์มที่มี  
latitude 

,longitude 

เกษตรกร  
ที่มีรูป 

รวม 17,283 104 66 1 30,585 2,299 
1.วังสะพุง 5,942 19 35 0 4,935 103 
2. เมืองเลย 2,109 4 4 0 2,983 50 
3. ภูกระดึง 1,879 0 0 0 2,268 3 
4. นาด้วง 1,456 1 0 0 574 503 
5. ปากชม 1,331 12 0 0 2,725 14 
6. ภูเรือ 1,266 40 11 1 1,763 109 
7. ท่าลี่ 832 13 0 0 1,784 6 
8. เชียงคาน 676 4 0 0 965 54 
9. เอราวัณ 653 1 0 0 1,578 11 
10. ผาขาว 404 0 2 0 2,635 10 
11. ภูหลวง 389 0 11 0 1,824 849 
12. ด่านซ้าย 255 1 2 0 3,485 142 

13 หนองหิน 64 9 0 0 1,641 3 
14. นาแห้ว 27 0 1 0 1,425 442 

 

มติที่ประชุม  แจ้งให้อ าเภอที่ด าเนินการส ารวจเสร็จเรียบร้อยด าเนินการส่งเอกสารเบิกได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อม
ทุกอ าเภอ โดยให้เจ้าหน้าที่ระบบคอมแจ้งรายละเอียดเบิกจ่ายให้ทราบด้วย 

/3.9.3 การพัฒนา… 
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3.9.3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบท่ี 1/2562 สร้างการรับรู้เรื่อง การใช้งานระบบบันทึกข้อมูล
บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ ด้านปศุสัตว์  (DLD - elog) 
          - แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)รอบท่ี 1/2562  สร้างการรับรู้เรื่องการบันทึก
ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์  (DLD - elog)    
            เดิมวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562  เลื่อนเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น.          
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
            เป้าหมาย ข้าราชการ  และพนักงานราชการทุกคน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
เลิกประชุม   12.00 น. 
 

 

 

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

                                                         (นางจิราธิป  นพมาก) 
                              นักจัดการงานทั่วไป 
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