
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 7/2560 

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม  2560  เวลา 09.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายพิภพ  เพียวิเศษ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
2. นายอุทัย  โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
3. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
5. นายชัยรัตน์  เจดีย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 

                                          อาหารสัตว์เลย 
6. นายศุภชาติ  โอภาสวัชรานนท์      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
7. นางสาวอิศรา  มหาวงษ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทนผู้อ านวยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 

                                          ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
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. นายธีระศักดิ ์ สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
19. นายไชยยศ  บุญยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
20. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ช านาญงาน แทนปศุสัตว์อ 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 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย  ติดราชการ 

/2. นายพิงพันธ์...   
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2. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
3. นายอภิเดช  จันทริมา    สัตวแพทย์ช านาญงาน   ติดราชการ 
4. นางดวงพร  แสงรัตน์          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน               ติดราชการ 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
3. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เปิดประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
โดยมีนายพิภพ  เพียวิเศษ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษา

ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕60 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 ในวัน
จันทร์ที ่31 กรกฎาคม 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี ๑     เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงด าต าแหน่งที่สูงขึ้น  
                             1) นายสุมติร  อนุนิวัฒน์  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 
          2) นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์  ต าแหน่งเดิม นักวิชาการสถิติ (หัวหน้าฝ่าย) ฝ่าย
วิชาการสถิติและวางแผน ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งสถิติจังหวัดเลย 
(ผู้อ านวยการ) ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
  1.1.2 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จังหวัดอ่ืน เกษียณอายุราชการ ฯลฯ 
                             1) นายทองธนา  ตันติอาภากุล  ผู้อ านวยการแขวงการทางเลยที่ 1 ลาออกจาก
ราชการเพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว 
  1.1.3 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
  จังหวัดเลยก าหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 
07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  และพิธีทาง
ศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ห้องประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม 
  ช่วงบ่าย  - พิธีปลูกป่า ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
และขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย ร่วมปลูกป่าและปล่อยปลา ที่บ้านหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย และทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดกิจกรรมท าหมันสุนัข แมว  
  1.1.4 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจ าเดือนสิงหาคม 2560  
   ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 พ้ืนที่ด าเนินการ คือโรงเรียน   
บ้านยาง  หมู่ที่ 5 ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
  1.1.5 การก าหนดจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเลยยังไม่ได้ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2560 
  1.1.6 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

/1.1.7 ผู้ตรวจราชการ… 



 
-3- 

  1.1.7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะตรวจติดตามโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเน้นตรวจติดตามนมโรงเรียน ซึ่งมี  
กรมปศุสัตว์ จังหวัด อ าเภอ เป็นคณะกรรมการนมโรงเรียน  
                            1) ผู้ตรวจราชการชมเชย การจัดเตรียมข้อมูลที่ดีของเขตการศึกษา 2 วังสะพุง ซึ่ง
บริษัทนมพลาสเจอร์ไรส์จะแจกตู้เย็น จ านวน 7 โรงเรียน เพ่ือปรับปรุงนมพลาสเจอร์ไรส์ 
         2) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี โดยติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ (ฝากการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ถ้าไม่ถูกต้องห้ามเซ็นเอกสารรับรองทุกอย่าง) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ทั้งหมดจ านวน  
12 หน้า ไม่ผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2560 
      3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                   3.1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
นางมลฤดี  กงเพชร - สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 ของทุกกลุ่ม/
ฝ่าย ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 75 % ขอให้กลุ่ม/ฝ่ายเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
    3.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
          3.2.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  
นายจิรศักดิ์  พรมนิล - สรุปสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ 

1) โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 
 ยโสธร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุรินทร์ กรุงเทพฯ 
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช 

2) โรคแท้งติดต่อ เกิดโรคแท้งติดต่อในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
         3.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือตามนโยบาย
ประชารัฐ  
นายจิรศักดิ์  พรมนิล      - ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความเมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนา สรุปผลการอบรมดังนี้ 
1.ประเภทของการเจรจาต่อรอง 

1.1 the Win-Lose Matrix: การเจรจาแบบแข็งกร้าว 
1.2 Win-Win or Problem-Solving: การเจรจาแบบใฝ่สันติหรือเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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Win-Win  Win-Lose 

1.การสื่อสารแบบแลกเปลี่ยนข้อมูล 1.การสร้างความกดดันและการเผชิญหน้าโดยไม่เน้น
การสรรหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ 

2.พยายามเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 

2.การปะทะอารมณ ์

3.เน้นการแสวงหาจุดเหมือนและลดความแตกต่าง
โดยเน้น Positive Emotional Goal 

3.การยึดติดกับจุดยืนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

4.หาทางออกที่ตอบสนองความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย 

4.ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญเสียโดยไม่มีการได้รับการทดแทน
หรือชดเชย 

2.การวางแผนและกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง 
2.1 การก าหนดกรอบความคิด(Framing) กรอบยิ่งสมบูรณ์ การเจรจายิ่งใฝ่ผลสัมฤทธิ์ 

กรอบมี 3 แนวทาง  
  2.1.1 กรอบแบบใช้ความคิดทางลัดเอาสะดวก ง่ายเป็นเกณฑ์ 
  2.1.2 กรอบแบบใช้ประสบการณ์เดิม 

            2.1.3 กรอบของการใช้การพัฒนาประเด็นและความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือขจัด
ปัญหาอย่างยั่งยืน  
  2.2 การวางกลยุทธ์ด้วยการบริหารความขัดแย้ง 
    2.2.1 ชนเชิงกลยุทธ์ (Win-Lose) เราชนะเค้าแพ้ 
    2.2.2 การเน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน (Win-Win) 
    2.2.3 ยอมจ านนท์เพ่ือรักษาสัมพันธ์(Lose-Win) 
    2.2.4 หลบหลีก (Withdrawal)  
    2.2.5 ประนีประนอม(Compromise) 

      3. การวางแผนด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ(Planning) 
       3.1 Structural Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง 
          3.1.1 Party/Interests มีก่ีฝ่าย 
          3.1.2 Options ของแต่ละฝ่าย 
         3.1.3 Alternatives ยุทธวิธี 
         3.1.4 Legitimacy ความชอบธรรม 
         3.1.5 Communication การสื่อสาร 
         3.1.6 Relationship ความสัมพันธ์ 
         3.1.7 Commitment การรักษาสัญญา 
    3.2 Process Analysis  
        3.2.1 Prepare (Conflict Analysis+Matching Strategy) วิ เคราะห์ความขัดแย้ง จับคู่       

กลยุทธ์ 
        3.2.2 probe ยั่งท่าทีคู่เจรจา 
        3.2.3 Propose with possibility การยื่นข้อเสนอ 
4.ขั้นตอนการเจรจา 
   4.1 Opening Phase : Building Rapport การสร้างความสัมพันธ์ 

/4.2 The Testing Phase… 
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   4.2 The Testing Phase : Probing การหยั่งท่าทีคู่เจรจา 
   4.3 Moving Phase พูดคุยกันหาจุดที่พอใจร่วมกัน 
   4.4. Agreeing Phase : ระยะตกลงกันได้ หาข้อสรุปที่ตกลงกันได้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
           3.2.3 การประชุมฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการจัดการที่ดีส าหรับฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ 
นายจิรศักดิ์  พรมนิล  - ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้เข้ารับอบรมผู้ตรวจประเมินการ
รับรองมาตรฐานการจัดการที่ดีส าหรับเลี้ยงสัตว์ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า 
แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม สรุปดังนี้ 

            1) ระบบมาตรฐานการจัดการที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ Good Farming 
 Management (GFM) 

    2) เป็นระบบการรับรองฟาร์มเพ่ือเน้นการควบคุมป้องกันโรคคล้ายกับการรับรองฟาร์ม 
มาตรฐานแต่มีข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ท่ีน้อยกว่า เหมาะส าหรับฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมให้ได้รับการ
รับรอง GFM ก่อน เพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป 

   3) คณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนา 
คุณภาพสินค้า อย่างน้อย 2 คน 

                4) ตรวจรับรองโดย สนง.ปศข. 4 
5) อายุการรับรอง 3 ป ี
6) ชนิดฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่รับรอง 7 ชนิด ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร 

 สัตว์ปีก(ไก่พ้ืนเมือง ไก่ชน) 
7) วัตถุประสงค์เพ่ือ ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ ให้มีระบบป้องกันโรค และรูปแบบการเลี้ยง 

ปศุสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด มีผลผลิตดี มีคุณภาพ และเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาเป็นฟาร์มมาตรฐาน(GAP)ในอนาคต 

8) สิทธิประโยชน์ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
- มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

         - ลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์ป่วย/ตาย เมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ 
         - ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เช่น สัตว์ปีกจะได้รับสิทธิลดจ านวนการ swab 

 เชื้อลงจากทุกครั้งที่เคลื่อนย้าย เป็นการ swab เพียงปีละ 4  ครั้ง 
        - การได้รับสิทธิเข้าโครงการส่งเสริมของกรมปศุสัตว์ ก่อนผู้เลี้ยงรายอ่ืนๆ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2.4 งานผสมเทียมและติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์     -  สรุปการปฏิบัติงานผสมเทียมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยโคนม โคเนื้อ และ
กระบือ ดังนี้  

งานผสมทียม เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 
โคนม 430 46 783 182.09 
โคเนื้อ 2500 241 2,870 114.80 
กระบือ 120 16 172 143.33 

 
/ผลการติดตามลูก… 
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              ผลการติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
ติดตามลูกเกิด เป้าหมาย ผลงาน สะสม % 

โคนม 258 30 416 161.24 
โคเนื้อ 1,500 144 1708 123.47 
กระบือ 72 10 102 141.67 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 รายงานการใช้น้ าเชื้อพ่อพันธุ์โควากิว ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ด าเนินกิจกรรมการผลิตโควากิว ซึ่ง
ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวน 10 อ าเภอ จึงขอรายงานการใช้น้ าเชื้อพ่อพันธุ์โควากิว ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
              
ที ่ อ าเภอ พ่อพันธุ์ จ านวนน้ าเชื้อ

ที่ได้รับ 
จ านวนน้ าเชื้อ

ที่ใช้ไป 
จ านวนน้ าเชื้อ

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 เมือง Imanaka 10 - -  
2 วังสะพุง Imanaka 20 4 16  
3 ท่าลี่ Imanaka 150 - -  
4 ภูกระดึง Zero 20 - -  
5 ผาขาว Imanaka 17 - -  
6 นาด้วง - - - -  
7 ภูหลวง Imanaka 5 - -  
8 เชียงคาน Zero 100 - -  
9 หนองหิน Zero 11 - -  
10 เอราวัณ Zero 10 - -  
 รวม   4 16  

อ าเภอนาด้วงยังไม่ได้รับน้ าเชื้อ ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2.5 โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560 ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  - แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการรายงานโครงการความร่วมมือการ
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560 โดยให้อ าเภอด าเนินการดังนี้ 

       1) รายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน 
       2) รายงานจ านวนผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
       3) ผลการด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
       4) รายงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖๐ ภายใต ้

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

/รายงานโครงการสัตว์ปลอดโรค… 
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รายงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

อ าเภอ เป้าหมาย(จ านวน อปท.) ขึ้นทะเบียน ฉีดวัคซนี อบรมอาสา 
อ าเภอเมืองเลย 15 12 11 15 
อ าเภอวังสะพุง 11 4 4  - 
อ าเภอภูหลวง 5 4 4 3 
อ าเภอภูกระดึง 5 5  -   - 
อ าเภอผาขาว 5 5 4 5 
อ าเภอหนองหิน 4   -  -  - 
อ าเภอเอราวัณ 4 4 2 2 
อ าเภอนาด้วง 5 5 5 5 
อ าเภอปากชม 8 1 1  - 
อ าเภอเชียงคาน 9 4 4  - 
อ าเภอท่าลี่ 6  -  - 6 
อ าเภอภูเรือ 7  -  -  - 
อ าเภอด่านซ้าย 11  -  -  - 
อ าเภอนาแห้ว 5  -  -  - 

รวม 100 44 35 36 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2.6 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - สรุปรายงานโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2560 จังหวัดเลยเป้าหมาย สุนัข – แมว หนู จ านวน 100 ตัว ผลการปฏิบัติงาน สุนัข – แมว 
จ านวน 89 ตัว หนู 7 ตัว รวม  96 ตัว อ าเภอท่ียังส่งไม่ครบได้แก่ เชียงคาน (1) ภูเรือ (1)  นาแห้ว (2) ข้อมูล
จาก http://www.thairabies.net ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดังนั้นจึงขอให้อ าเภอดังกล่าวรีบน าส่ง
ตัวอย่างด้วย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
     3.3.1 โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
นายมงคล  น้อยเสนา   - สรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบลงทะเบียนอาสาสมัครเกษตรกร ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ รายชื่ออาสาปศุสัตว์ในระบบ 
(ราย) 

รายชื่ออาสาปศุสัตว์ที่รายงาน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

1 ด่านซ้าย 223 170  
2 ท่าลี่ 113 113  
3 นาด้วง 75 72  
4 นาแห้ว 63 63  
5 ปากชม 93 95  
6 ผาขาว 85 82  

/ 7.ภูกระดึง... 
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ที ่ อ าเภอ รายชื่ออาสาปศุสัตว์ในระบบ 

(ราย) 
รายชื่ออาสาปศุสัตว์ที่รายงาน 

(ราย) 
หมายเหตุ 

7 ภูกระดึง 132 98  
8 ภูหลวง 68 68  
9 ภูเรือ 45 21  

10 วังสะพุง 227 227  
11 หนองหิน 39 10  
12 เชียงคาน 139 161  
13 เมืองเลย 201 174  
14 เอราวัณ 70 59  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
             3.4.1 ภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์) 
นายฉัตรชัย  เสมอตัว     - สรุปรายงานภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์) อ าเภอด่านซ้าย รายงานการให้ความช่วยเหลือ
อุทกภัยเมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม 25๖๐ เกษตรกร 70 ราย สัตว์ปีกเสียหาย ๒,๖๑๖ ตัว แยกเป็น 
                      1) เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 38 ราย สัตว์ปีกเสียหาย ๑,๖๑๔ ตัว เป็น
เงิน ๖๓,๐๐๐ บาท ผ่านคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.ด่านซ้าย เมื่อ ๓ ก.ค.๖๐ มติที่ประชุมให้ อปท.ที่เกี่ยวข้องให้
ความช่วยเหลือ 
                     2) เกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 32 ราย สัตว์ปีกเสียหาย ๑,๐๐๒ ตัว 
ให้ความช่วยเหลือไม่ได้เนื่องจากเกษตรกรไม่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ แต่ได้ให้สัตว์ปีกโครงการรักษ์น้ าเพ่ือ      
พระแม่ของแผ่นดิน จ านวน ๒๔ ราย ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ชี ๕๐๐ ตัว 
ทั้งนี้หากเกิดภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอที่เก่ียวข้องรีบรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.4.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 

นายฉัตรชัย  เสมอตัว    - สรุปเกษตรกรคงเหลือเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 2 กลุ่ม เกษตรกร จ านวน 18 ราย อ าเภอ   ภูเรือ จ านวน ๑ กลุ่ม สมาชิก  
๑๐ ราย  อ าเภอเชียงคาน จ านวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๘ ราย จึงขอให้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการสร้างหรือ
ปรับปรุง คอกสัตว์ซื้อพันธุ์สัตว์เข้าร่วมโครงการฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4.3 โครงการผลิตโคลูกผสมวากิว 

นายฉัตรชัย  เสมอตัว  -  แจ้งการด าเนินงานโครงการผลิตดลูกผสมวากิว 
                       ๑. เบี้ยเลีย้ง ส่งมา จ านวน 4 อ าเภอ คือ เมืองเลย เอราวัณ ผาขาว และวังสะพุง 
                       ๒. การรับพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ อ าเภอที่ยังไม่ส่งหลักฐานการรับของเกษตรกร คือ 
เมืองเลย ภูกระดึง และภูหลวง 
                       3. การรับเวชภัณฑ์ อ าเภอท่ียังไม่ส่งหลักฐานการรับของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร คือ 
เมืองเลย เชียงคาน ภูกระดึง และภูหลวง 

/ปศอ.เมืองเลย… 
 



-9- 
ปศอ.เมืองเลย ภูกระดึง และอ าเภอภูหลวง – แจ้งที่ประชุมส่งหลักฐานการรับของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตร 
เรียบร้อยแล้ว  
ประธาน  - มอบหมายให้นายฉัตรชัย  เสมอตัว  ด าเนินการสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการผลิตโค
ลูกผสมวากิว ให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4  เรื่องแจ้งแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 
    4.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย 
น.ส อิศรา  มหาวงษ์    - แจ้งที่ประชุมรับทราบ การขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ 2561 ศูนย์ฯ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ โรงเรียนละ 50 ตัว เป็นไก่ไข่ เป็ดไข่ กรณีเป็นเกษตรกร ต้องมีสมาชิกกลุ่ม 10 รายขึ้นไป 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก และขอรับพันธุ์สุกร สนับสนุน รายละ 1 ตัว ที่อายุ 1 เดือน 
ปศอ.ท่าลี่ - แจ้งที่ประชุมว่า อ าเภอท่าลี่ ได้ด าเนินการปลูกป่าสร้างรายได้ ขอรับสนับสนุนสัตว์ปีกไก่ไข่ 
จ านวน 20 ตัว จึงขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ  
น.ส อิสรา  มหาวงษ์  - แจ้งว่าให้ปศุสัตว์อ าเภอท าหนังสือผ่านปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือพิจารณาขอรับสนับสนุนต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
            - ไม่มี  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
นายชัยรัตน์  เจดีย์   - ติดตามการประชุมแทน ผู้อ านวยการฯ จากการประชุมครั้งที่แล้ว การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ศูนย์ฯ ได้ออกแบบฟอร์มการขอรับการช่วยเหลือให้เรียบร้อยแล้ว ให้อ าเภอที่ขอรับสนับสนุน
หญ้าแห้ง ด าเนินการตามแบบที่ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการให้ด้วย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
      - ไม่มี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
              4.5.1 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    - ก าหนดจัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านยาง หมู่ 5 ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
เชิญอ าเภอใกล้เคียงร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.5.2 แบบสอบถามโครงการวิชาการ เรื่อง ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม
โรคเฮรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   - ด้วยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 และกรมปศุสัตว์ได้จัดท าแบบสอบถามโครงการ
วิชาการ เรื่อง ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ขอให้อ าเภอสัมภาษณ์เกษตรกรเป้าหมายตามรายชื่อและแบบทดสอบ ส่งให้ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือจะได้น าข้อมูลในการจัดท าแผนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ… 
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4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4.6.1 การรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง  

หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ – แจ้งการรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงโดยคณะกรรมการ
รับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จ านวน 52 ฟาร์ม ดังนี้ 

1) อ าเภอเชียงคาน          จ านวน   ๒๕  ฟาร์ม 
     2) อ าเภอเมืองเลย           จ านวน     ๙  ฟาร์ม 
     3) อ าเภอหนองหิน          จ านวน     ๖   ฟาร์ม 
     4) อ าเภอภูหลวง             จ านวน    ๕    ฟาร์ม 
     5) อ าเภอภูกระดึง            จ านวน    ๔    ฟาร์ม 
     6) อ าเภอเอราวัณ             จ านวน    ๒    ฟาร์ม 
     7) อ าเภอวังสะพุง            จ านวน     ๑  ฟาร์ม 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.6.2 ผลการตรวจคุณภาพตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2560 
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  - แจ้งผลการตรวจคุณภาพตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
                  ๑.๑ ผลตรวจไส้ตันสุกรและสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย  จ านวน   ๑๔ ตัวอย่าง    
ผลการตรวจ ไม่พบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะท่ีทดสอบ 
                 ๑.๒ ผลตรวจปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์   จ านวน  ๑๓๒  ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่
พบสารเร่งเนื้อแดงในทุกตัวอย่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6.3  แผนส่งตัวอย่าง เดือนสิงหาคม 2560 

หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   - ส าหรับในเดือนสิงหาคม 2560 ไม่มีแผนส่ง เนื่องจากส่งตัวอย่าง 
ครบถ้วนแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6.4 การจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กิจกรรม ตรวจสอบ

รับรองพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   - แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 
กิจกรรมตรวจรับรองพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายละเอียดดังนี้ 

           1) อ าเภอเมืองเลย              ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ      จ านวน  ๔,๘๐๐ บาท 
           2) อ าเภอวังสะพุง           ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ      จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท 
           3) อ าเภอภูหลวง               ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท 
           4) อ าเภอภูกระดึง             ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ     จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท 
           5) อ าเภอผาขาว                ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท         
            6) อ าเภอเอราวัณ              ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 
           7) อ าเภอหนองหิน             ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๓,๖๐๐ บาท 

/8) อ าเภอนาด้วง... 



-11- 
           8) อ าเภอนาด้วง                ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๓,๖๐๐ บาท 
           9)  อ าเภอปากชม               ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๔,๘๐๐ บาท 
           10) อ าเภอเชียงคาน            ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๔,๘๐๐ บาท 
           11) อ าเภอท่าลี่                  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ        จ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 
           12) อ าเภอภูเรือ                 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๓,๖๐๐ บาท 
           13)  อ าเภอด่านซ้าย         ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ            จ านวน  ๓,๖๐๐  บาท 
          14)  อ าเภอนาแห้ว            ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 

กิจกรรม  พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
         1)  อ าเภอเมืองเลย             ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
    4.7.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
นางล าพูน  สาหล้า       - การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2560 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ กับ
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ให้ครบถ้วน 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
          4.7.2 โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
นายมงคล  น้อยเสนา    - ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินออกท าสัญลักษณ์ โค –กระบือ 
ของโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชด าริ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ที่เก่ียวข้องแจ้งเกษตรกรเตรียมสัตว์ไว้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 4.8.1 การพัฒนาบุคลากรระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2560 
 น.ส ธัญชนก  ไชยปะ    - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4. รายละเอียด 
ตามตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหาร  (ส าหรับปศุสัตว์จังหวัด) ด้านการพัฒนาบุคลากร  ในวันพุธที่ 16  สิงหาคม  
2560  เวลา 09.00 - 12.00  น. ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาและให้การสนับสนุน 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 6  แนวทางการปฏิบัติงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
1) โครงการกิจกรรมลูกโควากิว ให้สรุปที่ประชุมประจ าเดือนทราบ 
2) ให้ปศุสัตว์อ าเภอติดต่อขอรับเวชภัณฑ์โครงการกิจกรรมโควากิว 

/3) การเบิกจ่าย... 
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