
ระเบียบวาระการประชุม 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

ครั้งที่  7/2562 
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา  13.30  น.  

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
.............................................................................. 

 
วาระก่อนการประชุม 
1. สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. น าเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย 
                          - ด้วยจงัหวัดเลยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย ลงวันที่ 
 23 กรกฎาคม 2562 ตามล าดับดังนี้ 
                            1.1.1 นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
การปศุสัตว์ 
                             1.1.2 นายคณายศ  กริอุณะ  ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                             1.1.3 นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
      1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                         ..................................................................................................... ....................................... 
                         ............................................................................................................................. ...............             

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
      ............................................................................................................................. .............. 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ  

   3.๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
                     .................................................................................................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………..………………….. 
                        3.๒ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
                     ................................................................................................................................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
                        3.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
                     ....................................................................................... ............................................. 
   ……………………………………………………………………………….…………………………………… 
                       3.๔ ด่านกักกันสัตว์เลย 
                    ...................................................................................................................................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

/ฝ่ายบริหาร.... 
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  3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.6 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

   3.6.1. สภาวะโรคระบาดสัตว์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
         3.6.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี(3), นครศรีธรรมราช(1), 
เพชรบุรี(1), ปทุมธานี(1), ปราจีนบุรี(1), นครราชสีมา(1), สตูล(2), ระยอง(2) และสงขลา(3) 

         3.6.1.2 โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดโรคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   3.6.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเลย 

         - จังหวัดเลยก าหนดจัดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอผาขาว อ าเภอ    
ผาขาว จังหวัดเลย 

   3.6.3 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  
         - ก าหนดจัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา ม.5 บ้านหนองหวาย     
ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว 
   3.6.4 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 
            ………………….………………………………………………………………………………………………………………………..            
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3.6.5 เร่งรัดส่งหลักฐานการเบิกเงิน ตามที่แต่งตั้งให้อาสาปศุสัตว์ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ท าความ
สะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 จังหวัดเลย 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3.6.6  เร่งรัดการส่งรายชื่อฟาร์ม พิกัดฟาร์มที่ได้รับค าแนะน าหรืออบรมแล้ว รูปถ่ายฟาร์มอย่างน้อย 1 
รูป ส าหรับฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management 
(GFM) ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3.6.7 การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร/การส ารวจและขึ้นทะเบียนฟาร์มผ่านระบบ E-Smart + 
   ……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    3.6.8 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส าหรับการจัดการจัดท าระบบการป้องกันโรคใน
ฟาร์มสุกรรายย่อยเพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย 
           ........................ ...................................................................................................................................... 
          .................................................................................................................................................... ............ 
 
 

/3.7 กลุ่มพัฒนา… 



-3- 
 3.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
3.7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

3.7.1 โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
..................................................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................................................  
3.7.2 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ าปี 2563 
..................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................... 
3.8 กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
    3.8.1. การติดต่อประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย หรืออ าเภอ เพื่อขอข้อมูลไปใช้ในการประชุมระดับหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดเลย 

..................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     3.8.2 ทิศทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของแต่ละอ าเภอ ปี 2563 

................................................................................................................................................. .................... 
     ...................................................................................................................................................................... 

3.8.3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย, หนองบัวล าภู, อุดรธานี, หนองคาย และบึง
กาฬ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.8.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
     ก่อนเกิดภัย  (Disaster Risk Reducation) 
    1) การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) 
    2) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
    3) การแจ้งเตือนภัย (Alarm notification) 
 

   ขณะเกิดภัย  (Emergency management) 
    1) การเผชิญเหตุ (Response) 
    2) การบรรเทาทุกข์  (Relief) 
 

  หลังเกิดภัย : การฟื้นฟู (Recovery) 
    1) การส ารวจและตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย  
    2) การด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ 

/3) การอบรม… 
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        3) การอบรมให้ความรู้ ฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
3.8.5 การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบท่ี 2/2562 
      - ก าหนดการพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2562  ช่วงเดือนสิงหาคม 2562    
        เรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา คือ ทบทวนการใช้โปรแกรม e-operation  ความสอดคล้องตามความรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยวธิี การสอนงาน   
      - เป้าหมาย  ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 พนักงานราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  รวม     
 2 รอบการประเมินไม่น้อยกว่า 70% 
      - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการจัดท าแผนออกไปทบทวนการใช้โปรแกรม e-operation ในพ้ืนที่ 
อ าเภอ โดยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

           ………… …….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


