




รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 1 /๒๕60 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  ๒๕60  เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 

 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวิบูลย์     เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย   ประธานที่ประชุม 
๒. นายธีระพงษ์  พันธะไชย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๓. นายคณายศ   กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๔. นายอุทัย       โสภกุล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
๕. นายพิภพ      เพียวิเศษ           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและการพัฒนาปศุสัตว์ 

      6.  นายพัทธยศ    พลสงคราม    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย 
      ๘.  นายชัยกระมล  ค าเมือง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
      ๙.  นายชัยรัตน์  เจดีย์                   เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
      10. นายประพฤธ์ิ  จงใจภักดิ์  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและ 
                                                    บ ารุงพันธ์ุสัตว์เลย 
      11. นางสาวอิศรา  มหาวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม 
                                                     พระราชด าริ อ.ด่านซ้าย 
      12. นายปัญญา    รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
      ๑3. นายจ าลอง    พงศ์ธนพันธ์ุ ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 
      ๑4. นายวรนิช     จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
      ๑5. นายบัวพา     ดวงพาเพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน แทนปศุสัตว์อ าเภอท่าล่ี 
      ๑6. นายสุรชาติ   ศรีสุวรรณ   ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
      ๑7. นายสุชาติ     สิทธิศักดิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
      18. นายบรรเจิด  กาญจนโกมล    ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 
      ๑9. นายสุทธิพงษ์  แนวโสภี  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
      20. นายไชยยศ   บุณยเนตร  ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
      21. นายวิชัย      ขันชุมพล     เจ้าพนักงานสัตวบาล แทนปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
      22. นายชูศักดิ์    ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
      23. นายอนุสรณ์  ทอนจรุง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
      24. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ 
      25. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
      ๒6. นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
      ๒7. นายจิรศักดิ์  พรมนิล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
      ๒8. นายมงคล    น้อยเสนา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

/๒9. นายฉัตรชัย... 
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      ๒9. นายฉัตรชัย  เสมอตัว  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
      30. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล       นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      31. นางมลฤดี    กงเพชร               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      32. นางล าพูน    สาหล้า                เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       ๑. นางจิราธิป  นพมาก                 นักจัดการงานทั่วไป 
       ๒. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
       ๓. นายเรืองวิทย์  ผาจิระวัฒนชาติ นักวิชาการสัตวบาล 
       ๔. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
       ๕. นายนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
       ๖. นายยสินทร  ทองสิงห์อยู่  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
       ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
       ๑. นายนิยม  แสนพงษ์   ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว  ติดราชการ 
       2. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน            ปศุสัตว์อ าเภอท่าล่ี  ลาป่วย 
       3. นายจันทร์เกษ  พรหมมาวัย สัตวแพทย์ช านาญงาน รก.แทนปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง   ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
                      โดยมีนายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 
ประจ าเดือนมกราคม 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังน้ี 
วาระประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    จากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 
                       ประชุมศรีสองรัก ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดเลย มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังน้ี 
  1.1 วาระก่อนการประชุม 
                        1.1.1 การมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส าคัญ 
                                 ของโลก “รางวัลเสริมสร้างคนดี”  
     1.1.2 การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จ านวน 5 ราย 
                        1.1.3 การมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดการด้านการรักษา 
                                 ความสะอาดและลดปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 แห่ง 
                        1.1.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอ าเภอและสถานและสถานีต ารวจภูธรที่ไม่เกิด 
                                 อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
      1.1.5 การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตชุมชน (มผช.) จ านวน 12 ผลิตภัณฑ์  
     1.1.6 การมอบใบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา แก่ผู้มีจิตศรัทรายกที่ดินให้สร้างวัด 
                                จ านวน 18 ราย 
                        1.1.7 การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณาและให้การสนับสนุน 
                                - ไม่มีวาระ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ -  แจ้งการอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560  เรื่อง การบันทึกข้อมูล 
                               ในระบบ e-operation  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์   
                               2560  เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย    
                               โดยให้ข้าราชการและพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจ   เข้ารับการอบรม 
                               ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระการประชุมที่ 7 แนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
                               - ไม่มีวาระ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
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