
รายงานการประชุมข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่  27 มกราคม 2563 เวลา  09.30  น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 

 
 

ผู้เข้าประชุม 

     1. นายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย     
     2. นายทรงวุฒิ  เดชวชิิตชัย           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     3. นายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
     4. นายวัฒน์วิทย์  นาคตอ้ย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
     5. นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์                หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 
     6. นายเฉลิมพล  บุญเจือ  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
     7. นายพิงพันธ์  เจริญสุระสถล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     8. นายปัญญา  รุจาคม  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย 
     9. นายวรนิช  จันทเมือง  ปศุสัตว์อ าเภอวังสะพุง 
     10. นายนิยม  แสนพงษ์  ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว 
     11. นายธีระศักดิ์  สอนอ่อน  ปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน 

12. นายสมหมาย  ถาลายค า  ปศุสัตว์อ าเภอเอราวัณ      
13. นายสมบัติ  ตาส ี                     ปศุสัตว์อ าเภอปากชม 

     14. นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์   ปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
     15. นายวิทยา  อากรตน  ปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
     16. นายบรรชา  วรสิทธิ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว 
     17. นายสรุชาติ  ศรีสุวรรณ  ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ 
       18  นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า   ปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง 
       19.  นายบรรเจิด  กาญจนโกมล  ปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่ 
       20.  นายอภิเดช  จันทริมา  สัตวแพทย์ช านาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง 
       21.  นายฉัตรชัย  เสมอตัว           สัตวแพทย์ช านาญงาน รกัษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน 
     22. นายสุรชาติ  สิทธิศักดิ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
     23. นายประดิษฐ์  พานิช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
     24. นางดวงพร  แสงรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     25. นายวีระพงค์  สวยสม  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 

/ผู้ไม่เข้า... 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย      ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์เลย     ติดราชการ 
3. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย        ติดราชการ 
4. นางมลฤดี  กงเพชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ติดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นางจิราธิป  นพมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
    2. นางสาวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    3. นายวิชัย  ขันชุมพล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
    4. นายอานนท์  สิงห์สถิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
           โดยมีนายสุวัฒน์  มัตราช ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานที่ประชุม  ครั้งที่  1/2563 
ประจ าเดือนมกราคม 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี  ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                 1.1 ย้ายข้าราชการ 
                       ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีค าสั่งย้ายข้าราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นายวิทยา  อากรตน ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย 
ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2) นายทวีพงศ์  สาระทัศนานันท์ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ภูกระดึง ให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
                1.2 การจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกบูธที่ 48 อยู่บริเวณตรง
ข้ามบ้านพักปลัดจังหวัดเลย(บริเวณสี่แยกไฟแดง) กรมปศุสัตว์  มีกิจกรรม ดังนี้ 
                     - นิทรรศการแพะ/โชว์แพะ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย) 

- นิทรรศการเป็ด-ไก่/โชว์เป็ด-ไก่ (ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย) 
                     - นิทรรศการพืชอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย) 
                1.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง
กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
                      ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการฯ นี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรแต่อย่างใด 
ทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
       1.4 การประกวดสัตว์งานเกษตรอีสานปี 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย ส่งกระบือเข้าร่วมประกวดติดอันดับที่ 5  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/วาระท่ี 2... 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2562  

- เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมในเว็บไซต์ 
ส านักงาน ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 13 หน้า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562  
วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
    3.1 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย 
        นายเฉลิมพล  บุญเจือ  ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอ      
ด่านซ้าย แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
                  -ด้วยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 อนุมัติ
ไก่สาว ให้แก่เกษตรกรบ้านไร่ม่วง ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย และอนุมัติสุกร จ านวน 40 ตัว 
ให้แก่เกษตรกรอ าเภอนาแห้ว และอ าเภอด่านซ้าย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
        - ติดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
        - ติดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
          3.4 ด่านกักกันสัตว์เลย 
                 - ติดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
         3.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                  - ไม่มีวาระแจ้งที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
       3.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
             นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุม
ดังนี้  
         3.6.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง        
กรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยมีเมนูทางเลือกดังนี้ 
              - การเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ 
              - โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
              - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ 
              - โครงการอนุรักษ์และผลิตกระบือ 
              การจดวิสาหกิจชมุชน 7 คนขึ้นไป หรือมากกว่านั้น การเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่ม คือการประชุมร่วมกัน 
วิธีการเลี้ยงให้แยกกันเลี้ยง 

/นายนวฤทธิ์... 
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              นายนวฤทธิ์  ศิริหล้า  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งคุณสมบัติของ
เกษตรกรให้ชัดเจน  
             นายปัญญา  รุจาคม  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย แจ้งว่าคุณสมบัติอยู่ที่ ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณา 
มติที่ประชุม  ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน 
       3.6.2 สรุปผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 20 มกราคม 2563 
ดังนี้ 
               - โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ต้องได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
อ าเภอที่ปรับปรุงได้ต่ า คือ อ าเภอด่านซ้าย และอ าเภอภูกระดึง ให้เร่งด าเนินการด้วย และแจ้งให้ทุกอ าเภอส่ง
หลักฐานการเบิกเงินค่าปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ดังนี้  ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, 
ส าเนาสมุดบัญชี และกปศ.12 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
        3.6.3 แผนการพัฒนาบุคลากร รอบท่ี 1/2563 
              ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จะด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 
1/2563 จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่อง การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่อ าเภอ 
2. เรื่อง การใช้เทคโนโลยี ส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย  

ในวันอบรมขอให้ทุกอ าเภอน าคอมพิวเตอร์ (note book) มาด้วย ส าหรับแผนการอบรมดังนี้ 

วันที่/เวลา ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ สถานที่พัฒนาบุคลากร 

12 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา  08.30 – 16.30 น. 

1. อ.นาแห้ว       1  ราย 
2. อ.ด่านซ้าย     3   ราย 
3. อ.ภูเรือ         2   ราย 
4. อ.ท่าลี่          2   ราย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าลี่  
อ.ท่าลี่ จ.เลย 

(8 ราย) 

14 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

1. อ.เมือง         4    ราย 
2. อ.นาด้วง       2    ราย 
3. อ.เชียงคาน    2    ราย 
4. อ.ปากชม      2    ราย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากชม 

อ.ปากชม  จ.เลย 
(10 ราย) 

18 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา  08.30 – 16.30 น. 

1. อ.ภูกระดึง     2    ราย 
2. อ.ผาขาว       2    ราย 
3. อ.หนองหิน    2    ราย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง 
อ.ภูกระดึง จ.เลย 

(6 ราย) 
20 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา  08.30 – 16.30 น. 

1. อ.วังสะพุง     3     ราย 
2. อ.ภูหลวง      2     ราย 
3. อ.เอราวัณ     1     ราย 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูหลวง  
อ.ภูหลวง จ.เลย 

(6 ราย) 
รวม 14 อ าเภอ             30     ราย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.7 กลุ่มพัฒนา... 
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3.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
       นายคณายศ  กริอุณะ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี้ 
3.7.1 สภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมกราคม 2563 
        3.7.1.1 โรคพิษสุนัขบ้า เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชลบุรี  ปราจีนบุรี สุรินทร์ สงขลา ราชบุรี 
อุบลราชธานี ระนอง และพิษณุโลก 
         3.7.1.2 โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดโรคในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา 
สระบุรี อุดรธานี สตูล ล าพูน  กรณีถ้าคุมไม่ได้ให้เปิดโรค การฉีดวัคซีน FMD ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทราบและทั่วถึง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7.2 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ 
          ก าหนดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  ในวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563               
ณ โรงเรียนเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอเชิญอ าเภอที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่มกิจกรรม  ในวันและ
สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.7.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 
2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม         
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
         วัตถุประสงค์ 
             ๑. เพ่ือบูรณาการการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจาก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
             ๒. เพ่ือสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะใน การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
         เป้าหมาย   อาสาปศุสัตว์  อปท.ละ ๓ ราย จ านวน  300 ราย 
         ระยะเวลาด าเนินการ 

วัน เดือน ปี อ าเภอ 

17 กุมภาพันธ์ 2563 อ าเภอเมืองเลย และอ าเภอนาด้วง  
18 กุมภาพันธ์ 2563  อ าเภอนาแห้ว และอ าเภอด่านซ้าย  
20 กุมภาพันธ์ 2563  อ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าลี่  

21 กุมภาพันธ์ 2563  อ าเภอวังสะพุง ภูหลวง และอ าเภอเอราวัณ  
24 กุมภาพันธ์ 2563  อ าเภอภูกระดึง อ าเภอผาขาว และอ าเภอหนองหิน  
25 กุมภาพันธ์ 2563  อ าเภอเชียงคาน และอ าเภอปากชม  

       ส าหรับสถานที่จัดฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง     
มติที่ประชุม  รับทราบ  

/โครงการสร้างพ้ืนที่… 
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3.7.4 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นฯ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่   1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562 
   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563 
   ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 
   ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 
แนวทางการด าเนินงาน 
สนง.ปศอ. ประสานความร่วมมือในการด าเนินโครงการฯ กับ อปท.เพ่ือเร่งรัดการก าจัดโรคพิษ

สุนัขบ้าในพ้ืนที่ และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่นตามเกณฑ์ฯ และจัดท า
รายงานตามแบบรายงาน RF1 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
        3.7.5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
Good Farming management (GFM) ส าหรับเกษตรกร ” 
                แจ้งปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM) ส าหรับเกษตรกร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         
จะด าเนินการจัดท าเอกสารให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
      นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
    3.8.1 สรุปผลการด าเนินงานเดือนมกราคม 2563 
             - ส่งตัวอย่างไข่สดปลอดภัย (ปศุสัตว์ ok) จ านวน 9 แห่ง 
             - ส่งตัวอย่างน้ าเสียฟาร์มสุกร 2 ตัวอย่าง 
             - ส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรโครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง จ านวน 55 ตัวอย่าง 
             - ร่วมตรวจ GMP โรงนมทีเอฟเอ็มเอส จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย วันที่ 9 มกราคม 
2563 
               - ประชุม GAP หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการ
ฟาร์มแพะเนื้อ” วันที่ 10 มกราคม 2563 
               - ตรวจโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1 / 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 
คืออ าเภอภูกระดึง ปากชม และอ าเภอด่านซ้าย 
               - ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าและสถานทีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ด าเนินการจัดอบรมในวันที่ 23 
มกราคม 2563 ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.8.2 แผน... 
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        3.8.2 แผนเก็บตัวอย่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
                - โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ส่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ที ่ อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง 

1 เมืองเลย 8 
2 เชียงคาน 15 
3 ภูกระดึง 5 
4 หนองหิน 8 
5 ภูหลวง 6 
6 วังสะพุง 5 
7 ผาขาว 2 
8 ท่าลี่ 4 
9 เอราวัณ 2 

รวม 55 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.9 กลุ่มส่งเสริม... 
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3.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
       นายประดิษฐ์  พานิช ต าแหน่งเจ้าพนักงานช านาญงาน แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
       3.9.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
       ดว้ยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะด าเนินการฝึกอบรมครูและนักเรียนโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ” ในระหว่างวันที่  3 – 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ สถานที่ฝึกอบรม 
เป้าหมายผู้เข้าอบรม

(ราย) 
วันที่ด าเนิน 
การฝึกอบรม 

คร ู นักเรียน รวม 
1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด 

บ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 
2 18 20 3 กุมภาพันธ์ 2563 

2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า 
บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 

2 18 20 4 กุมภาพันธ์ 2563 

3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล 
บ้านเหมืองทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 

2 18 20 5 กุมภาพันธ์ 2563 

4 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 
บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 

2 18 20 6 กุมภาพันธ์ 2563 

5 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู 
บ้านวังชมพู ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 

2 18 20 7 กุมภาพันธ์ 2563 

6 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ ารุง บ้าน
ห้วยลาด ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

2 18 20 11 กุมภาพันธ์ 2563 

7 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 
บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

2 18 20 12 กุมภาพันธ์ 2563 

8 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ 
บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

2 18 20 13 กุมภาพันธ์ 2563 

รวม 16 144 160  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.9.2 กิจกรรมพื้นที่เฉพาะ 
   ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์จะด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ หลักสูตร ระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ในพ้ืนที่ ณ ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย จ านวนเกษตรกร 10 ราย จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอนาแห้ว แจ้งเกษตรกรดังกล่าวเข้าร่วมฝึกอบรมใน
วันดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.9.3 แจ้ง... 
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3.9.3 แจ้งขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ตามแผนก าหนดการดังนี้ 
 

/3.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า... 
 
 

วาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
เลิกประชุม   12.00 น. 
 

 

 

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

                                                         (นางจิราธิป  นพมาก) 
                              นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

........................................ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                                               (นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3.9.4 โครงการ... 
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