
 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

คร้ังที่  ๖/ ๒๕๖๓ 
วันจันทร ์ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ   ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู   
***************************** 

        ผู้มาประชุม          
 ท่ี       ชื่อ   –   สกุล   ต าแหน่ง                        หมายเหตุ 
          ๑.นายธนบดี  ขวาโยธา            ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู              ประธานที่ประชุม  
          ๒.นายวิทยา  อินทพรหม    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ               
            ๓.นายณฐรัช  ประวาสุข                              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 

๔.นายกิตติพันธ์  ธรรมจิระวงศ์              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
๕.นายกฤษณะ  ผลไสว                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.นายชัชวาล  ภูมิสายดร              ปศุสัตว์อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
๗.นายนายยงยศ   แก้วก่อเกียรติ             ปศุสัตว์อ าเภอศรีบุญเรืองรักษาราชการแทน 
                                                    ปศุสัตว์อ าเภอโนนสัง 

          ๘.นายยงยศ   แก้วก่อเกียรติ                  ปศุสัตว์อ าเภอศรีบุญเรือง 
          ๙.นายสุรัตน์  ภิรมย์ขวัญ                    ปศุสัตว์อ าเภอนากลาง 

๑๐.นายเจษฎา  แสนประสิทธิ์  ปศุสัตว์อ าเภอนาวัง             
๑๑.นายธนดล  สุขคงเจริญ  ปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณคูหา 
๑๒.นายประเสริฐ  แสงเพ็ชร                  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑๓.นายพรชัย  ทีหลวง                        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑๔.นายธัญญา  ศิริโสดา                      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑๕.นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๖. นายเดชสุวรรณ  ศรีหอม                 เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
๑๗.นายนนทชัย  สันติชาติ                 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

           ๑๘.นายชัยวิชิต  พรมวัง                      เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๙.นางเครือวัลย์  พรมวัง                     เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีปฏิบัติงาน 
๒๐. นายเอกภักด์ิ  สารทรง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๑. นางสาวจิราภรณ์  หล้าฤทธิ์  นักวิชาการสัตวบาล 
๒๒. นางสาวสงบ  ฮาดดา   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๒๓. นายไตรรัตน์  บรรณสาร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๔.นายบุญชื่น  ชาสมบัติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๕.นายอุทัย  ปรีชา                            เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๖.นายเอนก มาสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๙. นายธนู  คลังช านาญ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๒๗. นายวันชนะ  ใจเปรียว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๘. นายวิชัย  จันทร์วงศ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล                                   
๒๙. นายเอนก  รักษาภักดี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๓๐. นางสาววนิดา  แสนมานิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๓๑. นายพิรุณชัย  มงคลช่วง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 

/๓๒.นางสาววารุณี.. 



                                          -๒- 
            ๓๒.นางสาววารุณี  ภูพวก  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
            ๓๓.นายสุรชัย  กายากุล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ๓๔.นายพงษ์พัฒน์ พลบูรณ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล                                       
 ๓๕.นายสุทธินันท์  กรมธรรมา                เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓๖.นายสมหมาย  ขอนจันทร์                 เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๓๗.นางสาววรรณลักษ์  จันทร์เส             จ้างเหมาบริการงบแปลงใหญ่ 
 ๓๘.นางสาววิลาวัลย์  ยงยืน                   จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 
 ๓๙.นางสาวอรัญญา  สารบัน                  จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล 
 ๔๐.นางสาวปิยะดา  ปาเวียง                  จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอศรีบุญเรือง 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
             ๑.นางสาววิลาวรรณ  สีนอเนตร             จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอโนนสัง 
             ๒.นางสาวพัชรพรรณ  ม่วงไหม              จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอโนนสัง 
             ๓.นางสาววนิชาภัทร  โพธิ์อุดม             จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐. น.   

            การประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๑๓.๓๐ น.              
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีนายธนบดี  ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู  เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

วาระก่อนการประชุม  
           -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๑.เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                     -ไม่มี- 
          

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
           รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                    ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู     
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม-  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

           ๔.๑ เร่ืองของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
หัวหน้ากลุ่ม : ๔.๑.๑ เรื่องประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายการปลูกข้าวรอบแรก 
                           ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ให้ทางปศุสัตว์อ าเภอและหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ใหด้าวโหลด          
                           เอกสารได้ตามท่ีมอบให้ในเอกสารแล้ว 
                   ๔.๑.๒ เรื่องการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับเทคโนโลยีท่ีอาจจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านใน  
                            เอกสารและสามารถดูรายละเอียดท่ีส่งให้นี้   
  มติที่ประชุม - รับทราบ –  
           
 
 

/เรื่องของกลุ่มยุทธศาสตร์. 
 



-๓- 
 
                  ๔.๒ เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์ : ๔.๒.๑ เร่ืองการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้ผู้บังคับบญัชา รอบ
2/2563  
   ผู้แทนกลุ่มฯ ได้ช้ีแจงโครงการ และแจ้งรายช่ือกลุ่มเป้าหมายให้ทราบในท่ีประชุม และได้
ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

-ส าหรับการด าเนินการตามตัวช้ีวัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2563 จังหวัดได้
ก าหนดจัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ข้าราชการ จ านวน 11 คน  และพนักงานราชการ จ านวน 10 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 21 คน 
ซึ่งจะก าหนดด าเนินการตามโครงการในห้วงเดือน สิงหาคม 2563 นี้ และจังหวัดจักมีหนังสือแจ้งอ าเภอ และกลุ่ม
งานตามกลุ่มเป้าหมายให้ทราบอีกครั้ง ส าหรับสถานท่ีในการศึกษาดูงานจะเป็นสถานท่ีในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 

  
ประธานแจ้ง  4.2.2 เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุนวากิว 
                            กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ภาพโคเนื้อ โคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศ 
                            อยูใ่นระหว่างประกาศผู้ชนะ 
                    ๔.๒.๒ เรื่องโครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่พื้นเมือง อยู่ในระหว่างการประกาศผู้ชนะ 
                   ๔.๒.๓ เรื่องโครงการก่อสร้างเครื่องผลิตอาหาร(TMR)อยู่ในระหว่างการเสนอราคารอบท่ี ๒ เพื่อหาผู้ชนะ 
มติที่ประชุม - รับทราบ –  
                 ๔.๓ เร่ืองของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
หัวหน้ากลุ่ม:  ๔.๓.๑ เรื่องการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
                           อัคร ราชกุมารี โดยจัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ มีการฉีดวัคชีนป้องกันโรค 
                           พิษสุนัขบ้า และมีการลดประชากรสัตว์เล้ียง โดยการผ่าตัด-ท าหมัน  
                           ในวันท่ี ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  
                           จังหวัดหนองบัวล าภู  
                                  ๔.๓.๒.การรายงานผลการฉีดวัคชีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ิอย รอบท่ี ๒/๒๕๖๓  
                                 - รายงานแบบ กคร.๔ เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
                                 - รายงานแบบ กคร ๕ ส่งมาท่ี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
                                 - รายงานเฝ้าระวังโรคทางอาการและรายงานการท าลายเช้ือโรค 
                                 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รวบรวมส่งปศุสัตว์ เขต๔ และรายงานในระบบ E-operation 
                   ๔.๓.๓.กิจกรรมเฝ้าระวังโรคกาฬโรคสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดเล็ก(ppr) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                                 - ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม ฟาร์มละ ๕ ตัวอย่าง พื้นท่ีเป้าหมาย 
                                   อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู ๑ ฟาร์ม  
                                   อ าเภอศรีบุญเรือง ๓ ฟาร์ม 
                                   อ าเภอนากลาง ๑ ฟาร์ม 
                   ๔.๓.๔.กิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลลาแพะแกะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                                 - ด าเนินการเก็บตัวอย่างแพะ อายุ ๖ เดือนขึ้นไปในฟาร์ม พื้นท่ีเป้าหมาย 
                                   อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู ๑ ราย 
                                   อ าเภอนากลาง ๑ ราย 
                                   อ าเภอสุวรรณฯ ๑ ราย 
   มติที่ประชุม - รับทราบ –  
 

/๔.๔ เรื่องของกลุ่ม…. 



 
-๔- 

                 ๔.๔ เร่ืองของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
 นายประเสริฐ : ๔.๔.๑ ขอขอบคุณปศุสัตว์อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้ประสำนผู้ประกอบกำร 
                              เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรส่งเสริมสถำนประกอบกำร สถำนท่ีจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ให้ได้รับกำร 
                              รับรอง โดยกรมปศุสัตว์ OK ในวันอังคำร ท่ี ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และโครงกำรอบรม              
                              ผู้ประกอบกำรหลักสูตร ช้ีแจงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 
                              พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมำยล ำดับรอง ในวันท่ี ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน 
                              ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู และกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนโครงกำรอำหำรนม  
                              เพื่อเด็กและเยำวชน ระดับจังหวัด เพื่อควบคุมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำร                               
                              เสริม(นม)โรงเรียน ในวันท่ี ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม POC ช้ัน ๔ 
                              ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู โดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นประธำน 
                              ท่ีประชุม วันนั้นได้เชิญปศุสัตว์อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับทรำบแนวทำง        
                              กำรปฏิบัติดัวย 
                     ๔.๔.๒ ช่วงต้นเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวล ำภู จะมีหนังสือถึง นำยอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ 
                              เรื่องกำรตรวจประเมินโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับใบอนุญำต ให้ทุกอ ำเภอได้ด ำเนินกำรตรวจประเมิน 
                              โรงฆ่ำสัตว์ ท่ีได้รับใบอนุญำตต้ังโรงฆ่ำสัตว์ โรงพักสัตว์และกำรฆ่ำสัตว์(ฆจส.๒) 
                              ทุกแห่งในอ ำเภอท่ีรับผิดชอบ และส่งกำรตรวจประเมินพรัอมรูปภำพให้กับ ส ำนักงำน 
                              ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู ภำยในวันท่ี ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม - รับทราบ –  

          ๔.๖ เร่ืองของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
หัวน้ากลุ่ม:   ๑.โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
                   อยู่ในระหว่างการประกาศผู้ชนะ และรอท าสัญญาพร้อมส่งมอบโค 
                 ๒.โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                    อยู่ในระหว่างด าเนินการให้กรรมการลงพื้นท่ีตรวจสอบแปลงปลูกพืช 
                    และท่ียังขาดรายช่ือเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้แจ้งกลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อหาทางการแก้ปัญหา 
มติที่ประชุม - รับทราบ –  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕. เร่ืองอื่น ๆ  
ประธานแจ้ง   :  ๑.เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรยามของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู และปศุสัตว์อ าเภอ 
                        ทุกอ าเภอ ควรมีการจัดท าสมุดบันทึกของผู้อยู่เวร เพื่อให้ผู้อยู่เวรยามได้ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่  
                        เวรยาม และถ่ายรูปเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรยาม เพื่อเป็นหลักฐาน 
                      ๒.การขอใช้รถยนต์ของทางราชการ ขอให้ข้าราชและพนักงานราชการ ได้ท าบันทึก                
                         เพื่อขอใช้รถยนต์ของทางราชการให้เป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม - รับทราบ -                       
เลิกประชุมเวลา  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
  
         
 
 
 
 

(นำยพงษ์พัฒน์  พลบูรณ์)                                                               
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 
  (นำยประเสริฐ  แสงเพ็ชร)    

  สัตวแพทย์ช านาญงาน              
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 


