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รายงานการประชุมข้าราชการ คร้ังที่ ๔/ ๒๕๖๔ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔   
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันอังคาร ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู   

***************************** 
        ผู้มาประชุม          
 ท่ี       ชื่อ   –   สกุล   ต าแหน่ง                        หมายเหตุ 
          ๑.นายธนบดี  ขวาโยธา            ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู              ประธานที่ประชุม  
          2.นายฐิตินันท์  วิเศษวงศา            หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ               
            3.นายณฐรัช  ประวาสุข                              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 

4.นายกิตติพันธ์  ธรรมจิระวงศ์              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
5.นายกฤษณะ  ผลไสว                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6.นายชัชวาล  ภูมิสายดร              ปศุสัตว์อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
7.นายนายธัญญา  ศิริโสดา                    สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาการแทน 
                                                    ปศุสัตว์อ าเภอโนนสัง 

           8.นายยงยศ   แก้วก่อเกียรติ                ปศุสัตว์อ าเภอศรีบุญเรือง 
           9.นายสุรัตน์  ภิรมย์ขวัญ                    ปศุสัตว์อ าเภอนากลาง 

๑0.นายประเสริฐ  แสงเพ็ชร                  ปศุสัตว์อ าเภอนาวัง             
๑1.นายเจษฎา  แสนประสิทธิ์                ปศุสัตว์อ าเภอโนนสังรักษาการแทน 
                                                    ปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณคูหา 
๑2.นายพรชัย  ทีหลวง                         สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑3.นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดดอน  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑4. นายเดชสุวรรณ  ศรีหอม                  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

           15.นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
           16.นายชัยวิชิต  พรมวัง                       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

 17.นางเครือวัลย์  พรมวัง                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 18.นางสาวระวิวรรณ  แสนสากล            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 19.นายเอกภักด์ิ  สารทรง                    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 20.ชัยณรงค์  ธรรมราช                       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม    

          -ไม่มี- 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐. น.   
          การประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอังคาร ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมีนายธนบดี  ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้                                                                                    
วาระก่อนการประชุม  

          -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ ๑.เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                     ๑.๑.เรื่องการเฝูาระวังโรคลัมปีสกินในสัตว์ (LSD) 
          

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
           รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู   
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
                    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
                   ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่าย  :  ๑.เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 

กลุ่มสุขภาพสัตว์  กลุ่มพัฒนาสินค้า กลุ่มส่งเสริมฯ 

- วัสดุเวชภัณฑ์ 62,600 บาท    

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,900 บาท     

- วัสดุการเกษตร 30,500 บาท   

          - วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 75,200 บาท          

ที่ประชุม- รับทราบ –            

 ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
หัวหน้าฝ่าย : สรุปผล การจัดฝึกอบรมตามโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  ประจ าปี 2564 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จ านวน ๑๕ คน อ าเภอโนนสัง จ านวน ๑๕ คน อ าเภอศรีบุญเรือง จ านวน ๑๕ คน 
อ าเภอนากลาง จ านวน ๑๕ คน  อ าเภอสุวรรณคูหา จ านวน ๑๐ คน อ าเภอนาวัง จ านวน ๑๐ คน รวม 9 คน 
รวมเกษตรกรทั้งหมด ๘๐ ราย   
      -แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2564 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ร่วมกับฝุายบริหารท่ัวไปจะ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 2/2564 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2” 
ในหัวข้อ การใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะท่ี2 เปูาหมาย ข้าราชการ 10 คน และ
พนักงานราชการ 11 คน เนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภูมีบุคลากรจ านวนไม่มากนัก การสอนงานจึงเลือกวิธีการ
พัฒนาเป็นวิธีการสอนงาน เป็นวิธีท่ีเหมาะในการพัฒนาบุคลากร ส าหรับ รายละเอียดรายช่ือกลุ่มเปูาหมายได้แจ้ง
ให้ทราบตามเอกสารแจ้งให้ทราบในท่ีประชุม        
ที่ประชุม  - รับทราบ –  
๔.๓.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
หัวหน้าฝ่าย : 1 โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ในรอบ
รณรงค์ ๒/2564 และการติดตามระบบภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 

       2. เรื่องการเฝูาระวังโรคลัมปีสกินในสัตว์ (LSD) 
       ๓. รายงานผลการฉีดในระบบ E-operation การผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธีผสมเทียม ระดับความส าเร็จ

สัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมระดับคะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน/ค่าเปูาหมาย 
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                     แผนการส่งตัวอย่างหัวสุนัขและแมว 
          โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ 

อ าเภอ เป้าหมายการส่งตวัอย่างหวัสุนัขและแมว 

เปูาหมาย ตุลาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔ ผลการด าเนินงาน ตุลาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔ 

เมือง ๑6 ๑๐ 

โนนสัง 11 ๕ 

ศรีบุญเรือง 14 ๑๔ 

นากลาง 11 ๑๑ 

สุวรรณคูหา 9 ๕ 

นาวัง 6 ๑ 

รวม 67 ๔๖ 

ที่ประชุม - รับทราบ –  
๔.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
หัวหน้าฝ่าย : สรุปผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 

       ๑.การตรวจติดตามการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
       ๒.การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง รอบท่ี ๒/๒๕๖๔ 
       ๓.โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 

ที่ประชุม  - รับทราบ -                       
๔.๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
หัวหน้าฝ่าย :  ๑.โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ  
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ ธคก.ฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ มาตรการปูองกันการเกิดโรค LSD สัตว์ ภายใต้โครงการ ธคก.ฯ 
          ๒. การด าเนินการตามมาตรการเสริมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ โคนมท่ีได้รับผลกระทบ   
              จากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน 
          ๓. การสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
          ๔. การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงปี 2564 
หลักสูตร กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเล้ียงสัตว์และการบริหาร จัดการแปลง
ใหญ่ด้านปศุสัตว์ เปูาหมาย กลุ่มส่งเสริมเล้ียงโคเนื้อโนนขมิ้น ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมือง วันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เปูาหมายเกษตรกร ๓๐ ราย 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

 

/ระเบียบวาระที่… 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๖ เร่ืองอื่น ๆ  
 ประธานแจ้ง    ๑.เรื่องการรายงานการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ (LSD) 

ที่ประชุม   - รับทราบ -       

เลิกประชุมเวลา  เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


