
รายงานการประชุมประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุม สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้มาประชุม 

๑. นายปัญญา มูลคํากาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน        
๒. นายอํานาจ มะธิปิไข  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายทวี  พงษ์สุพรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๔. นายปองคุณ ประสารีบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๕. น.ส.จิรนันท์ กระจ่างจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๖. นายสุรชัย นพไธสง  ปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
๗. นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อําเภอเกษตรวิสัย 
๘. นายธงชัย ปัญโย  ปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ 
๙. นายทศพล อรัญญา  แทนปศุสัตว์อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
๑๐. นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ 
๑๑. นายพงศ์สวัสด์ิ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง 
๑๒. นายสมเดช กุมภวา  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอโพนทราย 
๑๓. นายนพดล สุภัควรกุล ปศุสัตว์อําเภอธวัชบุรี 
๑๔. นายนิรันดร ภูมิเรือง  ปศุสัตว์อําเภอหนองฮี 
๑๕. นายไวยเวทย์ พลเย่ียม  ปศุสัตว์อําเภอพนมไพร 
๑๖. นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทอง 
๑๗. นายนิกร  ดาวศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอโพธ์ิชัย 
๑๘. นายธรรมศักด์ิ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ 
๑๙. นายอานุภาพ ชัยสงคราม ปศุสัตว์อําเภอจังหาร 
๒๐. นายวิโรจน์ บุบผาวาสน์ ปศุสัตว์อําเภอเชียงขวัญ 
๒๑. นายอนุชา รองสุดใจ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอทุ่งเขาหลวง 
๒๒. นายชัยวัฒน์ แสนศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดิษพงศ์  พิลาวัลย์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๒. นางสาวชยานันท์  ลาภเจริญวงศ์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๓. นายดิเรก  สุดาเดช   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๔. นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ   นักจัดการงานทั่วไป 
๕. นางสาวปุญชรัสมิ์  ไชยมูล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายไสว ยันตะพันธ์ นายสัตว์แพทย์ชํานาญการพิเศษ 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ คําสั่งย้ายข้าราชการ 
 ๑. นายอํานาจ มะธิปิไข ตําแหน่ง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) เลขที่ตําแหน่ง ๒๘๒๐ 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์อาวุโส) 
ตําแหน่งเลขที่ ๒๗๙๘  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๒. นายทวี  พงษ์สุพรรณ์ ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๒๘๐๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๓. นางสาวชยานันท์ ลาภเจริญวงศ์ ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ ๒๘๓๔ 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนทอง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ไปดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ ๒๘๔๒ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๔. นายสมชาติ เสนาไชย ตําแหน่ง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) เลขท่ีตําแหน่ง ๒๘๒๔ 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดํารงตําแหน่งปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) เลขท่ี
ตําแหน่ง ๒๘๒๐ สํานักงานปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๒ เร่ืองการชะลอการเคลื่อนย้ายสัตว์และการทําเคร่ืองหมายสัตว์ 
 ด้วยขณะน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปิ สกิน ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ดําเนินการไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการเกิดโรคระบาดลดลง โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์ในช่วงน้ีขอให้ชะลอไปก่อนหรือ
หากมีการจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาตามความเหมาะสมและ             
ขอดําเนินการปฏิบัติภายใต้การประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ด้วย 
 การทําเร่ืองหมายสัตว์ที่จะดําเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ ขอให้ทางปศุสัตว์อําเภอที่มีการเคลื่อนย้ายให้
แจ้งความประสงค์ในการส่ังเครื่องหมายเบอร์หูสัตว์ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
เพ่ือให้เป็นไปในแนวปฏิบัติแจ้งเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๓ แจ้งข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการเยียวยาโรคระบาดโรคลัมปิ สกิน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ด้วยขณะนี้ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับการเยียวยาได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนส่งเอกสารให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขอให้ปศุสัตว์อําเภอที่ยังดําเนินการยังไม่ครบถ้วนขอให้รีบดําเนินการสํารวจสัตว์ที่
ป่วยด้วยโรคลัมปิ สกิน และขอให้ดําเนิน 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๖๔ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓.๑ การนําเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙   
 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือ
ส่วนราชการทุกส่วนในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกําหนดและการสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน       
การนําเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    โคโรน่า ๒๐๑๙ 
ดังน้ี 
 ๑.๑ ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่งสื่อ สิ่งพิมพ์ หรืออ่ืนใดที่มีความอันอาจทํา
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์
ฉุกเฉินจนกระทบต่อความม่ันคงสงบเรียบร้อย 
 ๑.๒ ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารในอินเตอร์เน็ต ในสํานักงาน ให้ตรวจสอบเลขท่ีอยู่
ไอพี (IP address) ผู้ใช้ และให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบและระงับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่  
ไอพีน้ัน  
     ๑.๓ ให้ส่วนราชการสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ประชาชนเก่ียวกับข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความความกลัวจากที่เผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ การป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยของประชาชน 
 ตามท่ีสถานการณ์การข่าวของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ และมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
และความสงบเรียบร้อย จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการทุกส่วนให้พิจารณาดําเนินการ 
 ๒.๑ ติดตามสถานการณ์การร่วมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ที่อาจเคลื่อนไหวหรือส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและแหล่งชุมชนใน
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันเหตุ 
 ๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หากตรวจพบความผิด
สังเกตุตามอํานาจหน้าที่  
 ๒.๓ กรณีเกิดเหตุด่วนสําคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาและจังหวัดร้อยเอ็ดทราบทันที 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  
 ๓.๑ กรมปศุสัตว์จะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Saraban) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่ง และติดตามหนังสือ
ราชการ โดยในเบ้ืองต้นสํานักงานเลขานุการกรมได้ให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของฝ่ายบริหารทั่วไป และแจ้งว่าจะดําเนินการอบรมทางออนไลน์สอบ
การใช้งานระบบก่อน และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ดีขึ้นแล้วทาง
สํานักงานเลขานุการกรมจะจัดทีมเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานระบบหรือจะแจ้งให้จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วม
รับฟังการใช้งานโดยตรงอีกครั้งหน่ึง ขณะนี้ดําเนินการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลผู้ใช้งาน 
  ๓.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้แจ้งแนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกส่วนราชการในจังหวัด รวมถึงได้มีการอบรม
ให้กับส่วนราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๔.๑ ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดกําหนดให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นตัวช้ีวัด
ระดับอําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งผลการดําเนินงานการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔)  ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒ รายงานความก้าวหน้า โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ 

ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดให้ติดตามความก้าวหน้าและส่งรายงานความก้าวหน้า 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ เป็นประจํา ทุก ๖ เดือน ขอให้
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วย 

 - ปี ๒๕๖๑ อําเภอปทุมรัตต์, อําเภอโพนทราย, อําเภอหนองฮี, อําเภอเกษตรวิสัยและอําเภอ
สุวรรณภูมิ 
  - ปี ๒๕๖๒  อําเภอโพนทอง, อําเภอจตุรพักตรพิมาน, อําเภอพนมไพร, อําเภอทุ่งเขาหลวง 
และอําเภอโพธ์ิชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑ เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค
 เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือจึงขอให้สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอเน้นยํ้าและดําเนินการตามมาตรการดังน้ี 

 ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
 เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกรทุกครั้ง 
 เมื่อพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้ดําเนินการ 

• สอบวนโรคและเก็บตัวอย่าง 
• ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ทันที โดยไม่ต้องรอผล

ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
• กรณีพบสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ ให้ดําเนินการชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง

เพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง 
• รายงานการพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติมาที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
• เร่งดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย และโรคคอบวมให้กับ

สัตว์ในพ้ืนที่ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ 
 ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๐๘/ว ๑๑๗๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เร่ือง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเป่ือยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ โดยกําหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าว
ในช่วง เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดําเนินฉีดวัคซีนดังกล่าวให้แล้วเสร็จและ 
จัดทํารายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด (กคร.๕) ส่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันพุธ ที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้รวบรวมรายงานส่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๔ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ การตรวจติดตามและต่ออายุสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)  
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดทําโครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ในการรับรองสถานที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะที่ดีไม่มีสารตกค้างและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้พบว่าจังหวัดร้อยเอ็ด         
มีสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) ที่มีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามและต่ออายุสถานที่จําหน่าย
เน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์OK) น้ัน  
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้ท่านประสานเจ้าหน้าที่    
ที่เก่ียวข้องและแจ้งผู้ประกอบการเพ่ือตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์OK) และส่งหลักฐานการ
ตรวจประเมินมายังสํานักงานเพ่ือจังหวัดร้อยเอ็ดภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งน้ีเอกสารได้ส่งไปอย่าง
เมลล์ของทุกอําเภอแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ การตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
 แจ้งการตรวจต่ออายุสถานที่จําหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดทําโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีลักษณะที่ดีไม่มีสารตกค้างและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่จําหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ที่มีใบรับรอง       
(ปศุสัตว์ OK) ใกล้หมดอายุแล้วน้ัน กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประสาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอและแจ้งผู้ประกอบการตรวจสอบประเมินสถานสถานท่ี
จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และส่งเอกสารหลักฐานการตรวจประเมินมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งน้ีเอกสารการตรวจสอบการประเมินได้ส่งไปยังอีเมลล์ของทุกอําเภอแล้ว
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 
 การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์รอบท่ี ๒/๒๕๖๔ โดยขอให้ทางปศุสัตว์อําเภอเป็นผู้ประสานเจ้าหน้าที่     
ที่เก่ียวข้องเบ้ืองต้นและให้คําแนะนําการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน ทั้งน้ีทางกลุ่มคุณภาพสินค้า      
ปศุสัตว์ได้จัดส่งหนังสือตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดรอบที่ ๒ / ๒๕๖๔ ไปยังอีเมลล์ของทุก
อําเภอแล้วในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีกําหนดส่งรายงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้ท่าน
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่อําเภอ เพ่ือเตรียมการประเมินโรงฆ่าสัตว์   
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มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๔ ขอความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย  
 แจ้งแนวทางขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและ
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์เถ่ือนในหลายพ้ืนที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งยังคงพบการกระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจําหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ในหลายพ้ืนที่ 
 ในการนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอความร่วมมือปศุสัตว์
อําเภอในพ้ืนที่ให้สํารวจข้อมูลในพ้ืนที่และประสานมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพ่ือร่วมกัน
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานแบบสํารวจโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
และสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อนมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๕ การต่ออายุโรงฆ่าสัตว์และยกเลิก  
 แจ้งแนวทางการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์และยกเลิก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้เจ้าหน้าที่       
ปศุสัตว์อําเภอเร่งประสานผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารต่ออายุเน่ืองจากโรงฆ่าสัตว์ ที่มีใบ
ประกอบการหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จํานวน ๓๓ โรง จากท้ังหมดของโรงฆ่าสัตว์ภายในพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน ๔๑ โรง หากพบว่าปิดกิจการขอให้ทางสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งเอกสารรายงานการ
ขอยกเลิกโรงฆ่าสัตว์โดยส่งมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทั้งน้ี พบว่าทางสํานักงานปศุสัตว์อําเภอมี
การจัดส่งเอกสารการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์มาแล้ว จํานวน ๗ โรง ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและจะส่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 ๑. รายงานลูกสัตว์เกิด 

โค กระบือ รวม 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
๑๐ ๔๘ ๔ ๑๖ ๕๘ ๒๐ 

 
 ๒. ขออนุมัติขยายลูกเพศเมีย 

โค กระบือ รวม 
๕๓ ๓๘ ๙๑ 

 
 ๓. การนําส่งเงินเข้าโครงการ 

ลูกเพศผู้ตัวที่ ๑ ค่าจําหน่ายซาก รวม 
โค กระบือ มูลค่า(บาท) โค กระบือ มูลค่า(บาท) มูลค่า(บาท) 
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๑๕ ๑๐ ๒๗๓,๓๙๕ ๒ ๐ ๔,๐๐๐ ๒๗๗,๓๙๕ 
 
  
๔. การขออนุมัติจําหน่ายลูกเพศผู้ 

โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 
๑๗ ๖ ๒๓ ๒๕๔,๖๐๐ 

 
 ๕. การมอบกรรมสิทธ์ิ และจําหน่ายจากทะเบียน 

โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 
๐ ๐ ๐ ๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๗.๒ โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19 (โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเน่ือง) จํานวนกลุ่มที่
ได้รับการอนุมัติ เท่าเดิม 
 จํานวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนคอกกลาง 
 ๑. ฟาร์มช๊อป ของ นางวรจิตร ท่านํ้าเที่ยง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๒๐ ตําบลสระคู  อําเภอสุวรรณภูมิ  
 ๒. จงเจริญฟาร์ม ของ ดวงใจ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด เลขที่ – หมู่ ๘ ตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ 
 ๓. ทุ่งนาทองฟาร์ม ของ นายศักดิทัด สาไชยันต์ เลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๒ ตําบลสีแก้ว อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๗.๓ โคโครงการโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ ๒  
 ขั้นตอนการนําเงินส่งคืนโครงการ 
  ๑. ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เรียกสมาชิกประชุม เพ่ือกําหนดวันในการนําเงินมาชําระเงินกู้
  ๒. นําเงินเข้าบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนของกลุ่มตนเองให้ครบจํานวนเงิน  
  ๓. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนทําหนังสือขอนําเงินส่งกองทุนผ่าน สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
  ๔. นําส่งเงินที่ฝ่ายการเงินสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    
  ๕. การเงินนําเงินเข้าบัญชีโครงการโคเน้ือสร้างอาชีพฯและออกใบเสร็จรับเงินคืนให้กลุ่มฯ 

โครงการโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
 

สรุปกลุ่มวิสาหกิจชมชนฯที่เข้าร่วมโครงการโคเน้ือสร้างอาชีพคืนเงินกู้ งวดที่ ๑ เดือนสิงหาคม ร้อยละ ๒๕ 
ที่ ช่ือกลุ่ม วสช. รับชําระ วันที่ชําระเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ วสช.โคเน้ือบ้านโนนเจริญฯ ๖๒๕,๐๐๐ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๑๐๐ โพนทราย 
๒ วสช.ดอนเงินฯ ม. ๕ ๔๐,๐๐๐ ๑๑ ส.ค. ๖๔ ๑๐ เชียงขวัญ 
๓ วสช. หมูม้น ๑๗๗,๕๐๐ ๑๗ ก.พ. ๖๔ ๒๘ เชียงขวัญ 
๔ วสช.สนามชัย หมู่ ๑๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๒๐ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ ศรีสมเด็จ 
๕ วสช.กลุ่มทําสวนตะโมน ๖๒๕,๐๐๐ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ ธวัชบุรี 
๖ วสช.บ้านป่าสุ่ม ม.๗ ๖๒๕,๐๐๐ ๑๗ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ ธวัชบุรี 
๗ วสช.บ้านสวนปอ  ๖๒๕,๐๐๐ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ ปทุมรัตต์ 
๘ วสช.บ้านห้วยทราย ๖๒๕,๐๐๐ ๑๘ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ เมยวดี 
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๙ วสช.บ้านข่อยเมืองแก้ว ๖๒๕,๐๐๐ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ๑๐๐ เมืองสรวง 
๑๐ วสช.บ้านเม็ก หมู่ ๑๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ๑๐๐ จังหาร 
 รวม ๕,๒๑๗,๕๐๐  ๓๐  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๓๐    น.          
 
 ลงช่ือ..............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ) 
                                                                นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
  ลงช่ือ ....................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์) 
                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 


