
รายงานการประชุมประจําเดือน  มกราคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด 
ผู้มาประชุม 

๑. นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน 
๒. นายเทวิน แสวงสิน  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายปัญญา แววดี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๔. นายสุรวิทย์ ชอบจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๕. นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๖. น.ส.จิรนันท์ กระจ่างจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๗. นายสุรพงษ์ หงส์ช้ัน  ปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
๘. นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อําเภอเกษตรวิสัย 
๙. นายบรรเจิด ใจดี  ปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ 
๑๐. นายสุรชัย นพไธสง  ปศุสัตว์อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
๑๑. นายอํานาจ มะธิปิไข  ปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ 
๑๒. นายพงศ์สวัสด์ิ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง 
๑๓. นายสมเดช กุมภวา  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอสุวรรณภูมิ 
๑๔. นายนพดล สุภัควรกุล ปศุสัตว์อําเภอธวัชบุรี 
๑๕. นายนิรันดร ภูมิเรือง  ปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ 
๑๖. นายไวยเวทย์ พลเย่ียม  ปศุสัตว์อําเภอพนมไพร 
๑๗. นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทอง 
๑๘. นายธงชัย ปัญโย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทราย 
๑๙. นายนิกร  ดาวศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอโพธ์ิชัย 
๒๐. นายธรรมศักด์ิ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ 
๒๑. นายอานุภาพ ชัยสงคราม ปศุสัตว์อําเภอจังหาร 
๒๒. นายวิโรจน์ บุบผาวาสน์ ปศุสัตว์อําเภอเชียงขวัญ 
๒๓. นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อําเภอทุ่งเขาหลวง 
๒๔. นายประมวล บ้างตํารวจ นายสัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๒๕. นายเรืองเดช เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอหนองพอก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุภารัตน์ สน่ันเอ้ือ  พนักงานผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 กรมปศุสัตว์มีคําสั่งย้ายข้าราชการ นายสุรวิทย์ ชอบจิตร ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ต้ังแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
.มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๖๒ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓.๑ การตรวจสุขภาพประจําปี 
 ด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการภายใน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพ
ประจําปี เข้ารับการตรวจได้ในวันเวลาดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ การย่ืนแบบภาษีประจําปี ๒๕๖๒ 
 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีรายได้ ย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปี ๒๕๖๒ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ทุกแห่งทั่วประเทศและย่ืนแบบฯผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ระหว่างวันที่ ๑ 
มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ ไดอาร่ีกรมปศุสัตว์ 
 ตามท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้สั่งจองไดอารี่กรมปศุสัตว์ เพ่ือใช้เป็นสมุดบันทึกหรือสําหรับติดต่อ
ประสานงานภายในกรมปศุสัตว์ ในราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท น้ัน กรมปศุสัตว์ได้สั่งจองไดอารี่ตามจํานวนที่สั่งจองแล้ว ขอให้
ติดต่อรับได้ที่ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๔.๑ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดําเนินการแจ้งโรงเรียนเป้าหมายเพื่อจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างโรงเรือน โดยคํานึงถึง
เร่ืองไฟฟ้า ประปา กลิ่น อุทกภัย ทั้งน้ีขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอติดต่อรับแบบแปลนได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ต้ังแต่บัดน้ีเป็น
ต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒ การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือและมีคิวอาร์โค๊ดให้เพ่ือดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ลบโปรแกรมเดิมแล้ว
ขอให้ติดต้ังโปรแกรมใหม่ และขอให้อําเภอเร่งรัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้ได้ร้อย
ละ ๘๐ ถึงจะถือว่าผ่านตัวช้ีวัดของกลุ่มฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๓ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๓ 
 แผนการอบรมรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งในที่ประชุมแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๔ โครงการปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย 
 สรุปยอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒๐,.๓๕๖ ราย ประกอบด้วย เลี้ยงไก่ไข่ จํานวน ๑๔,๐๐๐ ราย เลี้ยงเป็ด
ไข่ จํานวน ๑,๐๙๑ ราย และเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จํานวน ๕,๒๖๕ ราย ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเตรียมการขออนุมัติรายช่ือ 
(ที่ดําเนินการส่งให้ทางจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วน้ัน) เพ่ือใช้เงินอุดหนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพร้อมทําหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๕ ภัยธรรมชาติ 
 เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ด้านปศุสัตว์ รายละเอียดหนังสือกรมปศุสัตว์แจ้งเวียนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอถือปฏิบัติตามแนวทางและข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑  การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
 ๕.๑.๑ แผนออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และสร้าง
รอยย้ิมให้ประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจําจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านเมืองทุ่งหมู่ที่ ๑ ตําบลทุ่งศรีเมือง อําเภอสุวรรณภูมิ  
 ๕.๑.๒  การเตรียมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๕.๑.๓ สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาดสัตว์ปีก โรคปากและเท้าเป่ือย โรคอหิวาต์แอฟริกา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ e-O-operation 
 ๕.๔.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e – operation 
 ๕.๔.๒ ตัวช้ีวัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ งานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย 
 การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปี ๒๕๖๓ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทําการพิมพ์ใบ    
อนุญาตฯ เรียบร้อยแล้วขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ เพ่ือดําเนินการแจกผู้ประกอบการได้ที่กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แต่ยังเหลือเฉาะผู้ประกอบการที่ถูกดําเนินการเปรีบเทียบปรับ 
.มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ งานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดสุกร (ASF) ขอให้ปศุสัตว์อําเภอตรวจสอบฟาร์มสุกรให้คงสภาพมาตรฐานฟาร์ม ส่วน
ฟาร์มที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ขอให้เร่งรัดดําเนินการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP หรือ GFM ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ งานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 เร่งรัดดําเนินการของพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์บันทึกงานผลการตรวจสุขภาพสัตว์โรงฆ่าและซากสัตว์ 
พร้อมทั้งรายงานการรับรองเน้ือสัตว์ที่จําหน่าย  ส่งบันทึกทุกเดือนเพ่ือรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดงานกลุ่ม
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  



 
4

 การออกตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์และไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเร่งดําเนินการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่ในอําเภอที่รับผิดชอบตามรายละเอียดแจ้งเป็นหนังสือแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบแจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๒ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 กรมปศุสัตว์แจ้งเปลี่ยนการปรับลดพ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ิมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากเป้าหมายเดิม ๒๕,๐๐๐ ไร่ เป็น ๑๖,๕๐๐ ไร่ โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้รับเป้าหมายจากการปรับลดจํานวน ๓๐๐ ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๓ แผนการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๗.๓.๑ โครงการ Zonning โคเน้ือ ฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือ” จํานวน ๘๐ ราย 
 ๗.๓.๒ โครงการ Smart Famer ต้นแบบ เป้าหมายจํานวน ๕๐ ราย 
 ๗.๓.๓ โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายจํานวน ๒๐ ราย วันที่ ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส.ภาษิตฟาร์ม เลขที่ ๘๕ 
หมู่ ๙ ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๔ โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เก่ียวเนื่องตามนโยบายรัฐบาล 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดทําบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่
เก่ียวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รวมท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดย
ใช้แหล่งงบประมาณเงินกู้อัตราดอกเบ้ียตํ่าจาก ธ.ก.ส. เช่น โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
 ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ ในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐    น.          
 
 
 
      ลงช่ือ .............................................. ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ) 
                                                                    พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 
 

                                      ลงช่ือ .............................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์) 

                                                                          หัวหน้าฝา่ยบริหารท่ัวไป 
 


