
รายงานการประชุมประจําเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันที่พฤหัสบดี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชมุ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้มาประชุม 

๑. นายปัญญา มูลคํากาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน 
๒. นายเทวิน แสวงสิน  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายปัญญา แววดี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๔. นายไสว  ยันตะพันธ์ 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. นายอดุลย์เดช บุ่งหวาย  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๒๕. นายเรืองเดช เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอหนองพอก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุภารัตน์ สน่ันเอ้ือ  พนักงานผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การต่อพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงปรากฏ
อยู่ และเพ่ือให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ จึงยังคงมีการต่อระยะเวลาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑.๒ จิตอาสามีแล้วแบ่งปัน (ตู้ปันสุข) 
       จังหวัดร้อยเอ็ดเชิญชวนให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน 
(ตู้ปันสุข) “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้ไว้แบ่งปัน” เพ่ือส่งมอบอาหาร เครื่องด่ืม หน้ากากผ้า สิ่งของอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ 
๑.๓ การเสนอโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดให้เชิญ
ประชุมส่วนราชการเพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คู่มือการเสนอโครงการ
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ส่งแจ้งอําเภอทางไลน์กลุ่มฯ และให้ดําเนินการพิจารณาเสนอ
แผนและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน มีกําหนดส่งภายในวันที่           
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๑.๔ การจัดงานวันด่ืมนมโลก (WORLD MILK DAY) 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม กําหนดจัดงานวันด่ืมนมโลก 
(WORLD MILK DAY) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภายใต้คําขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ด่ืมนมทุกวัน ด่ืมได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลาย
เมนู” จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม 
 
.มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๖๓ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓.๑ ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียนเรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด ทั้งน้ี ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการบังคับใช้ภายใต้เง่ือนไขในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คําว่า “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” ให้หมายถึง ประสบการณ์ในการ
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                ในการนี้ เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ             
และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีอัตราว่างในตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล   
และตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่จึงแจ้งเวียนให้
ข้าราชการที่มีความประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยน หรือย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งความ
ประสงค์ และส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
ทั้งน้ี ต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา และไม่เป็นผู้ที่อยู่
ระหว่างการประเมินบุคคลและผลงาน และบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเกินกว่า ๑ ปี รายละเอียดตามแนบ   
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ด้วยสํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ได้เผยแพร่เอกสารความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือใหห้น่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ทราบและสามารถนํามาปรับใช้เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัดังกล่าว ประกอบด้วยบทความ จํานวน ๕ เร่ือง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ดังน้ี  

๑.  บทความเรื่อง “แค่ไหน
บทความเรื่อง “ทําไมสองมา
บทความเรื่อง “คลิน
บทความเรื่อง “ข้อมู

ถึงจะมีส่วนได้เสีย” 
๒. ตรฐาน” 
๓. ิกเถ่ือนหรือเปล่า” 
๔. ลคนต่างด้าว” 

บทความเรื่อง “๕ ปี มีงานอะไรบ้าง       
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ คําสั่งแต่งต้ังปศุสัตว์อําเภอเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จํานวน 
๔๐ แห่ง งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอนุมั ติจัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน) รายการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จํานวน ๔๐ แห่ง ในพ้ืนที่           
๒๐ อําเภอ ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการทําสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างครบท้ังหมดแล้ว และจังหวัดร้อยเอ็ดได้มี
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โดยปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน
คณะกรรมการ ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอในพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นกรรมการ ร่วมกับวิศวกรโยธาจากสํานักงาน      
โยธาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดคําสั่งตามที่ได้ส่งมอบให้กับทุกอําเภอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๔ ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงปรากฏ
อยู่และเพ่ือให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๖) ซึ่งยังคงมีการปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่
โรค และมีการผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกของ
ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง รายละเอียดประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดตามแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๖.๑ โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
 เอกสารที่อําเภอส่งมาเพ่ือให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศดําเนินการตรวจสอบเพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ข้อมูลไม่ถูกต้องจํานวนมาก บางรายเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ขอให้อําเภอได้ดําเนินการตรวจสอบในเบ้ืองต้น
ด้วย สําหรับในรายที่เบิกจ่ายและได้รับเงินแล้วขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินด้วยโดยเฉพาะในรายแรกๆท่ีเบิกจ่ายไป
ก่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
๖.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปี ๒๕๖๓  
 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๓ ยังคงเหลือกิจกรรมที่ต้องดําเนินการได้แก่ กิจกรรมการ
ฝึกผสมอาหารใช้เองในพ้ืนที่ กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกลุ่ม
จะได้เร่งดําเนินการและแจ้งแผนแจ้งรายละเอียดให้ทางอําเภอทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ ตัวช้ีวัดรอบที่ ๒/๒๕๖๓ 
 สําหรับรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๓ กลุ่มยุทธศาสตร์ได้แจ้ง
ให้กลุ่มฝ่ายสรุปรายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอดําเนินการซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มฝ่ายกําลังปรับปรุง
รายละเอียดตัวช้ีวัดอยู่เรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้อําเภอทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหน่ึง  
 ในส่วนของการสร้างการรับรู้ขอให้อําเภอทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและให้มี
หลักฐานการส่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมอืง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ กําหนดให้ดําเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓  
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ทุกอําเภอดําเนินการโครงการรณรงค์การทําวัคซีนป้องกันโรค
ในไก่พ้ืนเมือง โดยคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ กําหนดให้ดําเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยกําหนดเป้าหมายใน
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มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ เน้นยํ้ามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรยังคงพบการระบาดของโรคอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศจีนที่รายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๖๓ ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล จากฤดูรอ้นเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศระหว่างวัน 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้สุกรมีภูมิคุม้กันลดตํ่าลง กรมปศุสัตว์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังป้องกันโรค
อหิวาต์สุกรในพ้ืนที่ 
๕.๓ ตัวช้ืวัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
      ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มรีะบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม  
 ๕.๑.๒ ระดับความสําเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
       ๕.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
       ๕.๑.๔ ระดับความสําเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ งานควบคุมอาหารสัตว์ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย 
 ๖.๑.๑ การควบคุมอาหารสัตว์ตามกฎหมาย 
 - การตรวจสอบสถานท่ีขายอาหารสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดร้อยเอ็ดจะแจ้งเป็นหนังสือแล้ว เพ่ือให้  ปศุสัตว์อําเภอทราบ
และดําเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 ๖.๑.๒ การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจําปี ๒๕๖๓ 
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกําหนดให้
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกพระราชบัญญัติที่
ตนเองรับผิดชอบ และให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในรูปแบบดังกล่าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายกิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์
อาหารสัตว์นํ้า ยาสัตว์ และยาสัตว์นํ้า ประจําปี ๒๕๖๓ ขึ้นเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกําหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอของกรม     
ปศุสัตว์ และกรมประมง ในพ้ืนที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เข้าดําเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณา
การร่วมกัน โดยกําหนดให้ปศุสัตว์อําเภอเป็นผู้ประสานงาน รายละเอียด    ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน
จังหวัดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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.มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ งานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 ๖.๒.๑ การตรวจรับรอง(ต่ออายุ) มาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ไก่ บ.เบทาโกรฯ สาขาร้อยเอ็ด ที่ต้ัง 
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งนัดตรวจวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไปขอประสานท่านปศุสัตว์อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ดหรือผู้แทนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ งานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 ๖.๓.๑ กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้มีการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการจํานวน  ๒ หลักสูตร 

 ๑. หลักสูตร “ช้ีแจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
และกฎหมายลําดับรองเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓”  

 - จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอดําเนินการแจ้งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ แห่งละ      
๑ท่าน ในเขตพื้นที่ของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในวันศุกร์ที่ ๕มิถุนายน ๒๕๖๓ณ โรงแรมเพชรรัชต์     
การ์เด้นท์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งแจ้งผู้ประกอบการส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการอบรมฯ  และรวบรวมส่งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Pvlo_roi@dld.go.th หรือแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “101 สินค้าปศุสัตว์” ภายในวันศุกร์ที่๒๙พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ทั้งน้ี ทางกลุ่มฯ ได้ส่งไฟล์เอกสารรายละเอียดไปยังเมล์ของอําเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่แล้ว           
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๕๐น. 

 ๒. หลักสูตร “ส่งเสริมสถานประกอบการสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ให้ได้รับการรับรอง
โครงการปศุสัตว์ OK ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓”  

 - จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอที่เก่ียวข้อง (อําเภอเมืองร้อยเอ็ด, ศรีสมเด็จ,         
จังหาร, เชียงขวัญ, ธวัชบุรี, ทุ่งเขาหลวง และจตุรพักตรพิมาน) ดําเนินการส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ       
เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในวันพุธที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๓ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งน้ี ขอให้ปศุสัตว์อําเภอรวบรวมแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และส่งไปยังสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Pvlo_roi@dld.go.th หรือแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม 
“101 สินค้าปศุสัตว์” ภายในวันศุกร์ที่๕มิถุนายน ๒๕๖๓รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี ทั้งน้ี      
ทางกลุ่มฯ ได้ส่งไฟล์เอกสารรายละเอียดไปยังเมล์ของอําเภอที่เก่ียวข้องแล้วในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๒๙ น. 
 ๖.๓.๒ การตรวจติดตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนญุาตโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้ันจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  ๑. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ฆจส. ๒ หรือ กฆ. ๑) 
ทุกแห่งภายในพ้ืนที่ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 
และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย
มุ่งเน้นให้โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทีไ่ด้รับอนุญาตฯ มีการประกอบกิจการที่ถูกสขุลักษณะและสุขอนามัย ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการตามแบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  
  ๒. หากพบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ให้ดําเนินการแจ้งเตือน พร้อมทั้งรายงาน
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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ทั้งน้ี ทางกลุ่มฯได้ส่งไฟล์เอกสารรายละเอียดไปยังอีเมล์อําเภอแล้ว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๕.๒๗ น. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๔ งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๖.๔.๑ กรมปศุสัตว์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ได้แจ้งบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จําหน่ายนมโรงเรียน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “101 สินค้าปศุสัตว์”แล้ว เพ่ือให้ปศุสัตว์
อําเภอใช้เป็นข้อมูลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 - งาน “วันด่ืมนมโลก (World Milk Day) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 ตามท่ีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กําหนดให้วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปีเป็น 
“วันด่ืมนมโลก (World Milk Day)” กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือให้สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดกิจกรรมฯนั้น 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จะจดังาน ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญปศุสัตว์อําเภอและเจ้าหน้าที่
ที่พักในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมท้ังประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯแก่ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจเข้าร่วมงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 - ผลการดําเนินงานโครงการ ธคก.ฯ ประจําเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 ๑. รายงานลูกสัตว์เกิด 

โค กระบือ รวม 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
๑๑ ๗ ๒ ๔ ๑๓ ๑๑ 

 
 ๒. ขออนุมัติขยายลูกเพศเมีย 

โค กระบือ รวม 
๑ ๑ ๑ 

 
 ๓. การนําส่งเงินเข้าโครงการ 

ลูกเพศผู้ตัวที่ 1 ค่าจําหน่ายซาก รวม 
โค กระบือ มูลค่า(บาท) โค กระบือ มูลค่า(บาท) มูลค่า(บาท) 
๔๕ ๓ ๔๕๙,๑๗๐ ๑  ๑,๐๐๐ ๔๖๐,๑๗๐ 

 
 ๔. ผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสัตว์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือที่มีสัญญายืมเกิน ๕ ปี 
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สัญญาปีที ่ จํานวน(ตัว) ผลการ
ดําเนินงาน (ตัว) 

ผลงานสะสม
(ตัว) 

รวม ๒,๑๔๒ ๕ ๘ 
สัญญาก่อนปี ๒๕๕๕ ๑,๑๙๗ ๑ ๒ 
สัญญาปี ๒๕๕๖ ๕๕๘ ๓ ๓ 
สัญญาปี ๒๕๕๗ ๓๘๗ ๑ ๓ 

 
 ๕. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

การรับบริจาคประจําเดือน...พฤษภาคม ๒๕๖๓........ 
ผลงานเดือนน้ี(ตัว) ผลงานสะสม(ตัว) เงินสมทบทุน(บาท) 
โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา ผลงานเดือนน้ี รวม 
๐ ๐ ๐ ๒๐ ๓ ๒๓ ๑๘๔,๔๒๗.๕๐ ๒๐๐ ๑๘๔,๖๒๗.๕๐

 
 - แนวทางการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาโครงการ ธคก.ฯ 

๑. กรณีสญัญายืมเกิน ๕ ปี 
๒. การจัดทําสญัญายืมขณะทียั่งไม่ได้รับเลขที่สัญญา 
๓. การขออนุมติัจําหน่ายลูกเพศผู้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ การดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลกูพืชอาหารสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปล่ียนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ระดับจังหวัด และ
ปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ ,โพนทอง ,โพนทราย ,พนมไพร ,อาจสามารถ ,ธวัชบุรี และ เมยวดี  เป็นการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณา และอนุมัติรายช่ือเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ สําหรับเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร 
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ภายใต้โครงการ ธคก.ฯ 
 ๙.๓.๑ เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดๆ ละ ๑ รายๆ ละไม่เกิน ๕ ตัว นายทองรัก สทุธิ
บาก เลขที่ ๖๑ หมู่ที ่๑๓ ตําบลสวนจิก อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๙.๓.๒ สถาบันเกษตรกร (กลุม่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดๆ ละ ๑ กลุ่มๆ ละ ไม่เกิน ๑๕ 
ตัว กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา หมู่ที่ ๗ ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๔ ติดตามงาน 
 ๖.๔.๑ ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์ (ขอส่งภายในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๖๓) 
 ๖.๔.๒ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ปี ๖๔ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือสร้างอาชีพบ้าน
เชียงใหม่ เลขที่ ๓๒ หมูท่ี๕ ตําบลเชียงใหม่ อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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 ๖.๔.๓ สํารวจข้อมูลเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์)          
(ส่งภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๖๓) 
 ๖.๔.๔ เป้าหมายการดําเนินงานโครงการส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปี ๖๓ – ปี ๖๔) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ 

เลขที่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 
๑ นางฉวีวรรณ  คันซึล ๑๓๒ ๒ โพนเมือง อาจสามารถ 
๒ นางวิลาวัลย์  บุญกิจ ๑๑๗ ๔ ธงธานี ธวัชบุรี 
๓ นายประสงคื  อินทวงค์ ๖๔ ๙ ธงธานี ธวัชบุรี 
๔ นายอัมพร  จันทรประทักษ์ ๑๑๑ ๓ เกาะแก้ว เสลภูม ิ
๕ นางสาวเพชรมณี  ภูมิโชติ ๒๓ ๓ เกาะแก้ว เสลภูม ิ
๖ นางสงกราน  ประเสริฐสังข์ ๗๒ ๑๓ เกาะแก้ว เสลภูม ิ
๗ นายเมธี  ภูมิย่ิง ๒ ๑๓ เกาะแก้ว เสลภูม ิ
๘ นายพงศ์เพชร  วงศ์นํ้าคํา ๖๙ ๘ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด 
๙ นางจิริวนา  ผลาโชติ ๗ ๑ บัวคํา โพธ์ิชัย 
๑๐ นางวิชาภรณ์  ภูมิประเสริฐ ๙๗ ๑๑ บัวคํา โพธ์ิชัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐    น.          
 
     ลงช่ือ .............................................. ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ) 
                                                        พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 
 

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

                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 


