
รายงานการประชุมประจําเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้มาประชุม 
๑. นายปัญญา มูลคํากาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน        
๒. นายอํานาจ มะธิปิไข  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายทวี  พงษ์สุพรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๔. นายปองคุณ ประสารีบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๕. น.ส.จิรนันท์ กระจ่างจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๖. นายสุรชัย นพไธสง  ปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
๗. นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อําเภอเกษตรวิสัย 
๘. นายธงชัย ปัญโย  ปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ 
๙. นายสุรพงษ์ หงส์ช้ัน  ปศุสัตว์อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
๑๐. นางสาวสิรินันท์  บุญนันท์  แทนปศุสัตว์อําเภอหนองพอก 

๑๑. นายพงศ์สวัสด์ิ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง 
๑๒. นางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อําเภอสุวรรณภูมิ 
๑๓. นายสมเดช กุมภวา  ปศุสัตว์อําเภอโพนทราย 
๑๔. นายนพดล สุภัควรกุล ปศุสัตว์อําเภอธวัชบุรี 
๑๕. นายนิรันดร ภูมิเรือง  ปศุสัตว์อําเภอหนองฮี 
๑๖. นายไวยเวทย์ พลเย่ียม  ปศุสัตว์อําเภอพนมไพร 
๑๗. นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทอง 
๑๘. นายนิกร  ดาวศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมยวดี 
๑๙. นายธรรมศักด์ิ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ 
๒๐. นายอานุภาพ ชัยสงคราม ปศุสัตว์อําเภอจังหาร 
๒๑. นายพินิจ ไชยชาติ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเชียงขวัญ 
๒๒. นายอนุชา รองสุดใจ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอโพธ์ิชัย 
๒๓. นายชัยวัฒน์ แสนศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ 
๒๔. นายวิรพล คําผา  ปศุสัตว์อําเภอเมยวดี รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอทุ่งเขาหลวง 

๒๕. นายดิเรก สุดาเดช  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ   นักจัดการงานทั่วไป 
๒. นางสาวปุญชรัสมิ์  ไชยมูล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. นายไสว ยันตะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ แจ้งขอเชิญมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 ตามหนังสือ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ กษ 0604/พิเศษ 1 ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้
ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ขอความอนุเคราะห์มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอใช้ห้องประชุมและ 
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด               
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. นายปองคุณ  ประสารีบุตร นักวิชาการสัตวบาล  
  ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 
 2. นายสุรสิทธ์ิ  ดวงสอนยา เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
  ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. 
 3. นายนิรันดร์ ภูมิเรือง  ปศุสัตว์อําเภอหนองฮี (ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหน่งปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ) 
  ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. 
 4. นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทอง (ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหน่งปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ) 
  ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๖๔ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

๓.๑ แจ้งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) 
 จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ มี
ผลต้ังแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามข้อกําหนด สรุปดังน้ี 
 ๑. การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือเป็นพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ๒๓ จังหวัด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ๓๐ จังหวัด และพ้ืนที่ควบคุม ๒๔ จังหวัด (พ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด กรุงเทพฯ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก 
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 ๒. ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเน่ืองไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
 ๓ .  จังหวัดทุกจังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยกําหนดปรับปรุง             
เฉพาะเรื่องจํานวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมจําแนกตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์  

  -พ้ื นที่ ค วบ คุมสู งสุ ดและ เข้ ม ง วด  ห้ าม จัด กิ จกรรมซึ่ ง มี ก า ร รวมกลุ่ ม บุคคลที่ มี               
จํานวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน 

  -พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า
หน่ึงร้อยคน 

  -พ้ืนที่ควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่าสอง
ร้อยคน 
 ๔. การเตรียมความพร้อมเพ่ือการผ่อนคลายมาตรการสําหรับกิจการบางประเภทในอนาคต           
สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ          
ยังคงให้ปิดดําเนินการทั่วราชอาณาจักรในช่วงเวลาน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งเวียนเร่ืองการนําแนวทางการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สําหรับหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วม
ลงทุนภายใต้กฎหมายอ่ืน นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไปกําหนดใช้โดยอนุโลม สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

  -แนวทางการดําเนินการให้หน่วยงานกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมและให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนตรวจสอบและสังเกตการณ์ 

  -หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมจะต้องกําหนดคุณสมบัติผู้ย่ืนเสนอราคา
ตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง 

  -การแต่งต้ังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ กํากับดูแล ติดตามประเมินผลของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการตามหลักเกณฑ์ 

  - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานข้อตกลงคุณธรรม หน่วยงานอาจกําหนดอัตราค่าตอบแทน
สําหรับผู้สังเกตการณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart City จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานผู้สนใจ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร The 
Fundamentals of Smart City ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ เป็นพ้ืนฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับการ   พัฒนา
เมืองอัจฉริยะ สําหรับผู้ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยสามารถ
สมัครไ ด้ทาง เ ว็ปไซ ต์  http://bit.ly/depa-csco และศึกษา ข่าวสารความ รู้ ไ ด้ทาง
เว็บไซต์ http://www.smartcityland.or.th/ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๔.๑ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
 ๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ืออินทรีย์  งบประมาณ 1,829,400 บาท 
  - รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจัดส่งรายช่ือให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกร GAP  จํานวน 2 รุ่นๆละ 100 คน รวมจํานวน 200 คน 

รุ่นที่ 1  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  จํานวน 100 คน  ณ ไร่ดักแด้โดโด้  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
เป้าหมายเกษตรกร 
 

ลําดบัที ่ อําเภอ เป้าหมายเกษตรกร (ราย)  
1 เสลภูม ิ 20 
2 

 
ธวัชบุรี 30 

3 
 

เมืองสรวง 20 
4 

 
อาจสามารถ 20 

5 
 

พนมไพร 10  
รุ่นที่ 2  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  จํานวน 100 คน  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์  จ.ร้อยเอ็ด 
เป้าหมายเกษตรกร 

 
ลําดบัที ่ อําเภอ เป้าหมายเกษตรกร (ราย)  

1 หนองพอก 10 
2 

 
เชียงขวัญ 20 

3 
 

จังหาร 40 
4 

 
เมืองร้อยเอ็ด 20 

5 
 

ศรีสมเด็จ 10  

 

 

 

 

http://bit.ly/depa-csco
http://www.smartcityland.or.th/
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กิจกรรมอบรมการผสมอาหารครบส่วน TMR  จํานวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมจํานวน 100 คน 
รุ่นที่ 1  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  จํานวน 50 คน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
เป้าหมายเกษตรกร 
 

ลําดบัที ่ อําเภอ เป้าหมายเกษตรกร (ราย)  
1 เสลภูม ิ 10 
2 

 
ธวัชบุรี 10 

3 
 

เมืองสรวง 10 
4 

 
อาจสามารถ 10 

5 
 

พนมไพร 10  
 
รุ่นที่ 2  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  จํานวน 50 คน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
เป้าหมายเกษตรกร 
 

ลําดบัที ่ อําเภอ เป้าหมายเกษตรกร (ราย)  
1 หนองพอก 10 
2 

 
เชียงขวัญ 10 

3 
 

จังหาร 10 
4 

 
เมืองร้อยเอ็ด 10 

5 
 

ศรีสมเด็จ 10  
กิจกรรมอบรมการแปรรูปจากเนื้อโค  ประมาณวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 จํานวน 50 คน (เกษตรกร 
40 คน และเจ้าหนา้ที่ 10 คน) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวดัศรสีะเกษ (ฟาร์มกาํนนัเตียง), จังหวัดยโสธร 
(กลุ่มโคเนื้อหนองแหน อ.กดุชุม) 

1.1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  งบประมาณ 7,252,900 บาท 
ดําเนินการในพ้ืนที่ 20 อําเภอ จํานวน 40 แห่ง (รายช่ือตามเอกสาร)  ขอให้ทางสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ประสานโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินการด้วย 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และครูผู้รับผิดชอบจํานวน 70 คน  จัดอบรมประมาณเดือน

ธันวาคม 2564 ( 2 วัน) 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  จํานวน 1,200 คน (โรงเรียนละ 30 คน) จัดอบรม

ประมาณเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต/โรงเรียน 

   4.1 ไก่ไข่  จํานวน 100 ตัว 
   4.2 อาหาร  จํานวน 45 กระสอบ 
   4.3 ถาดใส่อาหาร  จํานวน 10 ถาด 
   4.4 กระปุกใส่นํ้า  จํานวน 10  กระปุก 
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  5. สนับสนุนเวชภัณฑ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.2 ตัวช้ีวัดของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 2.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการจัดสรรเป้าหมายจากกรมปศุสัตว์มาแล้ว รอกองงานพระราชดําริช้ีแจง
รายละเอียดแต่ละกิจกรรม หากได้รับเป้าหมายที่แน่นอนจะแจ้งให้อําเภอทราบอีกครั้ง 
 2.2 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน (คทช.) เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย เป็นเงินอุดหนุนในการ
ส่งเสริมการเลี้ยง ไก่พ้ืนเมือง, ไก่ไข่, เป็ดเทศ และเป็ดไข่ รายละ 6,000 บาท พ้ืนที่เป้าหมาย 
  - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่และป่าคําขวาง อําเภออาจสามารถ และอําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
 2.3 การบันทึกข้อมูลใน e-Operation ในงานส่วนของกลุ่มยุทธศาสตร์ ขอให้แจ้งผู้บันทึกข้อมูลของ
อําเภอว่าไม่ต้องบันทึกข้อมูลทางกลุ่มยุทธศาสตร์จะเป็นบันทึกข้อมูลให้เอง เน่ืองจากในปีที่ผ่านมีการบันทึก
ข้อมูลซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณ (บันทึกข้อมูลก่อนได้รับการจัดสรร)ทําให้ต้องมีการขอ
แก้ไขรายงานในระบบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.3 การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
 ในกรณีที่มีการร้องเรียนและช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย ที่จัดทําเร่ือง
ช้ีแจงฯสําเนาเอกสารแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ให้ทราบด้วย เพราะจะต้องใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการรายงาน
ผลดําเนินการตามตัวช้ีวัด เร่ือง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑ สรุปรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคลัมปี สกิน จังหวัดร้อยเอ็ด  

ที่  อําเภอ  เกษตรกร (ราย)  
จํานวนสัตว์ตาย (ตัว)  

อปท.ให้ความช่วยเหลือ 
ส่วนต่างที่ขอรับความ
ช่วยเหลือ  โค  กระบือ  รวม  

1  ทุ่งเขาหลวง  66  70  0  70  422,000  551,000  
2  ปทุมรัตต์  277  299  2  301  893,700  4,996,300  
3  เสลภูมิ  292  319  4  323  345,500  5,935,500  
4   หนองพอก  386  424  2  426  690,100  7,202,900  
5  เกษตรวิสัย  602  652  7  659  0  14,347,000  
6   โพนทราย  72  79  2  81  109,000  1,566,000  
7  เมยวดี  212  234  2  236  422,000  616,000  
8  ธวัชบุรี  174  186  0  186  353,000  3,121,000  
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โพธ์ิชัย  9  200  205  2  207  0  3,654,000  
10  จตุรพักตรพิมาน  403  566  3  569  654,550  10,138,450  
11  โพนทอง  363  369  11  380  3,042,000  4,431,000  
12  อาจสามารถ  375  411  5  416  532,000  7,103,000  
13  เชียงขวัญ  49  52  0  52  289,000  522,000  
14  จังหาร  65  69  1  70  0  1,276,000  
15   เมืองร้อยเอ็ด  522  566  11  577  1,157,000  10,337,000  
16   หนองฮี  63  64  2  66  40,000  1,304,000  
17  ศรีสมเด็จ  303  326  2  328  654,000  5,832,000  
18  เมืองสรวง  153  163  0  163  503,200  2,501,800  
19  สุวรรณภูมิ  507  545  4  549  188,500  10,804,500  
20  พนมไพร  248  274  0  274  1,177,000  4,287,000  

รวมท้ังสิ้น  5,332  5,873  60  5,933  11,472,550  100,526,450  

ข้อมูล ณ วันที ่27 ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ แนวทางการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายโค กระบือจากตลาดนัดค้าสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๕.๓ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๕.๔ ยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเป่ือย และเฮโมรายิกเซพติซิเมยี รอบที่ 1/2565 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๕ แจ้งแผนกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

- วันเสาร์ ที่ 6 พ.ย.64 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรภาพิราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. 
- เรียนเชิญ ปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม  (เมือง, ศรีสมเด็จ, ธวัชบุรี, เมืองสรวง, 
จตุรพักรพิมาน, เชียงขวัญ,  จังหาร และอาจสามารถ)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๖ ผสมเทียม  
 แผนการรับไนโตรเจนเหลวประจําเดือนพฤศจิกายน  รับได้ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕64    
และขอให้ปศุสัตว์อําเภอแจ้งประมาณความต้องการรับไนโตรเจนเหลว ภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ แจ้งความคืบหน้าการขอรับรองสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ทั้งหมด จํานวน ๔ แห่ง  
 - หจก.รัตนาไก่สด  อําเภอโพนทอง 
 - ไฮเปอร์มาร์ท   อําเภอโพนทอง 
 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต อําเภอเกษตรวิสัย 
 - โลตัสเอ็กเพลส  อําเภออาจสามารถ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ แจ้งความคืบหน้าการออกใบรับรองสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
 - มีการดําเนินการต่ออายุแล้ว จํานวน ๙ แห่ง  
 - การออกใบรับรองสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ จํานวน ๑ แห่ง 
 - ใบรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด จํานวน ๒๒ แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ แจ้งแผนการดําเนินการตรวจ GMP 
 - วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดําเนินการตรวจ GMP ศูนย์คัดไข่ อําเภออาจสามารถ 
 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดําเนินการตรวจ GMP โรงเชือดไก่ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 ๑. รายงานลูกสัตว์เกิด 

โค กระบือ รวม 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

10 25 2 5 35 7 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๒. ขออนุมัติขยายลูกเพศเมีย 
โค กระบือ รวม 
92 25 117 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๓. การนําส่งเงินเข้าโครงการ 
ลูกเพศผู้ตัวที่ ๑ ค่าจําหน่ายซาก รวม 

โค กระบือ มูลค่า(บาท) โค กระบือ มูลค่า(บาท) มูลค่า(บาท) 
30 35 725,180 5 1 7,700 732,880 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔. การขออนุมติัจําหน่ายลูกเพศผู้ 
โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 
10 11 21 203,360 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕. การมอบกรรมสิทธ์ิ และจาํหน่ายจากทะเบียน 
โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 
๐ ๐ ๐ ๐ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๗.๓ โครงการโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ 2 
กลุ่มที่ยงัชําระหนี้ยังไม่ครบ 

ที ่ วิสาหกิจชุมชน อําเภอ วงเงินกู้ยืม ยอดชําระ ยอดคงคา้ง 

1 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูรณาการชมชนจัดการ
ตนเองบ้านดอนเงิน เชียงขวัญ 2,500,000 ๑๑๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ 

2 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือบ้านหมูม้นหมู ่
8 เชียงขวัญ 2,500,000 ๑๗๗,๕๐๐ ๔๔๗,๕๐๐ 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือม.๓ ต.สระแก้ว พนมไพร 2,500,000 ๓๖๕,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนชัย อาจสามารถ 2,500,000 ๔๙๖,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ 
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้ สุวรรณภูม ิ 2,500,000 80000 ๕๔๕,๐๐๐ 
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเน้ือพัฒนาบ้านหวาย เสลภูม ิ 2,500,000 ๔๐๕,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเน้ือพัฒนาบ้านหวาย๒ เสลภูม ิ 2,500,000 ๔๗๗,๐๐๐ ๑๔๗,๕๐๐ 

8 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคร่วมใจบ้านแจ้งหมู่
๑๐ จังหาร 2,500,000 ๖๒๕,๐๐๐ 

9 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงวัวทุ่งกุลาม.๘ เกษตรวิสัย 2,500,000 ๕๔๗,๕๐๐ ๗๗,๕๐๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๔ โครงการฝึกอบรม “หลกัสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าหมายฝึกอบรม “หลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์”  ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
 อําเภอทุ่งเขาหลวง  จํานวน  5 คน 
 อําเภอโพธ์ิชัย  จํานวน  5 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๓๐    น.          
 
 ลงช่ือ..............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

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

   (นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์) 
                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 


