
รายงานการประชุมประจําเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
ครั้งที่ 5/๒๕๖5 

วันจันทรท์ี่ 30 พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑4.00 น. 
ห้องประชุม สาํนกังานปศุสตัว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้มาประชุม 
๑. นายปัญญา มูลคํากาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน        
๒. นายอํานาจ มะธิปิไข  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๓. นายทวี  พงษ์สุพรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๔. นายไสว  ยันตะพันธ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๕. นายปองคุณ ประสารีบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๖. น.ส.จิรนันท์ กระจ่างจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๗. นายสุรชัย นพไธสง  แทนปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
๘. นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อําเภอเกษตรวิสัย 
๙. นายธงชัย ปัญโย  ปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ 
๑๐. นายสุรพงษ์ หงส์ช้ัน  ปศุสัตว์อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
๑๑. นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอหนองพอก 

๑๒. นายพงศ์สวัสด์ิ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง 
๑๓. นางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อําเภอสุวรรณภูมิ 
๑๔. นายสมเดช กุมภวา  ปศุสัตว์อําเภอโพนทราย 
๑๕. นายนพดล สุภัควรกุล ปศุสัตว์อําเภอธวัชบุรี 
๑๖. นายนิรันดร ภูมิเรือง  ปศุสัตว์อําเภอหนองฮี 
๑๗. นายอดุลเดช บุ่งหวาย  แทนปศุสัตว์อําเภอพนมไพร 
๑๘. นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย  ปศุสัตว์อําเภอโพนทอง 
๑๙. นายนิกร  ดาวศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเมยวดี 
๒๐. นายธรรมศักด์ิ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ 
๒๑. นายอานุภาพ ชัยสงคราม ปศุสัตว์อําเภอจังหาร 
๒๒. นายพินิจ ไชยชาติ  ปศุสัตว์อําเภอเชียงขวัญ 
๒๓. นายอนุชา รองสุดใจ ปศุสัตว์อําเภอโพธ์ิชัย 
๒๔. นายชัยวัฒน์ แสนศรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ 
๒๕. นายวิรพล คําผา  ปศุสัตว์อําเภอเมยวดี รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอทุ่งเขาหลวง 
๒๖. นายดิเรก สุดาเดช  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ 
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Uผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ  นักจัดการงานทั่วไป 
Uผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

-ไม่ม-ี 

เริ่มประชุม เวลา ๑4.00 น. เป็นต้นไป 
 
Uระเบียบวาระที่ U ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
1.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
 ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร            
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน 1 อัตรา ซึ่งได้ดําเนินการรับสมัครไปแล้วต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน -               
27 เมษายน 2565   มีจํานวนผู้มาสมัครเพ่ือรับการเลือกสรร จํานวน 19 ราย น้ัน 
 บัดน้ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดําเนินการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกสรร ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็ป
ไซต์ Hwww.pvlo-roi.dld.go.thH และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมิน               
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บัญชีดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดหรือยกเลิกไปเมื่อครบกําหนด 1 ปี 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระที่ U๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖5 ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖5 
 -รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารทั่วไป 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระที่ U๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
3.1  โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ด้ วยสม เ ด็จพระนาง เ จ้ าสิ ริ กิ ต์ิ  พระบรมรา ชิ นีนาถ  พระบรมราชชน นี พัน ปีหลวง               
เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งประชาสัมพันธ์               
โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เ พ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่               
25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะดําเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 14 คน ในการน้ี จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์
โครงการและแจ้งเวียนข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม โทร 0 4351 1053 , 0 4351 2819  
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 -  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาส             
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 
  ด้วยวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ               
พระบรมราชินี เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงแจ้งให้ส่วนราชการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ดังน้ี  
  1) จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี               
พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสํานักงาน หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  2) จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี               
ประดับธงขาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณ
รั้วสํานักงาน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  3) จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพระฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัย
มงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565    
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
3.2 มาตรการเ ฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา  2019               
(COVID-19) 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง 
ประกอบกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนในอัตราที่ครอบคลุมมากขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการผ่อนคลายมาตรการ    
เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนได้มากขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ดังน้ี 
 - สถานที่ให้เปิดดําเนินการได้ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด เช่น สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่               
สนามกัดปลา สนามม้า หากจะเปิดดําเนินการต้องขออนุญาตผ่านคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อําเภอ (ศปก. อําเภอ) ในเขตท้องที่น้ัน ๆ  
 -ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น.         
และให้สามารถน่ังด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 23.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่านการประเมิน         
SHA Plus และอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ 
 -ส่วนราชการ พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของ         
กลุ่มคน จํานวนมากกว่า 500 คน ในการประชุม การสัมมนา หรือฝึกอบรม เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะต้อง
มาปฏิบัติงานให้มีการตรวจแบบแอนติเจนด้วยตนเอง   
 -ส่วนราชการ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเดินทาง
กลับเข้าพ้ืนที่ ต้องตรวจคัดกรองเฝ้าระวังพร้อมทั้งตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) อย่างน้อย              
2 ครั้ง ห่างกันเป็นเวลา 4 วัน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 -มาตรการทางสังคม ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อออกนอก
เคหะสถาน เว้นแต่ขณะที่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
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3.3 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
ประเภทวิชาการ 
 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งเวียนช้ีแจงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
งานตามที่ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ กําหนด รวมถึงการพิจารณากําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
งานเพ่ิมเติม เพ่ือให้การประเมินผลงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะและสายงาน และเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ ระดับชํานาญการพิเศษ (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนในคุณภาพผลงาน รวมทั้งประโยชน์ของ
ผลงานมีความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ขอรับการประเมิน โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําตัวอย่างเอกสาร
ประเมินผลงานเพ่ือให้ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทําเอกสารในการจัดส่งเข้ารับการพิจารณาได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์เผยแพร่  ผ่านทางเว็บไซต์ Hhttp://person.dld.go.th หัวข้อ Hการบริหารทรัพยากรบุคคล               
หัวข้อย่อย การประเมินบุคคลและผลงาน    
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
3.4 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสํารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2565 
 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ แจ้งเวียนขอความร่วมมือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ               
ของกรมปศุสัตว์ทุกท่าน ทุกประเภท และระดับตําแหน่ง ตอบแบบสํารวจความผูกพันของข้าราชการ              
พลเรือนสามัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่             
กรมปศุสัตว์ เ พ่ือประเมินระดับความสําเร็จในการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ร่วมทั้งเ พ่ือให้               
ส่วนราชการมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ต่อไป               
โดยสามารถตอบแบบสํารวจได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระที่ U ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
4.1 งบพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.1 โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ตามท่ีผู้รับเหมาแจ้งแผนการส่งมอบวัสดุการเกษตร (ไก่ไข่ อาหาร กระปุก
นํ้า ถาดอาหาร)  กําหนดส่งของวันที่ 18 – 30 พฤษภาคม 2565และได้ดําเนินการส่งแล้วเสร็จ ครบถ้วน 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 น้ัน 
 จํานวนวัสดุการเกษตรที่โรงเรียนจะได้รับ คือ 
    1. ไก่ไข่  โรงเรียนละ 100 ตัว   
 2. อาหาร  โรงเรียนละ 45 กระสอบ (1,350 ก.ก.) 
 3. กระปุกนํ้า โรงเรียนละ 10 อัน  
 4. ถาดอาหาร  โรงเรียนละ 10 อัน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ขอขอบคุณปศุสัตว์อําเภอทุกท่านที่ประสานโรงเรียน
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่ง-มอบวัสดุดังกล่าว ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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 1.2 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทําประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ืออินทรีย์   
 ตามที่ผู้รับเหมาได้ดําเนินการจัดส่งจัดจ้างวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ คือ ท่อนพันธ์ุหญ้า  
เนเปียร์ปากช่อง และอาหารผสมครบส่วน (TMR)  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
การผสมอาหาร TMR ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดซึ่งผู้รับเหมาได้ดําเนินการจัดส่งท่อนพันธ์ุหญ้า
ครบถ้วนทุกกลุ่มแล้ว และจะดําเนินการจัดส่งอาหารผสมครบส่วน (TMR)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี  
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
4.2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation  
  - บันทึกข้อมูลครบ 100 % ยกเว้นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด เน่ืองจากงบประมาณยังจัดสรรมา  
ไม่ครบ 
 2. ขอให้อําเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารการฝึกอบรม จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระที่ U ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5.1  โครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เพ่ือขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) 
 ตามหนังสือกรมปศุสัตว์  ที่ กษ  ๐๖๑๐ .๐๖/ว ๘๔๑๑  ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖5               
เรื่ อง  โครงการ สํารวจและ ข้ึนทะเ บียนสัต ว์ เ พ่ือขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้ า               
(African Horse Sickness : AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
กรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดดําเนินการสํารวจจํานวนและรายละเอียดเก่ียวกับตัวสัตว์
ในพ้ืนที่ และทําการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน id Equine ภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๕ น้ัน 
  ในการน้ี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑ . สํารวจจํานวนและรายละเอียดม้าทุกตัวในพ้ืนที่ตามแบบรายงานผลการสํารวจ 
และขึ้นทะเบียนสัตว์ (เอกสารแนบ ๒) และส่งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดในรูปแบบไฟล์ excel  
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “101สุขภาพสัตว์”ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๒. กรณีที่มีม้าตัวใหม่เข้ามาในพ้ืนที่  
   ๒ .๑  ให้ ดํ า เ นินการสํ ารวจข้อมูลม้ าตามแบบรายงานผลการสํ ารวจและ               
ขึ้ นทะ เ บี ยนสั ต ว์ และร าย ง าน ไป ยั งสํ า นั ก ง านปศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด ใน รู ปแบบ ไฟล์  excel               
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “101สุขภาพสัตว์” ทันทีที่พบว่ามีม้าใหม่เข้ามาในพ้ืนที่ 
  ๓. กรณีที่จะมีการเคลื่อนย้ายม้าออกจากพ้ืนที่ 
   ๓ .๑ ให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแจ้งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด               
เพ่ือขอเบิกสมุดประจําตัวม้าและไมโครชิพจากสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
   ๓.๒ ดําเนินการประสานเจ้าของม้าเพ่ือฝังไมโครชิพบริเวณก่ึงกลางลําคอด้านซ้าย
ของม้า   
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   ๓.๓ ลงทะเบียนสมุดประจําตัวม้า ๑ เล่ม ต่อม้า ๑ ตัว โดยเริ่มทําได้ต้ังแต่ม้าอายุ ๖ 
เดือนขึ้นไป และนําเสนอปศุสัตว์จังหวัดลงนามรับรองพร้อมประทับตราสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด              
บันทึกวันที่ออกหนังสือ และทําการต่ออายุสมุดประจําตัวม้าทุก ๔ ปี 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
5.2 แจ้งเลื่อนการออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งเลื่อนกําหนดการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลื่อนเป็นวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
5.3 กําหนดการออกหน่วยผ่าตัดทําหมัน ประจําเดือนมิถุนายน 2565 

• 2 มิถุนายน 2565         อ.หนองพอก 
• 8 มิถุนายน 2565         โรงแรมร้อยเอ็ดซิต้ี อ.เมืองร้อยเอ็ด 
• 23 มิถุนายน 2565       โรงเรียนบ้านชมสะอาด อ.เมยวดี 
• Uมติที่ประชุม U รับทราบ 

5.4 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๒๒ 
 ตามหนังสือ ที่ รอ 0008/ว922 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง โครงการประกวดรางวัล 
Thailand Rabies Awards ๒๐๒๒ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือนายอําเภอ               
ทุกอําเภอ และท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๒๒ จัดทําผลงานประกวดหน่วยงานละ ๕ ชุด               
พร้อม QRCode แสดงข้อมูลไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) และส่งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
5.5 พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 
 ด้วยกรมปศุสัตว์มอบหมายให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ 
ดร .สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีและพิธี เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค               
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้บริการผ่าตัด           
ทําหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสรวมถึง             
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนท่ัวไปในวันศุกร์ที่               
1  ก ร กฎ า ค ม  2 5 6 5  ณ  ศ า ล า อ เ น กป ร ะ ส ง ค์  วั ด สุ คั น ธ า ว า ส  บ้ า น ด ง ย า ง  ตํ า บ ล ดู่ น้ อ ย               
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือปศุสัตว์อําเภอ               
จตุรพักตรพิมาน, เมืองร้อยเอ็ด, ปทุมรัตต์, เกษตรวิสัย, เมืองสรวง, อาจสามารถ, ศรีสมเด็จ               
และสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทําหมัน พร้อมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
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Uระเบียบวาระที่ U6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6.1 เชิญร่วมงาน วันด่ืมนมโลก  
 ในวันพุธที่ 1  มิถุนายน2565  ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
6.2 การตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์  
   กรรมสิทธ์ิ/สิทธิครอบครอง (การยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน) 
 1. สปก. 
 2.ที่ราชพัสดุ 
 3.โฉนด 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
6.3 การขอประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ต้ังใหม่) 
 1. กรรมสิทธ์ิ(บิดา)  เช่า  บุตร(สิทธิครอบครอง) 
    2. ผู้ซื้อ (ต้ังโรงฆ่า)   ซื้อเจ้าชอง (กรรมสิทธ์ิ)  จํานอง ธนาคาร(ผู้รับจํานอง)                     
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระที่ U๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ 2565 

1.1  รายงานลูกสัตว์เกิด 
โค กระบือ รวม 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
13 84 29 54 42 138 

 
          1.2  ขออนุมัติขยายลูกเพศเมีย 

โค กระบือ รวม 
57 36 93 

 
           1.3 การนําส่งเงินเข้าโครงการ 

ลูกเพศผู้ตัวที่ 1 ค่าจําหน่ายซาก รวม 

โค กระบือ มูลค่า(บาท) โค กระบือ มูลค่า(บาท) มูลค่า(บาท) 

28 10 350,500 3 1 7,000 357,500 

 
             1.4  การขออนุมัติจําหน่ายลูกเพศผู้ 

โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 

20 27 47 614,460 
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              1.5 การมอบกรรมสิทธ์ิ และจําหน่ายจากทะเบียน 
โค กระบือ รวม มูลค่า(บาท) 

54 83 137 3,420,100 

 
ข้อมูล  ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
7.2 โครงการโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ 2  
 ขั้นตอนการนําเงินส่งคืนโครงการ 
1. ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เรียกสมาชิกประชุม เพ่ือกําหนดวันในการนําเงินมาชําระเงินกู้  
2. นําเงินเข้าบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนของกลุ่มตนเองให้ครบจํานวนเงิน    
3. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนทําหนังสือขอนําเงินส่งกองทุนผ่าน สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  
4. นําส่งเงินที่ฝ่ายการเงินสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด      
5. การเงินนําเงินเข้าบัญชีโครงการโคเน้ือสร้างอาชีพฯและออกใบเสร็จรับเงินคืนให้กลุ่มฯ 
  โครงการโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ 2 
  แนวทางการชําระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพระยะท่ี 2 ตามหนังสือกรม         
ปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๑๔/ว๑๙๕๓๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องการชําระเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเน้ือ
สร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินโครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 โดยใช้เงินกู้ยืม
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 900 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (ปี 2560-2567)
แผนการ ชํ า ระ เ งิน งวดที่  1  ปีที่  4  ของ โครงการฯระห ว่ า งองค์ ก ร เกษตรกร กับกรมปศุ สั ต ว์               
ภายใน 31 สิงหาคม 2564 และมอบสํานักงานปศุสัตว์จัดทําข้อมูลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรค              
เพ่ือขอเสนอขอปรับแผนและขยายเวลาชําระหน้ีน้ัน ในการนี้ ทางกองทุนฯมีมติให้จัดทําข้อมูลเพ่ิมเติม       
และกรมได้ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมไปแล้วแต่ทางกองทุนยังไม่กําหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาดังน้ันกรมปศุสัตว์              
ให้ปศุสัตว์จังหวัด แจ้งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพระยะที่ 2 เตรียมความพร้อมการ
ชําระเงินกู้ยืมตามโครงการฯงวดที่ 1 ตามสัญญา 
หมายเหตุ กลุ่มที่ยังไม่ได้ชําระหน้ีเงินกู้ตามแผนการชําระเงินที่กําหนด  
 1 .  กลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน เ กษตร อิ นท รี ย์ โ นน ชั ย  ม . 5  ต .  หนอ ง บั ว  อ .  อ าจส าม า ร ถ               
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 129,000 บาท 
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเน้ือบ้านหมูม้น ม.8 ต. หมูม้น อ. เชียงขวัญ 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 447,500 บาท 
 3. กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเองบ้านดอนเงิน ม.5 ต. เชียงขวัญ อ. เชียงขวัญ 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 241,590 บาท  
 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้ ม. 6 ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 545,000 บาท 
 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเน้ือพัฒนาบ้านหวาย  ต. ภูเงิน อ. เสลภูมิ 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 179,165 บาท  
 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเน้ือพัฒนาบ้านหวาย 2  ต. ภูเงิน อ. เสลภูมิ 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 116,151 บาท  
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 7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคร่วมใจบ้านแจ้ง หมู่ 10 ต. ม่วงลาด อ. จังหาร 
  - เร่งดําเนินการชําระเงินกู้ส่วนที่ขาดอีกจํานวน 562,500 บาท 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
7.3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 ผลการประเมินศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์)
ประจําปีงบประมาณ 2565 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งการประเมินศูนย์
เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์)ประจําปีงบประมาณ 2565        
ทั้งระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เป็นไฟล์ Word และ PDF พร้อมบันทึกลงแผ่น DVD ให้สํานักงานปศุสัตว์
เขต 4 ทราบภายใน 8 มิถุนายน 2565 
1. ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)ตามแบบฟอร์มที่กําหนด (แยกรายศูนย์) อําเภอละ 3 ศูนย์ 
   
 
2. คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์ ประจําอําเภอๆละ 1 ศูนย์ 
   
  
3. คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัดๆละ 1 ศูนย์ 
4. สรุปผลการประเมินเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)                                   พร้อม Copy ลงแผ่น DVD 
ส่งให้ สนง.ปศข.  
 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
7.4 โครงการการทําปศุสัตว์อินทรีย์” ประจําปีงบประมาณ.พ.ศ. 2565 
 -  ปศุสัตว์อําเภอที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทําปศุสัตว์อินทรีย์รับป้ายปศุสัตว์อินทรีย์ ประจําศูนย์
เครือข่ายของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4 อําเภอ ประจําปีงบประมาณ 2565 
 1.  อําเภอเชียงขวัญ   2.  อําเภอธวัชบุรี  
 3.  อําเภอทุ่งเขาหลวง   4.  อําเภอเสลภูมิ 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
7.5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับการเลี้ยงสัตว์ระดับ
ครัวเรือน 
 ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะดําเนินการสํารวจและคัดเลือกสถานที่เหมาะสมเพ่ือ   
ติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับการเลี้ยงสัตว์ระดับครัวเรือน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์   จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับการเลี้ยงสัตว์
ระดับครัวเรือนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจและสามารถส่งรายช่ือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ
ได้ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ประสานโครงการฯ คุณปรางทิพย์  อินทรพาณิชย์               
โทร 089-159-4469 
 
 
 
 

( ประเมินทุกศูนย์ ) 

มอบปัจจัยการผลิต : เงินอุดหนุนท่ัวไป -

ศูนย์ละ 3,500 บาท 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

เป็น File Word และ 
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  U- รายละเอียดโครงการ 
 จะดําเนินการพัฒนาแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสําหับการเลี้ยงสัตว์ระดับครัวเรือนให้มีความเหมาะสม 
จัดทําแบบก่อสร้าง คู่มือการติดต้ัง การใช้งานและบํารุงรักษา เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานเช้ือเพลิงในระดับครัวเรือน เพ่ือให้ครัวเรือน นํานํ้าเสีย/ของเสียมาผลิตเป็น
พลังงาน สามารถนํามาใช้ทดแทนการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล ก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
ช่วยรักสิงแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จํานวน 6 รูปแบบ ได้แก่ สําหรับโค กระบือ จํานวน 3 ขนาด 
คือ ขนาดไม่เกิน 10 ตัว, 25 ตัว และ 50 ตัว สําหรับสุกรจํานวน 3 ขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 10 ตัว, 25 ตัว, 
และ 50 ตัว 

U  
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
7.6 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี
งบประมาณ 2565 
 เพ่ือให้การดําเนินการโครงการเป็นไปตามนโยบายที่กรมปศุสัตว์กําหนดไว้ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงกรพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และเกษตรกร
ดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เข้าร่วมโครงการฯ              
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ กําหนดไว้ในคู่มือ พร้อมจัดส่งเอกสารให้สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔               
ภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่อีเมลล์ r4.Strategy@dld.go.th เพ่ือสรุปภาพรวมเขต ๔ 
รายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
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7.7 โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร 
 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 น้ัน 
 กรมปศุสัตว์ ในฐานนะผู้รับผิดชอบการดําเนินการโครงการดังกล่าว แจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผล
การดําเนินโครงการฯ ทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และขอให้ปศุสัตว์อําเภอ ดําเนินการส่งข้อมูลให้ทัน
ตามท้วงเวลาที่กําหนด 
Uมติที่ประชุม U รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๓๐    น.          
 ลงช่ือ..............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

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

   (นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์) 
                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 


