
รายงานการประชุมประจําเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด 
ผู้มาประชุม 

๑. นายธนบดี ขวาโยธา 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. 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 
-ไม่ม-ี 

.มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๖๓ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓.๑.การย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี ๒๕๖๒ 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้นําข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจําปีภาษี ๒๕๖๒ ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัดกรมปศุสัตว์ขึ้นบนเว็บไซต์เ พ่ือให้หน่วยงานได้พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย           
ส่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําใช้ย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องรอใบแจ้งยอด กบข. และ กสจ. เน่ืองจากใน
หนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ าย  มีข้อมูลเ งินสะสม  กบข .  และเ งินสะสม  กสจ .  ด้วยแล้ว  และย่ืนแบบฯ           
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งน้ี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้พิมพ์หนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับการใช้ย่ืนแบบฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อรับได้ที่ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ ขอเชิญร่วมบริจาคทานงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจําปี ๒๕๖๓ 
 ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กําหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจําปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในงานน้ีจะมีการบริจาคทาน เช่น ขนมจีน นํ้ายาขนมจีน ข้าวต้ม
มัด นํ้าด่ืม และอื่น ๆ ในการน้ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทาน ในจุดบริการ       ที่เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดและขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด กําหนดการดังน้ี 
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  การประกวดธงผะเหวด, ตลาดวัฒนธรรม 
    เวลา ๑๕.๐๐ น.  พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน 
    เวลา ๑๖.๐๐ น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน 

  เวลา  ๑๙.๐๐ น. การแสดง แสง ส ีเสียง พาแลง 
 

วันเสาร์ที่ ๗ มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่ ๑๓ กณัฑ์ ๑๖ ขบวน 
    เวลา  ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมอ่ิมบุญทานข้าวปุ้นในงาน บริการข้าวปุ้นฟรีและกิจกรรม 

      การแสดงต่าง ๆ 
  เวลา  ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบโค กระบือ 
  เวลา  ๑๙.๐๐ น. การแสดงแสง สี เสียง 

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๔.๓๐ น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์สังกาด พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  
                                     พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ 

  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เร่ิมขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 
  เวลา  ๑๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ 
  เวลา  ๒๐.๐๐ น. สิ้นสุดเวลาการรับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๓ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายให้          
ทุกหน่วยงานภาครัฐดําเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ และกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยหน่วยงานระดับจังหวัดจะประเมินหน่วยงานราชการที่ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดหรือศูนย์ราชการจังหวัด          
และหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
บุคลากรในสังกัดดําเนินการร่วมกิจกรรม การรณรงค์คัดแยกขยะ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก 
ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๔.๑ เร่งรัดการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเร่งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมปศุสัตว์ได้ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบว่ามีการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จํานวน ๒,๒๔๑,๙๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๓ น้ัน  
 เพ่ือให้การสํารวจข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง      
ในพ้ืนที่  ตามตัวช้ีวัดร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นจํานวนร้อยละ ๘๐ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมาย ๙๐,๑๐๐ ราย มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ จํานวน ๘๕,๒๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๖๖  จึงขอให้อําเภอดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ครบถ้วนด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒ โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรท่ีประสบภัยเน่ืองจากพายุ     
“โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย          
เงิน    ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุกด้าน) ทั้งน้ี เน่ืองจากกรมปศุสัตว์พิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หารายได้เพ่ือเลี้ยงชีพได้ตามปกติ กรมปศุสัตว์จึงจะเข้าทําการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ดําเนินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๒๐,๓๕๖ ครัวเรือน       
จึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเกษตรกรท่ีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู 
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒  เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กําหนดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ        
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ ๑/๒๕๖๓  หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงในโค
เน้ือ ในจังหวัดร้อยเอ็ด” จํานวน ๓๓ ราย (ข้าราชการ ๒๓ ราย พนักงานราชการ ๑๐ ราย) น้ัน 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีรายช่ือเข้าร่วมการฝึกอบรม ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๔ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ปี ๒๕๖๓ 
 ตามท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน งบประมาณ ๘,๐๙๙,๗๐๐ บาท เป้าหมายจํานวน 
๔๐ โรงเรียน ๒๐ อําเภอ น้ัน 
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมโดยให้จัดหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ 
(เอกสารร้านพร้อมคู่เทียบจํานวน ๒ ร้าน) 

๑. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
๒. สําเนาบัตรประชาชน 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑  โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน   
 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและช้ีแจงรายละเอียดของโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในระหว่างวันที่ ๑๘-
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และหนังสือคําสั่งจังหวัดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   ดําเนินการแจกประกาศนียบัตร อบรม อาสาฯ ส่งมอบให้ อปท.ผ่าน ปศอ. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๓ ผสมเทียม 

รายงานผลการปฏิบัติผสมเทยีม ประจําเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ผสมเทียม เป้าหมาย ผลงาน ผลงานสะสม % 

โคเนื้อ ๔,๕๐๐ ๓๕๖ ๒,๐๐๓ ๔๔.๕๑% 
กระบือ ๙๐๐ ๑๑๑ ๕๕๔ ๖๑.๕๖% 
ลูกเกิดจากการผสมเทียม  ๒๖๗   
โคเน้ือ ๒,๗๐๐ ๑๐๒ ๓,๓๓๓ ๑๒๓.๔๔% 
กระบือ ๕๔๐ ๑๕๒ ๕๙๐ ๑๐๙.๒๖% 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ งานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย 
 แจ้งปรับกรณีขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ๒,๕๐๐ บาท โดยปศุสัตว์จังหวัดเป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบปรับ
ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้เลย 
.มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ งานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 เข้าตรวจรับรองศูนย์ผลิตนํ้าเช้ือสุกร เบทาโกร ที่อําเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีและราชบุรี ร่วมตรวจรับรอง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

https://th-th.facebook.com/aircubonratchathani
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๖.๓ งานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 ข้อร้องเรียนเรื่องเขียงเน้ือ ในพ้ืนที่อําเภอโพนทอง ปัญหาเร่ืองดังกล่าวน้ีได้ตรวจสอบสอบเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ แล้ว และได้ทําหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๔ งานปศุสัตว์ OK  
 ปัญหาการเข้าตรวจผู้ประกอบการขอหนังสือการเข้าตรวจและขอดูอัตราของเจ้าหน้าที่ควรมีการทําหนังสือการขอเข้า
ตรวจในรายถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๕ งานอ่ืนๆ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมมาธิการนมโรงเรียน กลุ่มที่ ๓ นัดประชุมที่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 รางวัลหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ ๔ ทศวรรษ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ แด่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร       
ตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและย่ังยืน 
 การคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ที่มีผลการดําเนินงาน
โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๖๓ ได้ส่งกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเน้ือ
บ้านพระเจ้า อําเภอชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๒ งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เกาะกลางบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในส่วนของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ (สัตสดก มหาทานบารมีในงานประเพณีบุญผะเหวด) จัดข้ึน ณ วันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๖๓ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๓ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 เป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ดในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จํานวน ๓๐๐ ไร่ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๓ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๗๓๐ ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐    น.          
 
      ลงช่ือ .............................................. ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ) 
                                                                    พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 
 

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

                                                                          หัวหน้าฝา่ยบริหารท่ัวไป 


