
รายงานการประชุมประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชัน้ ๒  
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 

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. นายประมวล บ้างตํารวจ นายสัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๒๕. นายเรืองเดช เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอหนองพอก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุภารัตน์ สน่ันเอ้ือ  พนักงานผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 
ปฏิบัติการ ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ (เริ่มทดลองราชการต้ังแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ –              
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมีข้าราชการตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. นายณฐ ศรีเมือง ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  ๒. นางสาวสไบทิพย์ ทองงาม ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว์ 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
  ๓. นางสาวชยานันท์ ลาภเจริญวงศ์ ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอโพนทอง 
.มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๖๓ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

-รายงานการประชุมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแจ้งได้ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓.๑ ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เร่ืองประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ตามท่ีคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ รายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน  
๓ ราย ดังน้ี 
  ๑. นางสุทธิพร พิริยายน  ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ) สังกัดสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  ๒. นางนุกูล สรรพคุณ  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดกองคลัง 
  ๓. นายบุรินทร์ ศูนย์พลอย  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สังกัดกองแผนงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๒ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 ตามท่ีขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้าง โดยมีผู้ได้รับวินิจฉัยโรคติดเช้ือดังกล่าวแล้ว      
เป็นจํานวนมากและยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังจังหวัดต่าง ๆ กรมปศุสัตว์ได้มีการกําหนดมาตรการ
สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด   
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรของกรมปศุสัตว์ โดยสรุปดังน้ี 
       ๑. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เดินทางไปยัง
ประเทศตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อ
โรคติดต่ออันตราย 

     ๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์ที่เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงต่อการ
ติดเช้ือและการแพร่ระบาดของเช้ือ และจําเป็นต้องสังเกตอาการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก ๑๔ วัน         
โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๓. หากพบว่า มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รายใดมีการป่วยตามนิยามการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง
แจ้งให้ผู้มีอาการดังกล่าวไปพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยด่วนที่สุด 
  ๔. หน่วยงานจัดให้มีการทําความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่าง
สม่ําเสมอ จัดให้มีสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือหน้ากากอนามัยไว้ในสถานที่ทํางาน ห้องประชุม      
หรือสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจํานวนมาก 

      สําหรับในส่วนของมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓       
ให้ดําเนินการปิดสถานบันเทิง สถานบริการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัด รวมไปถึงสถานที่จําหน่ายสุรา        
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลง แสง เสียง หรือกิจกรรมอ่ืนใด สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานที่
แสดงมหรสพ การละเล่นสาธารณะ ร้านเกมส์ สถานที่ออกกําลังกาย ห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะแผนก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา ธนาคาร ส่วนที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ร้าน
เสริมสวย      ตลาดนัดโค-กระบือ ให้งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก ฯลฯ และในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานหลักของหน่วยงาน จัดเวรเจ้าหน้าที่สําหรับประสานงานตลอดเวลา รวมท้ังให้กําชับบุคลากร
ในสังกัดทุกคน    ทุกระดับ ห้ามมิให้เดินทางออกนอกพ้ืนที่อย่างเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ขอให้พิจารณา
ดําเนินการทางวินัยและรายงานให้จังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๓ การขออนุญาตขับรถยนต์และการเก็บรักษารถยนต์ราชการ 
 การขออนุญาตขับรถยนต์และการเก็บรักษารถยนต์ราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ          
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ จึงขอให้ กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ ที่มีรถราชการ หรือที่ใช้งานประจําใน     
กลุ่มงาน ทําบันทึกขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ ขับรถยนต์ราชการ
โดยแนบใบอนุญาตขับรถยนต์ สําหรับอําเภอที่เก็บรักษารถยนต์ราชการไว้ที่บ้านพักขอให้ทําบันทึก       
ขออนุญาตจอดรถยนต์ราชการโดยระบุสถานที่จอด ระบุบ้านเลขที่ที่จอดและเก็บรักษารถยนต์ราชการด้วย 
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๔ การแต่งกายปฏิบัติราชการ 
 การแต่งกายปฏิบัติราชการของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือความเป็นระเบียบและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และให้สอดคล้องกับการแจ้งเวียนการแต่งกายประจําวันของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังน้ี 
 - วันจันทร์ ข้าราชการ  ชุดเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกากี 
   พนักงานราชการ  ชุดเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการพนักงานราชการ 
 -วันอังคาร             ผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
 -วันพุธ                            ชุดสุภาพหรือชุดปฏิบัติงานขององค์กร 
 -วันพฤหัสบดี                   ชุดสุภาพหรือชุดปฏิบัติงานขององค์กร 
 -วันศุกร์                              เสื้อลายสาเกตุ/เสื้อจังหวัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
๔.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่ปี ๒๕๖๓ 
 แจ้งแผนการฝกึอบรม อําเภอละ ๒ ครั้ง โครงการฝึกอบรม กิจกรรม ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม 
เร่งรัดการจัดส่งรายช่ือเกษตรกรต้นแบบอําเภอละ ๒ ราย ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ปี ๒๕๖๓ 
 ขั้นตอนอยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง (ทบทวนราคากลาง) โดยจะแจ้งให้มาทําสญัญาภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทั้งน้ีให้ปศุสัตว์อําเภอประสานกับโรงเรียนเพ่ือเตรียมพ้ืนที่และเพ่ือฝึกอบรมนักเรียน 
ครู ไว้ก่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
 ขอให้ปศุสัตว์อําเภอแจ้งเกษตรกรเตรียมจัดหาปัจจัยการผลิตและเตรียมเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย    
ส่วนงบประมาณอยู่ในขั้นตอนรอสํานักงบประมาณโอนเงิน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๔ การปรับปรุงทะเบียนสัตว์ ปี ๒๕๖๓ 
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕.๑ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
 ๕.๑.๑ สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙  (โควิด – ๑๙) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๕.๑.๒ โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและทําลายเช้ือโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่         
๓/๒๕๖๓ ให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการพร้อมกับการฆ่าเช้ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙  
(โควิด – ๑๙) ควบคู่กัน 
 ๕.๑.๓ขอเลื่อนแผนผ่าตัดทําหมันเคลื่อนที่(หน่วยใหญ่) โครงการประชารัฐร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า และควบคุมประชาการสุนัขและแมว ปีงบประมาณ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๑๙  (โควิด – ๑๙) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ 
 ๕ .๑ .๔โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓              
ให้ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม–๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)    
และให้อําเภอแจ้งผลการปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบต่อไป 
 ๕.๑.๕การเฝ้าระวังโรคในม้า เน่ืองจากสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ได้รับแจ้งการ
ป่วยตายเฉียบพลันของม้าในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอเฝ้า
ระวัง ติดตาม และสํารวจฟาร์มม้าในพ้ืนที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ อ่ืนๆ 
 ๕.๔.๑ การดําเนินงานสถานพยาบาลสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 ๕.๔.๒ ตัวช้ีวัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๖.๑ งานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย 
 ขอแจ้งรายช่ือร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ดําเนินการย่ืนขอใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จํานวน ๖๒ ราย เพ่ือให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทราบและดําเนินการตรวจสอบ
ต่อไป รายละเอียดตามท่ีแจ้งในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
.มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ งานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 การตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ไก่และสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศ รายละเอียดได้ดําเนินการ
แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๐๘/ว .๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓            
เร่ืองการตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ไก่และสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ งานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ 
 การตรวจติดตามระหว่างโรงฆ่าสัตว์ (ชนิดสุกร โค กระบือ) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่า
ดําเนินการไปแล้ว ๘๐% สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาตรวจสอบเป็นลําดับต่อไป เมื่อแล้ว
เสร็จให้ดําเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๖.๔ ตัวช้ีวัด 
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดทําเอกสาร หลักฐานทุกตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนอยู่
ระหว่างการติดสินของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗.๑ ความคืบหน้าโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 รายละเอียดความคืบหน้าได้แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารท่ีแจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๒ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 กําหนดเลื่อนพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก เน่ืองจากสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙  (โควิด – ๑๙)  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๓ การดําเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 กําหนดให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ส่งแบบย่ืนขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ ศพก. 
ศูนย์เครือข่ายละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๔ การฝึกอบรมเกตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer ต้นแบบ) 
 ๗.๔.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย ๕๐ ราย ประกอบด้วยอําเภอ   
ปทุมรัตต์ อําเภอโพนทราย อําเภอทุ่งเขาหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอพนมไพร 
 ๗.๔.๒ โครงการพ้ืนที่เฉพาะ เป้าหมาย ๑๕ ราย อําเภอเกษตรวิสัย 
 ๗.๔.๓ โครงการโซนน่ิงโคเน้ือ เป้าหมาย ๘๐ ราย จากเกษตรกรโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 
ที่ ๒ ดําเนินการทุกอําเภอ ยกเว้นอําเภอเมืองร้อยเอ็ดและอําเภอหนองพอก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๕ การดําเนินงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 เกษตรกรที่ผ่านการรับรองพ้ืนที่ (S3/N) จากสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จํานวน ๙๕ ราย จํานวน 
๕๓๗ ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐    น.          
 
     ลงช่ือ .............................................. ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภารัตน์  สน่ันเอ้ือ) 
                                                        พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
 
 
                                      ลงช่ือ .............................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์) 
                                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 


