
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

-------------------------------------   

ผู้มาประชุม 
๑ นายชุมพล   บุญรอด            ปศุสัตว์เขต ๗     ประธาน 
๒ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๕ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๖ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๗ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๘ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๙ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๐ นายอดิศักดิ์    ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๑๑ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๒ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๓ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
๑๔ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ 
๑๕ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๑๖ นายสานิตย์  หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๑๗ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร 
๑๘ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ  นิติกร 
๑๙ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๐ นางมณฑา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป  
๒๑ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๒ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๓ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป  
๒๔ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๒๕ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล 
๒๖ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล                                   
๒๗ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 
๒๘ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๙ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๐ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายทรงพล   บุญธรรม   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ            - 



 ๒  
 

๒ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ            - 
๓ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ   - 
๔ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ   - 
๕ นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ   ลากิจ 
๖ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน    - 
๗ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย ์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน    - 
๘ นางนิสาชล   ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ   - 
๙ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   - 
๑๐ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   - 
๑๑ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒   - 
๑๒ นายธนกติติ  อินปา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   - 
๑๓ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   นักวิชาการสัตวบาล      - 
๑๔ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล    - 
๑๕ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล    - 
๑๖ นายนิพนธ์  สนิทปัญญาวุโธ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล    - 
๑๗ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล    - 
๑๘ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์    - 

                                                                                                                       
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑  แจ้งการเกษียณอายุราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พร้อมพนักงานราชการ 
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๒ ตําแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน มอบฝ่ายบริหารทั่วไป
และผู้อํานวยการส่วนฯ  หารือร่วมกันในการจัดบุคลากรคือ ข้าราชการและพนักงานราชการ ตําแหน่งละ ๑ คน 
เพ่ือศึกษางานและรับมอบงานด้านการเงินและบัญชี  โดยพิจารณาจากงานบริหาร ๑) มีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีฯ ๒) เมื่อมาปฏิบัติงานแล้ว ไม่กระทบงานหลักของแต่ละส่วนฯ เช่น การออกพ้ืนที่  ๓) สําหรับผู้รับ
ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ จะได้รับผลการประเมิน ระดับดีเด่น 

  ๑.๒  การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ให้ทุกส่วนฯที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
พิจารณาแผนการใช้งบประมาณที่จําเป็นและใช้ได้จริง ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ หากพิจารณาแล้ว
พบว่า มีงบดําเนินงานที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้หมดและงบประมาณที่ได้รับการโอนจากส่วนกลางเพ่ิมเติม จะ
ดําเนินการอย่างไร ส่วนกลุ่มงานที่มีความจําเป็นแต่งบประมาณไม่เพียงพอให้แจ้งผู้บริหารทราบ  และภายในสิ้น
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แต่ละส่วนฯ/ฝ่าย หารือร่วมกัน  การปฏิบัติงานต่างๆ หากไม่เพียงพอ ให้เสนอใน
ภาพรวมเพ่ือหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ฝ่ายบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

เรียบร้อยแล้ว และนําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 



 ๓  
 

 

๓.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางสาวนพพร  ปานจินดา นําเสนอ 
๑)  กิจกรรม ๕ ส. ผลการตัดสินกิจกรรม ๕ ส ในพ้ืนที่เขต ๗ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี อันดับที่ ๒ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
อันดับที่ ๓ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  และประเภทหน่วยงานระดับเขต อันดับที่ ๑ ได้แก่ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓  อันดับที่ ๒ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๖  อันดับที่๓ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔   
อันดับที่ ๔ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  สําหรับกิจกรรม ๕ ส มีหนังสือสั่งการให้ดําเนินการตามนโยบายของ
กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี รวมทั้งในวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ กําหนดจัดกิจกรรม ๕ ส ภายในสํานักงานเขต ๗   

-  ตามท่ีสั่งการให้ติดตามหนังสือเวียนเรื่องโครงการปลูกต้นไม้รวมกัน และรายงานให้
กรมทราบนั้น ขณะนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ต้นไม้จากหน่วยงานต่างๆ ได้ ๒๕ ต้น และเมล็ดถั่วฟอร่าเขต  

 ประธาน    -  กิจกรรม ๕ ส. ให้กําหนดแผนงานในภาพรวมทั้งหมด ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร  เช่น ในช่วงถดูฝน เรื่องการระบายน้ํา , ความชื้นแฉะของห้องเก็บของ , ที่จอดรถ จัดทําแผนระยะ
สั้นภายในเดือนกันยายนเพ่ือเชื่อมโยงกับงบประมาณ หากไม่มีงบประมาณจะได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกระเบียบ 

 -  ตามข้อเสนอเรื่อง ต้องการให้สํานักงานมีความชุ่มชื่น มีชีวิต ชีวา  ขอเชิญ
ชวนผู้เสนอความคิด การออกแบบ และการบํารุงรักษา ภูมิทัศน์ในสํานักงาน นําเสนอเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ
ของบประมาณ สําหรับกิจกรรมสันทนาการ มอบ น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์ ดําเนินการ 

๒)  ระบบงานสารบรรณ IT เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นําคณะบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ. ราชบุรี  ซึ่งได้รับความรู้แต่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดจึงขอ
อนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ขอรับรองว่าเดือนหน้าจะเรียบร้อย  

 ประธาน    -  มอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประสานงานกับสํานักงานเลขานุการกรม เรื่อง
ระบบงานสารบรรณ และหน่วยงาน ศวพ. ใช้ระบบเดียวกันหรือไม่  นําร่องด้วยวิธีใด ให้ฝ่ายบริหารฯจัดทํา
แผนงานนําเสนอ 

-  ระบบการสื่อสาร ภายในสํานักงานเขต ๗ เช่น ไลน์ข่าวสารเขต ๗ นับเป็น
เอกสารทางราชการอย่างหนึ่ง ฉะนั้นให้ทุกท่านรับทราบการสั่งงานทางไลน์ข่าวสาร 

๓)  งบประมาณเดือนเมษายน ๖๒ (นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) นําเสนอสํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๓,๔๖๙,๙๒๐ บาท เบิกจ่าย  ๑,๐๒๐,๖๗๙.๑๐ บาท  รวมเบิกจ่ายสะสม  
๑๔,๕๙๑,๔๒๑.๙๕ บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เบิกจ่ายสะสะม  ๖๒.๑๗% คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย  
๘,๘๗๘,๔๙๘.๐๕ บาท   

-  สรุปงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ะส่วน/ฝ่ายฯ ดังนี้   ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑,๑๘๗,๙๕๔.๑๖ บาท  ส่วนสุขภาพสัตว์  ๔,๗๑๘,๖๐๙.๖๒ บาท ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ๑,๒๖๐,๔๐๐.๘๘  
บาท  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ๒๙๑,๐๓๑.๔๙ บาท ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
๑,๔๒๐,๕๐๑.๙๐ บาท  ภายในกรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให้แต่ละส่วน/ฝ่ายฯ เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ๗๘-๘๐% 

ประธาน   ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ทุกส่วน/ฝ่าย ต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๐% ขึ้น
ไป ภายในเดือนมิถุนายนการจัดซื้อ-จัดจ้างต้องเสร็จเรียบร้อย  มอบคุณนพพร  ปานจินดา ติดตามงานบริหารเรื่อง
การปรับเปลี่ยนงบจ้างเหมาให้ดําเนินการทันท ี

-  งานพัสดุ ชี้ แจงข้อบกพร่อง ในการดํ า เนิ นงานที่พบ เป็นประจํ า        
นางสาวพรพิมล ชี้แจง ถ้าผ่านฝ่ายบริหารฯ จะช่วยตรวจสอบเรื่องระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่น การจ้างเหมา
บริการพนักงานของส่วนสุขภาพสัตว์  ได้ประสานกับคุณมณฑา  เพ่ือขอเอกสารเดิมมาตรวจสอบสเปค  ส่วนการ
รบัสมัครเป็นรายละเอียดตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
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-  มอบฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่นิติกร ศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ทุกคร้ง  

นางสาวพรพิมล ชี้แจง การเสนองานต่างๆ ขอให้ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
พัสดุ ซ่ึงอาจล่าช้าเนื่องจากสูงวัย 

ประธาน  ๑) การปฏิบัติงานให้นําระเบียบล่าสุดมาใช้ในการดําเนินงาน หากไม่มั่นใจควร
หารือผู้รู้หรือเกี่ยวข้อง  ๒) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จนเกิดความชํานาญจะทําให้สามารถกระจายงานได้ดี
ขึ้น 

๓.๒  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ นําเสนอ 
 ๑)  การดําเนินงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์  ตามท่ีสํานักงานเขต ๗ ได้แจ้งเวียนคําสั่งให้

ทราบแล้วนั้น ยังไม่มีผลตอบรับและยังไม่มีการติดตามงาน 
ประธาน  ฝากส่วนยุทธศาสตร์ฯ ประสานงาน หารือ กับเลขาฯรายชนิดสัตว์แต่ละ

ชนิด เพ่ือร่วมกันวางแผนการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
 ๒)  ตัวชี้วัด รอบ ๒ อยู่ระหว่างรอผลการดําเนินงานตามเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นตัวชี้วัดด้าน

งานบุคลากร  สําหรับการอุทธรณ์ผลการประเมินตัวชี้วัดสํานักงาน คะแนนจาก ๓.๘ เพ่ิมเป็น ๕ คะแนน และ
ตัวชี้วัดของจังหวัดมีการปรับขึ้น 

ประธาน  มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
สอบถามงานที่ได้ดําเนินการ และผลการดําเนินงานรายชนิดสัตว์  สําหรับข้อมูล Big Data ควรสอนงานแต่ละส่วน 
เพ่ือลดภาระเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้แต่ละส่วนจัดผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูล 

๓.๓  สว่นส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์  นําเสนอ 
 ๑)   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ ติดตามการดําเนินงาน ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และพ้ืนที่ ส.ป.ก. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

กิจกรรม NO ๑๔ NO ๑๕ AL ๘ หมายเหตุ 
พ้ืนที่ ๒,๙๗๘ ไร่ ๑,๒๒๓ ไร ่ ๘๐๘ ไร่ ๙๔๗ ไร่ รับสมัครครบตาม

จํานวน 
การวางผังแปลง 
สร้างที่อยู่อาศัย 
(๓๘๙ ราย) 

๑) เป้าหมาย ๘๖ ราย 
๒) ขออนุมัติสร้าง ๖๑ 
ราย แล้วเสร็จ ๕๘ ราย 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๓ หลัง 
๓) ยังไม่ขออนุมัติงบฯ 
๒๕ ราย 

๑) เป้าหมาย ๑๓๐  
ราย 
๒) อยู่ระหว่างจัดทํา
แผนขออนุมัติ
งบประมาณในการ
ก่อสร้าง ๘๒ ราย 

๑) เป้าหมาย ๑๗๒ 
ราย 
๒) ขออนุมัติสร้าง 
๙๐ ราย แล้วเสร็จ 
๕๕ ราย อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ๓๕ ราย 
๓) ยังไม่ขออนุมัติงบ
ฯ ๘๒ ราย 

ส.ป.ก./ พอช.
(สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน  
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) 

ระบบไฟฟ้า ๑) ติดตั้ง ๗ หลัง 
๒) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ๔๓ หลัง 

- - กฟภ.สนับสนุน 
๓,๒๒๕,๐๐๐ บ.  
ส.ป.ก.ไม่อนุมัติ
งบประมาณส่วนที่
เหลือ 

ชลประทาน สระน้ํา ๒ แห่ง 
แก้มลิง ๑ แห่ง/ถัง  

๑) ลงสํารวจพื้นที่ 
ต้องแก้ไขแบบใหม่  

ใช้ระบบส่งน้ําจาก
แปลง No.๑๕ 

กรมชลประทาน 
มีแผนดําเนินการ
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คสล. ๑๐ ถัง 
ดําเนินการแล้ว 

๒) ของบสนับสนุน
งบประมาณปี ๖๓ 

แล้วเสร็จปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

น้ําบาดาล ถังเก็บน้ํา ๑ ถัง 
เดินท่อส่งน้ํา ๑ กม. 

ถังเก็บน้ํา ๑ ถัง 
เดินท่อส่งน้ํา ๑.๔ 
กม. 

ถังเก็บน้ํา ๑ ถัง 
เดินท่อส่งน้ํา ๑ กม. 
 (มีไฟฟ้า+ใช้งาน) 

กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน) 

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  มีการเสนอดังนี้ 
๑.๑) การปรับราคาแพะ ผลการดําเนินการ  - กสส. ประสานประธานเครือข่าย

เกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย และประธานชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อปรับราคาแพะให้
สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน 

- ตัวแทนเกษตรกรเสนอราคาแพะ เพศผู้ ๑๒,๐๐๐ บาท/ตัว เพศเมีย ๕,๒๐๐ 
บาท/ตัว (ผู้ ๑ ตัว เมีย ๑๕ ตวั รวม ๑๖ ตัว) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างรอมติคณะ คทช.จ.กจ) 

๑.๒)  โรงเรือน/การส่งมอบแพะ  ดําเนินการสร้างโรงเรือนแล้ว ๖ หลัง และส่งมอบ
แพะแล้ว ๓ ราย จํานวน ๙๖ ตัว 

๑.๓)  การดูแลสุขภาพแพะ  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.กจ ให้
ความรู้ คําแนะนํา และลงพ้ืนที่บริการเกษตรกร  

๑.๔)  พืชอาหารสัตว์ ๑) เดิม ศวอ.สพ. ดําเนินการลง พท. สํารวจพื้นที่และปลูกพืช
อาหารสัตว์แล้ว ๒ รอบ แต่ไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่พร้อม ๒) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ต.สิงห์ จํากัด เตรียมความพร้อมทํา MOU กลุ่มพืชอาหารสัตว์ใน พท.ใกล้เคียงเพ่ือรองรับการเลี้ยงแพะใน
อนาคตให้แก่เกษตรกรใน พท. (ดําเนินการแล้ว) 

ประธาน  สอบถามศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หาวิธีในการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
สามารถดําเนินการในช่วงฤดูฝน แล้วสร้างโรงเก็บอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ สปก. หรือวิธีการปลูกพืชในวัสดุอื่น เพ่ือเก็บ
ไว้ได้ตลอดทั้งปี  ระบบน้ํา ทําอย่างไรจะเก็บกักน้ําให้เพียงพอ และทําอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถนํามา
ปรับเพื่อเพ่ิมมูลค่า  ระบบไฟฟ้า  หาวิธีการผลิดกระแสไฟฟ้าทดแทน แนวทางการผลิตไฟฟ้าฟรีเพ่ือเกษตรกร 

๒)   โครงการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุม มีข้อสั่งการดังนี้  
๒.๑)  การปรับปรุงคุณภาพซาก โดยศูนย์ฯ น้ําเชื้อราชบุรี ดําเนินการส่งน้ําเชื้อ Berkshire x 

Duroc เพ่ือปรับปรุงคุณภาพซากให้ตรงตามความต้องการ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
๒.๒) การเคลื่อนย้ายซากหมูหลุม โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ดําเนินการหารือกรมฯ (อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ) 
๒.๓)  การรับรองฟาร์ม/การออกแบบห้องตกแต่ง โดยส่วนมาตรฐาน+ ปศจ.รบ และ สพส. 

มีข้อแนะนําคือ ๑) ฟาร์มสามารถดําเนินการยื่นขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม ได้ตามระเบียบฯ      
๒) ดําเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นและให้คําแนะนํา ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างหารือเรื่องหลักเกณฑ์ฯ) 
๓) โรงตัดแต่ง มีการหารือกับสาธารณสุขจังหวัด โดยเสนอให้ขออนุญาตเป็นโรงผลิตอาหาร โดยใช้แบบจาก
สาธารณสุข (อยู่นอกเหนือการรับรองของกรมฯ) 

๒.๔)  การศึกษาวิจัย IMO2 ท้องถิ่น โดย ปศจ.รบ และหน่วย HHU ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม เพื่อเขียน Concept Paper เสนอของบประมาณในการวิจัย 

๒.๕)  ทําสื่อประชาสัมพันธ์ โดยส่วนยุทธศาสตร์ฯ  ๑) ประชาสัมพันธ์เรื่อง หมูหลุม มีหลาย
หน่วยงาน รวมถึงรายการต่างๆ จัดทําคลิปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างแพร่หลาย (ยังไม่
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ดําเนินการ) ๒) นําคลิปประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ และ 
Facebook สํานักงาน  

๒.๖)  คูม่ือการเลี้ยงหมูหลุมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนส่งเสริมฯ ๑) คู่มือการเลี้ยงหมู
หลุม (ดําเนินการแล้ว)  ๒) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ และได้มาตรฐาน ประสาน อาจารย์อาณัติ  หน่อ
ทองคํา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งลง พ้ืนทีช่่วง
ปลายเดือน พ.ค.๖๒ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงบวิจัย  

๒.๗)  การอบรม ดําเนินการอบรมการเลี้ยงหมูหลุม “ตอนน้องหมูอยู่สบาย” ณ  ฟาร์มหมู
หลุมดอนแร่ เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๘ เม.ย.๖๒ ผู้เข้าอบรมคือเกษตรกรผู้สนใจ จํานวน ๗๘ ราย 

ประธาน  ๑). ประเด็นตลาด ศึกษาโอกาสและสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ มอบส่วน
มาตรฐานฯ ดําเนินการ ๒) ห้องตัดแต่ง สร้างมาตรฐานห้องตัดแต่งของเขต ๗ ศึกษาข้อกฎหมายและเร่งดําเนินการ  
๓) ส่วนมาตรฐานฯ ดําเนินการแจ้ง สพส.ปรับหลักเกณฑ์ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบ สพ.ญ. วนารัตน์ ดําเนินการ
ตามเสนอ    ๔) อยู่ระหว่างดําเนินการ เพ่ิม Time Line ในการดําเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงกับงบประมาณ ๕) ส่วน
สุขภาพสัตว์ ประสาน สคบ.เพ่ิมหลักเกณฑ์ของความปลอดภัย ๖) ห้องวัคซีนเก่า เป็นครุภัณฑ์หรือไม่ รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ มอบพัสดุดําเนินการในการจําหน่ายหรือขายทอดตลาด   

๓.๔  ส่วนสุขภาพสัตว์  น.สพ.ปรัศนี   ชูรัตน์ นําเสนอ 
๑. ความก้าวหน้าการป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย พ้ืนที่เกิดโรค FMD ในพ้ืนที่

เขต ๗  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยังไม่มีสถานการณ์เกิดโรคปากและเท้า
เปื่อย ผลการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัดในรอบที ่๑ ได้ร้อยละ ๕๐ และในรอบที่ ๒ จ่ายวัคซีนให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อ
ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 -  การศึกษาเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  โดยหน่วยพัฒนา
สุขภาพและผลผลิตสัตว์, ส่วนสุขภาพสัตว์ และ สคบ. มีเป้าหมายคือ พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ ปลอดโรคปากและเท้า
เปื่อย วัตถุประสงค์การศึกษา   เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ปศุ
สัตว์เขต ๗  ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกร เครือข่ายทางสังคมของฟาร์มเลี้ยงโคนม
ประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain analysis) ในการเลี้ยงโค
นม ศึกษาอัตราอุบัติการณ์ และแบบจําลองการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (SIR) นํามาสู่เรื่องการศึกษาต่างๆ 
๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่ยังไม่เกิดโรค ได้แต่  KAP, SNA, Risk Factor, Value chain analysis  ๒) กลุ่มท่ีเกิดโรค  ได้แก่ 
Vaccine efficacy, Incidence rate, Source of infection  

-  ขอบเขตการศึกษา  พ้ืนที่ : ฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัด
ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

-  การดําเนินงาน : ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามทางระบาดวิทยาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคนม ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่สําคัญ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกร เครือข่ายทาง
สังคมในกิจกรรมต่างๆของฟาร์ม เช่น การเคลื่อนย้าย การผสมเทียม การขนส่งน้ํานม และข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ/
รายจ่ายของฟาร์ม 

-  ขนาดตัวอย่าง : ต้องใช้ตัวอย่างฟาร์มโคนมจํานวน ๕๐๐ ฟาร์ม แบ่งตามสัดส่วน
จํานวนฟาร์มในแต่ละจังหวัด ดังนี้  จังหวัดราชบุรี ๑๘๓ ฟาร์ม,  จังหวัดนครปฐม  ๗๒ ฟาร์ม, จังหวัดกาญจนบุรี          
๑๐๕ ฟาร์ม , จังหวัดเพชรบุรี  ๓๓  ฟาร์ม,  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๐๗  ฟาร์ม   

-  Timeline เขต ๗ ปลอดโรค FMD  วันที่ ๑๔ มกราคม. ๒๕๖๒ ปศุสัตว์เขต ๗ 
มอบหมายโครงการ “เขต๗ ปลอดโรค FMD” วันที่ ๒๕-๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒ อบรมระบาดวิทยาระดับเขต วันที่ 
๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ นําเสนอปัจจัยเสี่ยง FMD ในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในเขต ๗ , วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน 
๒๕๖๒ อบรมการสร้างแบบสอบถาม และทําแบบสอบถาม, วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เก็บข้อมูลจาก



 ๗  
 

 

แบบสอบถาม นําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในพ้ืนที่  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม , วนัที่ ๑๒-๑๔/๑๙-๒๑/
๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบรม KAP SNA SIR วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและนําเสนอผลงานการ
วิเคราะห์ 

ประธาน การตรวจรับและจ่ายวัคชีน ต้องมีการเช็ค ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบตาม
แบบฟอร์ม เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของเขต ๗  

๒.  ความก้าวหน้าการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ปัจจุบันเพิ่มใน
เอเชีย ๑ ประเทศ คือประเทศฮ่องกง รวมเป็น ๕ ประเทศ พร้อมทัง้ดําเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ทํา
ความสะอาด ฆ่าเชื้อโรครถจับสุกร, อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการสุกร  

-  จุดแข็งท่ีทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เช่น มีการตั้งจุดพิกัดด่านกักกันสัตว์
เพ่ิมและจุดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ เช่นจังหวัดสุพรรณ, กาญจนบุรี, ราชบุรี,สมุทรสาคร และนครปฐม 

-  ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มีจํานวนจํากัด เนื่องจากบางส่วนไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่จังหวัดชายแดนไทย-ลาว, ไทย-เขมร 

-  แนวทางแก้ไข : ตามหนังสือสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ที่ กษ ๐๖๑๖/ว ๑๓๖๕ ลงวันที ่
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการพ่นยาฆ่าเชื้อโรครถบรรทุกสุกรและรถบรรทุกอาหารสัตว์ ให้สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดที่มีจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตั้งอยู่ พิจารณาจัดหากําลังคน (เช่น อพปร.) ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกัน
สัตว์ 

๓.  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 
๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ลดปริมาณการเกิดโรคจากข้อมูลในปี ๒๕๖๑ เกิดโรค ๘๓ ครั้ง และในปี ๒๕๖๒ เกิดโรค ๓๒ ครั้ง   
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ๑๐๐ %    

-  ปัญหาอุปสรรค ๑) อปท บางแห่งต้องการวัคซีน single dose แต่หาซื้อไม่ได้ จึงให้
คําแนะนําแหล่งจัดซื้อ  ๒) การดําเนินการในสุนัขจรจัด ประสานกลุ่มคนรักสุนัขในพ้ืนที่ เป็นผู้ช่วยดําเนินการ 

-  สรุปตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต ๗ ที่ส่วนสุขภาพสัตว์รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละ
ความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบทําได้จริง = ๗๖.๘๖ % , ตัวชีว้ัดที่ ๒ ร้อยละ
ความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์เขตทําได้จริง = ๑๐๐% มีโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค FMD ได้ 
๙๕.๑๙% 

ประธาน เรื่องตัวชี้วัดมอบให้ ให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ 
-  โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่จัดงานอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  กําหนดจัดในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  พิธีเปิดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 

๓.๕  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์  ส.พญ.วนารัตน์  บารมีรังสิกุล น าเสนอ 
 -  เมืองแห่งอาหารปลอดภัย / food safety  (จังหวัดนครปฐม, ราชบุร)ี  การดําเนินการ

ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและถูกสุขอนามัย 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์รับซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้บริโภค
เนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย   

 -  ตําเนินการในตลาดทุ่งพระเมรุ พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้  ๑) สถานประกอบการไม่
สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK ทุกร้าน จากการสํารวจพบว่ามีสถานประกอบการที่มีแนวโน้มผ่านเกณฑ์ 
ประมาณ ๓ ราย ๒) ผู้ประกอบการเขียงไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ



 ๘  
 

จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ๒๕๕๘ ๓) มีเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านกรมปศุสัตว์ไม่
ครบถ้วน เช่น ใบ ร.๑๐/๑   ใบ ร.น.๑  ใบอนุญาต ร.๔ เป็นต้น  จึงชี้แจงทําความเข้าใจ และอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการ 

-  ตลาดศรีวิชัย  พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้ ๑) เจ้าของตลาดมีทัศนคติในแง่ลบกับ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ทําให้ไม่ได้รับความร่วมมือ ยากต่อการประสานงาน ๒) เจ้าของเขียง ไม่สะดวกในการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์เนื่องจากเวลาสะดวกไม่ตรงกับเวลาราชการ จึงให้ข้อเสนอแนะ:จัดเวลา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับเวลาที่ผู้ประกอบการสะดวก ๓) ผู้ประกอบการเขียงไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ๒๕๕๘ ๔) สถานที่
จําหน่ายมีเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านกรมปศุสัตว์ไม่ครบถ้วน เช่น ใบ ร.๑๐/๑   ใบ ร.น.๑  ใบอนุญาต ร.๔ 
เป็นต้น 

ประธาน  เรื่องตลาดควรร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่น 
เน้นความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคในการเสนอแนะ  

 
ที่ประชุม     รับทราบ 
 

วาระท่ี ๔.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๔.๑  กฎหมายที่ควรรู้ 
       นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ  นํา เสนอ  ระเบียบงานสารบรรณเกี่ยวกับ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีเ่พ่ิมเติมดังนี้ 
ข้อ ๖ นิยาม “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ

หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อ ๙ (๙.๖) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๒๗ สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้

ด้วย อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี -อ่านอย่างเดียว หรือ
แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น  

ข้อ ๒๙  การติดต่อราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถ
ดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้
ส่งตรวจสอบ ผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และ
ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทํา
เอกสารยืนยันตามไปทันที   

ข้อ ๓๕ การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบ
การรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ   

ข้อ ๔๑ การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบ
การรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

สําหรับคู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) กรมปศุสัตว์  ดาวโหลดคู่มือ
ได้ที่  :  http://ict.dld.go.th/th2/ index.php/th/planning-menu/279-e-saraban/introesarabun/473-e-
saraban  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/planning-menu/279-e-saraban/introesarabun/473-e-saraban
http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/planning-menu/279-e-saraban/introesarabun/473-e-saraban


 ๙  
 

 

๔.๒  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
กรมได้แจ้งให้สแกน QR Code แล้ว แต่มีเพ่ิมเติมอีกครั้งและช่วยประชาสัมพันธ์ QR Code ให้ผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ สําหรับรายละเอียดจะแจ้งเวียนให้ทราบ 

๔.๓  กรมปศุสัตว์แจ้งการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ 
พค. – ๒ มิ.ย.๖๒ ขอให้ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ประธาน  มอบ น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์ จัดทํากล่องรับฟังความคิดเห็น เพ่ือเสนอความคิดเห็น
ปรับปรุงสํานักงานให้น่าอยู่ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


