
ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน 
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

คร้ังที่  3/2562 
วันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม ช้ัน ๑ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด  
………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดเตรียมความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด 
      จังหวัดตราดกําหนดการซอมเสมือนจริงในพิธีจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดตราด ในวันเสาร
ท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด แตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ แขนยาว 

มตท่ีิประชุม………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 งานวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ประจําป 2562 

จังหวัดตราดกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประจําป 
2562 ในวันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด    
การแตงกายเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว (พานพุม
ดอกไม) 

มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 งานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2562 

จังหวัดตราดกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทรท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.          
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด การแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 

มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศประจําป 2562 

จัดหวัดตราดกําหนดจัดงานในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.                
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด การแตงกายเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการแขนยาว (พานพุมดอกไม) 

มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ ในป 2562 
คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 
- ใหวันศุกรท่ี 12 เมษายน 2562 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษในป 2562 
- ใหวันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษในป 

2562 

มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 
1.6 ขอเชิญรวมกิจกรรมรดน้ําขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ประจําป 2562 

กรมปศุสัตวไดกําหนดจัดพิธีรดน้ําขอพรผูบริหารกรมปศุสัตว และอดีตผูบริหารกรมปศุ
สัตว ในวันพุธท่ี 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณหนาตึกอํานวยการ    
กรมปศุสัตว ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 
 ไดจัดทํารายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งท่ี 2/2562 ใน
การประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562  เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝายและ
เสนอทางe-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราด เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาว
แจงฝายเลขาฯ ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 นั้น ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

 มติท่ีประชุม.................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

3.1เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
4.1 ดานกักกันสัตวตราด 

๔.๑.๑ รายงานการเขา – ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
            
             
มติท่ีประชุม            
      4.1.2            
            
             
มติท่ีประชุม            
4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปงบประมาณ 
2562 

- โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  
และการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ระหวางเดือนธันวาคม 
2561 – มกราคม 2562 (ดําเนินการเรียบรอยแลว) ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือน
กุมภาพันธ 2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอย
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีน      
ป ๒๕61 (เอกสารแนบ) 

* เก็บตัวอยางเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปาก   
และเทาเปอยฯ โค กระบือ แพะ แกะ สงตรวจทางหองปฏิบัติการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว      
จํานวน 126 ตัวอยาง (ดําเนินการเรียบรอยแลว) 

* เก็บตัวอยางเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและ
เทาเปอยฯ โรงฆาสุกรทุกๆ 3 เดือน ครั้งท่ี 4 เปาหมายคืออําเภอเมืองตราด (เอกสารแนบ) 
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* เก็บตัวอยางเพ่ือติดตามระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคปาก
และเทาเปอยฯ ในโคเนื้อ ทุกๆ 1 เดือน รวม 6 ครั้ง ดําเนินการเรียบรอยแลว  จํานวน 6 ครั้งๆละ 
50 ตัวอยาง (เอกสารแนบ) 

 มติท่ีประชุม            
- โครงการฝกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว กําหนดใหจัดฝกอบรมและฝก

ปฏิบัติตามโครงการฯ ในพ้ืนท่ีของแตละอําเภอ เปาหมาย 30 คน 

มติท่ีประชุม            

 4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 
Swine Fever : ASF) 

  - ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง กําหนดเขตเฝาระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาตแอฟริกา  
ในสุกร (African Swine Fever) ในสัตวหรือซากสัตวชนิด สุกร หรือหมูปา 
  - คําสั่งจังหวัดตราด ท่ี 517/2562 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room) 

มติท่ีประชุม            

 4.2.3  กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- รายงานสถานการณโรคพิษสุนัขบายอนหลัง 30 วัน (ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 27 มีนาคม 

2562) พบจํานวนสัตวท่ีเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน 9 ตัวอยาง ดังนี้ 
จังหวัดระยอง 3 แหง   ในพ้ืนท่ี  อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุร ี2 แหง   ในพ้ืนท่ี  อําเภอเกาะจันทร อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แหง   ในพ้ืนท่ี  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอราชสาสน 
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แหง   ในพ้ืนท่ี  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แหง   ในพ้ืนท่ี  อําเภอบางเสาธง  

หมายเหตุ : ขอมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 

มติท่ีประชุม            
- การเก็บตัวอยางหัวสุนัข-แมวสงตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบา ป 2562 (ตัวชี้วัดระดับ

ความสําเร็จในการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เปาหมายท้ังสิ้น  
43 ตัวอยาง ดําเนินการสงตรวจแลวจํานวน 14 ตัวอยาง ดังนี้ 

1. อําเภอเกาะกูด  จํานวน   1   ตัวอยาง 
2. อําเภอเมือง   จํานวน   4   ตัวอยาง 
3. อําเภอบอไร   จํานวน   6   ตัวอยาง 
4. อําเภอเขาสมิง  จํานวน   2   ตัวอยาง 
5. อําเภอเกาะชาง  จํานวน   1   ตัวอยาง 

มติท่ีประชุม            

- โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา (kick off) ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี วันจันทรท่ี 25 มีนาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค
เทศบาลตําบลตะกาง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

มติท่ีประชุม            
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- โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวดานโรคพิษสุนัขบา 
ปงบประมาณ 2562 ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ” กําหนดจัดฝกอบรมฯ วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงาน     
ปศุสัตวจังหวัดตราด เวลา 08.30-16.30 น. จํานวน 92 คน ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม            

 4.2.4  กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
- โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนท่ีเสี่ยง                     

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ดําเนินการระหวางวันท่ี ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ขอใหปศุสัตวอําเภอและผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ตามหนังสือท่ี 
ตร ๐๐๐๘/ว ๑๙๙  ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ท้ังนี้ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
ใหจังหวัดภายในวันท่ี ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  เพ่ือรวบรวมรายงานใหกรมปศุสัตวทราบตอไป 

มติท่ีประชุม            

 4.2.5  การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว (ร.๑๐) 
- ขอใหปศุสัตวอําเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนท่ีมาขอใบอนุญาต            

คาสัตวและซากสัตว (ร.๑๐) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  

- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๕ ใบ 

- มีเปาหมาย คือ ไกพ้ืนเมือง ๑๐๐ ราย 

มติท่ีประชุม            

 4.2.6  กิจกรรมขยายสัตว พันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว               
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจาํเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเน้ือ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๖ /๑๒ /๘ 

- 

 
๘๑/๖๖/๕๗     

- 
2. ตรวจทองหลังทําการผสมเทียมโคเน้ือ 

  รวมจํานวนฟารม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจํานวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๘ 

๑๑ 
๖ 

 
๕๙ 
๗๙ 
๔๘ 

3. จํานวนลูกสัตวท่ีเกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเน้ือ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๕ / ๕ 

 
 

๔๗/๔๓ 
3. ทําทะเบียนประวัติ 

- โคเน้ือ 
 

ตัว/ราย 
 

๘ / ๕ 
 

๓๔/๒๘ 

สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  ๘๑  ครั้ง / ๖๖  ตัว 

มติท่ีประชุม            
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รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ประจําเดือนมีนาคม 25๖๒ 
ท่ี อําเภอ 

(โคเนื้อ) 
หนวยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน  
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 4/4/4 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย - ๖/๖/๒ 
3 อําเภอบอไร ครั้ง/ตัว/ราย - ๑๐/๑๐/๒ 

สรุป    ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ใหแกสัตวของ
เกษตรกร จํานวน ๒๐ ครั้ง/๒๐ ตัว/ ๘ ราย 

มติท่ีประชุม            
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 4.3.1 กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอสํารวจฟารมมาตรฐานใน
พ้ืนท่ีท่ีใกลหมดอายุหรือหมดอายุแลวนั้นและขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอแจงวันและเวลา
ในการเขาตรวจเพ่ือใหทางกลุมเขารวมดําเนินการตรวจตออายุตามวันและเวลาท่ีทางอําเภอกําหนด 

มติท่ีประชุม            

   4.3.2 โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธโครงการเนื้อสัตว
ปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตวโอเค) ในพ้ืนท่ีของทานพรอมท้ังถายรูปประกอบการประชาสัมพันธ
พรอมท้ังแนะนําการแจงการฆาสัตวและใบรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวในโรงฆาสัตว(แบบ รน.1 ) 
เพ่ือใหผูประกอบการเขาใจในขบวนการและข้ันตอนท่ีถูกตองในการจําหนายเนื้อสัตว 

มติท่ีประชุม            
4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

 4.4.1 ขอใหเรงรัดการดําเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชดําริ 

อําเภอ จํานวนแม 
โค-กระบือ 

แมสัญญา
เกิน 5 ป 

แมอายุ
สัญญาเกิน 
3ปแตไมถึง
5ปไมมีลูก 

แมอายุ
สัญญาเกิน 
5 ป ไมมลีูก 

ลูกอายุ
มากกวา 18 
เดือนยังไม

คืน 

คืนลูกแลวแตยังไม
มอบกรรมสิทธ์ิแม 
(อายุสัญญาแม 5 
ป และกรณีพิเศษ) 

อนุมัติจําหนาย
แลว แตยังไม
ดําเนินการสง

เงินเขาโครงการ 

หมายเหต ุ

เมืองตราด 32 1 3 0 0 0 0 รวมฟารมตนแบบ 
จํานวน 20 ตัว 

บอไร 11 7 3 0 8 0 4  

เขาสมิง 12 3 0 0 9 0 0 รวมฟารมตนแบบ 
5 ตัว 

แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ 3 0 0 0 0 0 0  

 61 11 6 0 17 0 4  

หมายเหตุ  ขอใหรายงานปญหาอุปสรรคจะไดรายงานสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ตอไป 

มติท่ีประชุม            
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 4.4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธเพ่ิมยอดขายสินคาปศุสัตวในตลาดออนไลน 
Thailandpostmart”  

ดวยกรมปศุสัตว โดยกองผลิตภัณฑปศุสัตว ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวเขต 2 เปน
ผูสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธเพ่ิมยอดขายสินคาปศุสัตวในตลาดออนไลน Thailandpostmart” ใน
วันท่ี 28 มีนาคม 2562 ณศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยขอใหอําเภอแจงเปาหมายเกษตรกร ผูประกอบการ เครือขายเกษตรกร 
สหกรณ ใหมาเรียนรูการทําตลาดออนไลน  การถายภาพสินคา การโพสตสินคาท่ีจะขายของตนเอง 
โดยมีเปาหมายใหดังนี้ อําเภอเมืองตราด 2 คน อําเภอบอไร 2 คน อําเภอเขาสมิง 2 คน แหลมงอบ 1 
คน คลองใหญ 1 คน ขอใหปศุสัตวอําเภอแจงใหเกษตรกรท่ีมีรายชื่อท่ีไดจัดสงมาใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราด มาข้ึนรถท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ในวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. 

มติท่ีประชุม            
 

4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
4.5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 

ในเดือน มีนาคม 2562  กรมปศุสัตว จะเปดระบบใหบัน ทึกขอมูลจนถึงวัน ท่ี                    
31 มีนาคม 2562  ขอใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกขอมูล รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล บันทึกผลการใชจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
ดังกลาวขางตนดวย 

มติท่ีประชุม            
4.5.2 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนเมษายน 2562 

จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
ประจําเดือนเมษายน 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน  2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลม
อวน บานแหลมงอวน หมูท่ี 4  ตําบลคลองใหญ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
มติท่ีประชุม            
4.6 ฝายบริหารท่ัวไป 

4.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 
 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562        

ในภาพรวม เปนเงิน 6,554,583 บาท (หกลานหาแสนหาหม่ืนสี่พันหารอยแปดสิบสามบาทถวน)  
ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 เบิกจายท้ังสิ้น 3,644,475.46 บาท (สามลานหกแสนสี่หม่ืนสี่พัน     
สี่รอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบหกสตางค) ทําใบสั่งซ้ือแลวเปนเงิน 52,500 บาท (หาหม่ืนสองพันหารอย
บาทถวน) คงเหลือ 2,857,607.54 บาท (สองลานแปดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยเจ็ดบาทหาสิบ  
สี่สตางค) คิดเปนรอยละ 55.60 ไดตามเปาหมายตัวชี้วัดไดระดับคะแนน 5 

ตัวชี้วัดบังคับ รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 15  
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมรอบการประเมินครั้งท่ี 1/2562 (ตุลาคม 

2561 ถึง มีนาคม 2562) รอยละ 55.00 ข้ึนไป ระดับคะแนน 5 
มติท่ีประชุม            
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ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่องปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย) 
              

            
             

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ 
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