
รายงานการประชุมการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการกรมปศุสตัว ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดตราด 
………………………………………… 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายพนม  มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 ประธาน 
2. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด 
3. นายสําเร็จ  จันทนะลิขิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. จ.อ.ภากรรักข์ บํารุงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
5. นายยุทธภูมิ  สืบขําเพชร ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
6. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วนํ้าใส ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายสักรินทร์  เน้ือทอง ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
8. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
9. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
10. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
12. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
14. นายสุทธิรัตน์  ในเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางจันทนา  ศรัทธา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

เริ่มประชุมเวลา    08.30  น. 
  นายพนม  มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ท่านประธานกล่าวแนะนําตัว และแจ้งเหตุผลและความจําเป็นในการประชุมตรวจราชการ 
โดยผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานรับทราบ 
แนวทางการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่สําคัญของหน่วยงาน และดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
วาระที่ 2.1 ติดตามงานตามแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วาระที่ 2.1.1 นายวีระสนัติ ประทุมพล กล่าวต้อนรบั และรายงานผลการดาํเนินงานดังนี ้
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการปศุสัตว์ให้มีคณุภาพและมาตรฐานบนวิถีความ

พอเพียงสู่ตลาดในประเทศ 
แผนงาน/โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (อบจ.ตราด) 
1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองตราด งบประมาณปี 2562 ต่อเน่ืองปี 2563 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สร้างศูนย์พักพิงสุนัขช่ังคราว

งบประมาณปี 2563) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 2.1.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสตัว์ 
- การสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผ่านสื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดําเนินการได้
ร้อยละ 42 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 

มติที่ประชุม ท่านประธานในที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ หากมีการนําเสนอข่าวสารทางวิทยุก็ถือว่าเป็นการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเช่นกัน ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดก็มีการดําเนินการ
เช่นกัน ขอให้ดําเนินการให้ได้ภาพลักษณ์ในทางบวก ให้ได้เดือนละ 4 เรื่อง พร้อมหลักฐาน ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดของปศุสัตว์จังหวัด 

- การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และอัพโหลดผลการ
ปฏิบัติงานข้ึนเว็ปไซต์หน่วยงานแล้ว 

มติที่ประชุม ท่านประธานในที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ในคร้ังถัดไปขอให้ดําเนินการโดยใช้การพัฒนาข้าราชการ
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – LEARNING) ของสํานักงาน ก.พ. โดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 2       
จะดําเนินการแบ่งกลุ่มและคัดเลือกหัวข้อที่จะให้บุคลากรเลือกเรียน และพัฒนาตนเอง             
จะดําเนินการให้เหมือนกันทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขต 2 ซึ่งจะมีหัวข้อให้เลือกเรียน 13 หัวข้อ แบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ 1. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อําเภอ 2. ข้าราชการระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน/
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน และ 3. พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจํา/จ้างเหมาบริการ 
โดยให้เลือกเรียนคนละ 1 หัวข้อให้เหมือนกัน เช่น กลุ่ม 2 และ 3 เลือกเรียนหัวข้อ การเขียน
หนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ เป็นต้น เรียนวิชาละ 3 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน โดยให้
แต่ละกลุ่มทํา COP วิเคราะห์ผลการเรียนว่า เรียนแล้วได้อะไร แบ่งเป็นประเด็น พัฒนางานได้
อย่างไร นํามารายงานในที่ประชุมประจําเดือน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประทาน ทางส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เขต 2 จะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกจังหวัดทราบและดําเนินการ
ต่อไป 

- โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับเป้าหมาย
จากกรมปศุสัตว์ ให้ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในปี 
2563 จํานวน 4,700 ราย ณ ปัจจุบัน ดําเนินการเสร็จเรียนร้อยแล้ว จํานวน 4,911 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 104.49 

มติที่ประชุม ท่านประธานในที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อให้ดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ผลการปฏิบัติงานจะเกิน 100% แล้วก็ตาม เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน หากไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

- ภัยพิบัติ 
มติที่ประชุม ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เตรียมจัดทําแผนรองรับภัยพิบัติ ปีน้ีทําแผนรองรับภัยพิบัติ เตรียมด้าน

อาหารสัตว์ว่าจะสํารองไว้ที่ใด การประกาศภัยพิบัติอย่างไร มีเสบียงพืชอาหารสัตว์ สํารองไว้ 10 
ตัน ที่จังหวัดสระแก้ว ควรจัดหาสถานที่เพ่ือเป็นที่เก็บเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบล โดยขอใช้พ้ืนที่
ของเทศบาล/อบต ในท้องที่ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน ต้องมีเอกสารรวบรวมไว้ให้พร้อม เมื่อ
ต้องการใช้จะได้มีข้อมูล เตรียมการ ก่อนเกิดภัย เกิดภัย และหลังเกิดภัยเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ 
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คําแนะนําจากส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 2 ดงันี ้
จังหวัดตราดมีบุคลาการปฏิบัติงานน้อย แต่การรายงานผลการปฏิบัติงานตรงเวลา ครบถ้วนดีอยู่แล้ว 
ในเร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-operation)  ประจําเดือน 
ให้ดําเนินการลงผลงานในระบบให้ครบถ้วน ตรงเวลา เน่ืองจากถ้าพ้นกําหนดเวลาแล้ว ระบบจะปิด 
ไม่สามารถเข้าไปบันทึกหรือแก้ไขได้ เป็นตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่วยยุทธศาสตร์เขต 2 จะ
ช่วยดูและแจ้งเตือนอีกทางหน่ึง ในส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ของส่วนยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานราชการโดยตรง
กับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประจําอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 2.1.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

- พ้ืนที่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 
100 

- จํานวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินการได้
ร้อยละ 0 

- จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดําเนินการได้ร้อยละ 27.40 
- จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการฝึกอบรม ดําเนินการได้ร้อยละ 33.33 
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 100 
- เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ดําเนินการได้ร้อยละ 

100 
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ (สื่อประชาสัมพันธ์) ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

จํานวน 53 ราย มีโคเพศเมีย 49 ตัว กระบือเพศเมีย 24 ตัว รวม 73 ตัว มีลูกกระบือ
เกิด ลูกกระบือเพศผู้ 5 ตัว ลูกกระบือเพศเมีย 2 ตัว รวม 7 ตัว มอบกรรมสิทธ์ิ 9 ราย 
กระบือ 5 ราย โค 4 ราย  

ในภาพรวมตัวช้ีวัดของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค์
ใดๆ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหวเป็นการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะดําเนินการได้ร้อย
ละ 100 

คําแนะนําจากส่วนส่งเสริมฯ เขต 2 ดงันี ้
ส่วนส่งเสริมฯ จะจัดทําหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ ให้เป็นแนวทางเดียวกันส่งให้
ทุกจังหวัด โดยจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินราคา
ระดับอําเภอ และคณะกรรมการประเมินราคาระดับจังหวัด ส่วนส่งเสริมฯ เขต 2 จะจัดทําร่างคําสั่ง
ส่งให้ทุกจังหวัด ดําเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ในส่วนของการดําเนินการศูนย์เรียนรู้ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเมือง เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 2.1.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
- กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง ดําเนินการได้ร้อย

ละ 20 
- จํานวนสัตว์พันธ์ุดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ดําเนินการได้ร้อยละ 61.67 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับการบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 26.86 
- จํานวนสถานที่เลี้ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทําลายเช้ือโรค ดําเนินการได้ร้อยละ 49.92 
- ตรวจติดตามประเมินความเสี่ยง ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองสถานที่มีระบบ GFM ดําเนินการได้ร้อยละ 2.22 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุภาพ ดําเนินการได้ร้อยละ 35.30 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างโรคสัตว์ FMD ดําเนินการได้ร้อยละ 59.38 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างโรคสัตว์ (Hemorrhagic) ดําเนินการได้ร้อยละ 

102.04 
- จํานวนสัตว์ที่ได้รับการบริการ (วัคซีนรวมป้องกันโรคสัตว์ปีก ND + IB) ดําเนินการได้ร้อย

ละ 25 
- จํานวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทําลายเช้ือโรค ดําเนินการได้ร้อยละ 49.92 
ในภาพรวมตัวช้ีวัดของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว
เป็นการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะดําเนินการได้ร้อยละ 100 

คําแนะนําจากส่วนสุขภาพสตัว์ เขต 2 ดงันี ้
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มีการประสานราชการกับส่วนสุขภาพสัตว์ 
เขต 2 อยู่เสมอ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
คําแนะนําจากท่านประธานในที่ประชุม ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดําเนินการตัวช้ีวัดให้ได้ร้อยละ 
100 หรือมากกว่า ทุกตัวช้ีวัด และให้ดําเนินการโครงการ การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
(Rabies Free Zone) ในพ้ืนที่อําเภอ 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเกาะช้าง และอําเภอเกาะกูด โดย
ขอให้ดําเนินการจัดทําโครงการในภาพรวมทั้งจังหวัดตราด 1 ชุด และโครงการสําหรับอําเภอเกาะ 2 
เกาะ อีก 1 ชุด ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยทางสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
และสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 จะเข้ามาช่วยดูแลด้วย ในเรื่องการควบคุมเคลื่อนย้ายสุนัขเข้า/ออก
เกาะ ขอให้ด่านกักกันสัตว์ตราด เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕- 

วาระที่ 2.1.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ดําเนินการได้ร้อยละ 66.67 
- กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ดําเนินการได้ร้อยละ 238.10 
- กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- กิจกรรมเนื้อสตัว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- กิจกรรมติดตามการใช้สารเบต้าอะโกรนิสท์ในฟาร์มสุกร ดําเนินการได้ร้อยละ 39.09 
- กิจกรรมตรวจสอบและเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สตัว์ ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

 

- กิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) ดําเนินการได้ร้อยละ 66.67 
- กิจกรรมควบคมุป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์ ดําเนินการได้ร้อยละ o 
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล ดําเนินการได้ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวิเคราะห์การปนเป้ือน ดีเอ็นเอ สุกร ดําเนินการได้ร้อยละ 0 
ในภาพรวมตัวช้ีวัดของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค์ใดๆ 
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว
เป็นการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะดําเนินการได้ร้อยละ 100 

คําแนะนําจากส่วนสุขภาพสตัว์ เขต 2 ดงันี ้
ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดําเนินการจัดทําสถานที่
จําหน่ายอาหาร OK เช่น โรงอาหารของหน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบสําหรับ
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖-

ภาณุมาส  พิรนัดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 2.1.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 

งบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 5,810,814 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 2,345,881.51 บาท 
ทําใบสั่งซื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท 
คงเหลือ เป็นเงิน 3,459,932.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.45 
เมื่อสิ้นไตรมาส 2 จะดําเนินการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 55 ขึ้นไป 

- ผลการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 

คําแนะนําจากฝ่ายบรหิารทั่วไป เขต 2 ดังนี ้
ท่านประธานในที่ประชุม เน้นยํ้าให้มีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 2 ขอให้ได้ร้อยละ 55 ขึ้นไป  
และขอให้เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2563 
ในเรื่องกิจกรรม 5 ส ระดับผลการประเมินจะมีอยู่ทั้งสิ้น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี พอใช้           
และปรับปรุง จุดที่ควรปรับปรุง ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มีดังน้ี 
1. ฝุ่นบนตู้เอกสาร 
2. ต้องมีห้องพัสดุที่เป็นสัดส่วนของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ซึ่งที่ตรวจสอบยังไม่ใช่ห้องพัสดุ 
3. ใต้บันไดต้องโล่ง ต้องไม่มีสิ่งของวาง 
4. ห้องนํ้าช้ันล่างมีกลิ่นเล็กน้อย หลอดไฟส่องสว่างห้องนํ้าชายชํารุด 
5. เครื่องปรับอากาศ ต้องมีเครื่องหมาย/หมายเลข ติดไว้คู่กันระหว่างตัวเคร่ืองและสวิตปิด/เปิด 
6. ถังขยะ ต้องแยกอย่างน้อย 3 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย ถัง

ขยะแยกสีชัดเจน ที่มีอยู่ควรเปลี่ยนใหม่ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 จะส่ง
ภาพตัวอย่างที่ถูกต้องให้เพ่ือปริ้นภาพสีติดที่ถังขยะให้ถูกต้องต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  11.00 น. 

      #########  
 
 
 
  

วีระสันติ  ประทุมพล 
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 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


