ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
ครั้งที่ 6 / 2555
วันจันทร ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
…………………………………………
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 จังหวัดตราด แจงการทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแผน
สรางราชการใสสะอาดจังหวัดตราด ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งบัดนี้จังหวัดตราด ไดจัดทํา
เสร็จ-แลวจึงขอใหดําเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ตามเอกสารแนบ 1
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.2 จังหวัดตราด เชิญรวมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช กําหนดจัดใหมีพิธีวามพวง
มาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระนารายณมหาราช ในวันพุธที่
11
กรกฎาคม 2555 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยขาราชการ แตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว หรือชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาว
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.3 สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว ขอความรวมมืองดการสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทกับชุมชน
ที่อยูในเขตปาไมอยางผิดกฎหมาย ซึ่งกรมปศุสัตวพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบันสภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร เพื่อขยายพื้นที่ทํากินของราษฎร
ทําใหเกิดอุทกภัย ภัยแลง ทําความเสียหายตอทรัพยสิน ซึ่งปญหาเหลานี้หนวยงานราชการตองรีบ
เขาไปแกไขอยางทันทวงที กอนที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากมีกิจกรรมใดที่กรมปศุสัตวเขาไป
สงเสิรมสนับสนุนหรือพัฒนาไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศตนน้ําลําธาร หรือทําใหเกิดภัยพิบัติ
ตามมา อันเปนผลมาจากการบุกรุกแผวถางปาและปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ก็ใหยุติการกําหนด
นโยบายสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทุกประเภทกับชุมชนที่อยูในเขตปาไมอยางผิดกฎหมาย
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.4 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว ไดสรุปสาระสําคัญระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ตามเอกสารแนบ 2
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.5 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว ไดจัดสงประกาศมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวน
ราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยขาราชการที่ประสงค
เขารวมมาตรการฯ สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.dld.go.th/person หัวขอ โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด หรือ ใน webmail ของอําเภอที่ฝายบริหารจัดสงไปใหแลว
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………

-๒-

1.6 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณปศุสัตวตําบลดีเดน ประจําป 2555
นางอัฉรา พงษษา ปศุสัตวตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด ไดรับ
ใบประกาศนียบัตรปศุสัตวตําบลดีเดน ประจําป 2555
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันจันทร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ไดจัดทํารายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2555
ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝาย และ
เสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
พิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายในวันที่
12 มิถุนายน 2555 นั้น ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม - : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………..……..
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ พิจารณา และดําเนินการ
4.1 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.1.1 รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดทําเขตปลอดโรคปากและ
เทาเปอยรายอําเภอของจังหวัดตราด

ปจจุบันดวย

1) การทําเครื่องหมายประจําตัวและขึ้นทะเบียนสัตว ในพื้นที่
ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอกรอกขอมูลการฉีดวัคซีนสัตวพรอมทั้งแกไขขอมูล
2)
ในระบบ NID ใหเปนปจจุบันเพื่อรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป
3) ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอเรงทําพิกัดกัด คอกโค , กระบือ , แพะใหเปนขอมูล
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..………………………………………
4.1.2 รายงานและติดตามการดําเนินโครงการสรางอาชีพผลิตโคคุณภาพดีสูหวงโซอาหาร
( TKK )
ขอใหทุกอําเภอติดตามผลงานดานการผสมเทียมของสัตวในพื้นที่ และรายงานให
สํานักงานปศุสัตวทราบ เพื่อรวบรวมผลงานกรมปศุสัตวตอไป
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..……………………………………….
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4.1.๓ หนังสือที่ ตร๐๐๐๗ / ว ๗๖๙๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจงเตือน
โรคระบาดสัตวชนิด เฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ( Hemorrhagic Septicemia ) ในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโค-กระบือ ตายเปนจํานวนมาก ขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการ
เฝาระวัง ปองกันการเกิดโรคในพื้นที่และติดตามสถานการณโรคอยางตอเนื่องดวย
มติที่ประชุม

……………………………………………………………………………..……………………………………….

๔.๑.๕ โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบาประจําป ๒๕๕๕
การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น จะทําการคัดเลือกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ( อปท . ) ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาอยางเปนรูปธรรม โดยแบงเปน อบต . ๑ แหง และเทศบาล ๑ แหง แลวสงผลงาน
กลับมายังสํานักงานปศุสัตวเขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………....
๔ .๑.๖ โครงการเรงรัดการตรวจสอบสถานพยาบาลสัตวตาม พรบ.สถานพยาบาลสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๓
ขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบการสถานพยาบาลสัตว
ในพื้นที่ปฏิบัติตาม พรบ. สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ไดกําหนดแผนการตรวจ
สถานพยาบาลสัตวขึ้นในวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอใหปศุสัตวอําเภอประชาสัมพันธ
ใหสถานพยาบาลในพื้นที่ของทาน ทราบโดยทั่วกันดวย
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………....
4.2 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
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ที่

อําเภอ

1
2

บอไร
เขาสมิง

2
อําเภอ

อําเภอ

บอไร
เขาสมิง

เกษตร
กร
(ราย)
2
23

25

4.3 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว
4.3.1 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุโคเนื้องบประมาณจังหวัดตราด
ป 2552
ไดรบั โค
(ตัว)

ผสม
(ตัว)

ยังไมได
ผสม(ตัว)

ใหลูก(ตัว)

1

ตั้ง
ทอง
(ตัว)
๓8

6
69

68

75

68

1

๓8

38 ตัว

เมีย 6
ผู11
เมีย
19 ตัว
(แทง2
ตัว)

สงมอบลูกคืน

อ.บอไรไดสงลูกคืนให
โครงการฯแลว เกษตรกร
ไดรับกรรมสิทธิ์ในแม 6
ตัว และจําหนายออกจาก
ทะเบียนไปแลว อําเภอ
เขาสมิงไดสงลูกคืนให
โครงการฯ 15 ตัว
จําหนายสงโรงฆา 1 ตัว
เกษตรกรไดรับกรรมสิทธิ์
ในแม 15 ตัวและได
จําหนายออกจากทะเบียน
16 ตัวขณะนี้เหลือแมโค
ในเขตอําเภอเขาสมิง 53
ตัว

ตารางที่ 2 ยอดสรุปบัญชีครุภัณฑโคเนื้อโครงการปรับปรุงพันธุโคเนื้องบประมาณจังหวัดตราด
ป 2552 ที่อยูในการดูแลของอําเภอ
บัญชีเดิมที่
บัญชีที่เกษตรกร
บัญชีคงเหลือปจจุบันที่
เกษตรกรไดรับโค
ไดรับการจําหนาย
จะตองจําหนายออกจาก
เนื้อ ป 2552
ออกจากทะเบียน
ทะเบียน
ราย
ตัว
ราย
ตัว
ราย
ตัว
2
6
2
6
0
0
23
69
11
16
21
53
เนื่องจาก 1 รายไดรับ
โค 3 ตัว แตที่มา
จําหนายครบ 3 ตัว มี
2 ราย ที่เหลือ 8 ราย
จําหนาย เพียง 1 ตัว
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
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4.3.2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ขอใหอําเภอเมืองตราด และเขาสมิง ประสานกับโรงเรียน ตชด. ทัง้ 2 แหงวา
ตองการวัสดุกอสรางและวัสดุเวชภัณฑอะไรบาง (วัสดุกอสรางโรงเรียนละ 2,000 บาท
2 โรงเรียน 4,000 บาท วัสดุเวชภัณฑ โรงเรียนละ 1,000 บาท 2 โรงเรียน 2,000 บาท)
พรอมใหจัดทําแผนการนิเทศโรงเรียน อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง สงให จังหวัดเพื่อรวมนิเทศดวย
เพราะเปนตัวชี้วัด ของ กพด.
มติที่ประชุม………………………………..……………………………….………………………………………
4.3.3 การประเมินตัวชี้วัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประจําป 2555 รอบที่ 2
ตามที่กรมปศุสัตวไดเห็นชอบตัวชี้วัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ประจําป
2555 รอบที่ 2 อันประกอบดวยตัวชี้วัดยอย จํานวน 3 ตัวชี้วัด และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราดไดแจงใหปศุสัตวอําเภอทราบแลว นั้น
ในการนี้จึงขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการเตรียมความพรอม เพื่อขอรับการตรวจ
ประเมินจากสํานักปศุสัตวเขต 2 ตอไป
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.3.4 โครงการหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว
ในป 2555 ไดดําเนินโครงการดังกลาวในพื้นที่ อ.เขาสมิง และ อ.บอไร
ไดดําเนินการจัดฝกอบรมและติดตั้งบอ gas ชีวภาพใหกับกลุมฯเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหอําเภอ
ทัง้ 2 อําเภอ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมในคูมือที่ไดรับแจกจากสํานักปศุสัตว
เขต 2 เมื่อวันประชุมที่สํานักปศุสัตวเขต 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.3.5 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.3.6 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………

-๖-

4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
4.4.1 โครงการฟารมขนาดเล็กตัวอยางทางเลือกสรางงานอาชีพปศุสัตว งบประมาณ
พัฒนาจังหวัดตราด ป 2555
ปจจุบันไดดําเนินการจัดซื้อพันธุสัตว ทั้ง 4 ชนิด ไดแก ไกพื้นเมือง เปดเทศ
เปดไข และสุกร สงมอบยังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขาระกําเสร็จเรียบรอย
แลว ผลการเบิกจายงบประมาณเบิกจายไปแลวรอยละ 77.06 และกําหนดอบรมเสวนาและ
ดูงานของเกษตรกรในแตละอําเภอระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 ซึ่งกลุมฯจะ
กําหนดวันที่อยางชัดเจนและทําหนังสือแจงอําเภอเพื่อนําเกษตรกรเขาอบรมฯ ตอไป
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.4.2 รายงานสถานการณภัยธรรมชาติ ป 2555
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด ขอความรวมมือจากเกษตรจังหวัด
ประมงจังหวัด และปศุสัตวจังหวัด รายงานสถานการณภัยธรรมชาติ ป 2555 ใหสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดตราดทราบ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด จึงขอความรวมมือปศุสัตวอําเภอ ถาในพื้นที่
ประสบปญหาภัยธรรมชาติ ชวยแจงกลุมยุทธศาสตรฯ (คุณกุศล สุไชยชิต) ทราบดวย
เพื่อรายงานจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.4.3 การประชุมคณะทํางานการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด กําหนดประชุมคณะทํางาน
PMQA ทัง้ 7 หมวด
ในวันศุกร ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดตราด ขอใหคณะทํางานทุกคนเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันดวย
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราด
กลุมยุทธศาสตรฯ ไดออกตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราด กิจกรรมการเลี้ยงไกไข (พื้นที่เดิม) ของนางอนุ เวชสิทธิ์
ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 155 หมู 10 ต.หวงแรง อ.เมือง จ.ตราด เดิมเลี้ยงไกไข จํานวน 30 ตัว
ปจจุบันมีความกาวหนาสามารถซื้อไกไขเพิ่มเติมไดอีก 75 ตัว รวมเลี้ยงไกไขทั้งสิ้น จํานวน
115 ตัว และเลี้ยงเปดไขอีก จํานวน 85 ตัว ซึ่งเปนเกษตรกรตนแบบที่ประสบผลสําเร็จตาม
โครงการฯ สําหรับพื้นที่ใหม ที่บานคลองมะนาว หมู 4 ต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด
จะดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงเปดไข เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 9 รายๆ ละ 10 ตัว
อยูระหวางดําเนินการของบประมาณจากงบประมาณกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………

-๗-

4.4.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
สํานักงานปศุสัตวเขต 2 มีหนังสือทบทวนการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน ดังนี้
1) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบรายงานที่สํานักควบคุม
ปองกันและบําบัดโรคสัตวกําหนด ( Excel file) ขอใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงรายงานเปน
e - mail มายังสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงาน
เสนอสํานักควบคุมฯ ตอไป
2) การรายงานผลการปฏิบัติงาน TLPS กิจกรรมของสํานักควบคุมปองกันและ
บําบัดโรคสัตว ใหรายงานในรหัสงาน 1021200 เทานั้น
3) กิจกรรมยอยจัดทําเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยฯ ของสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดในพื้นที่เขต 2 ใหรายงานในรหัสงาน 1031218 เทานั้น
4) กําหนดการบันทึกขอมูล ตัดตัวเลขผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของเดือน
และบันทึกขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันสิ้นเดือน
ทั้งนี้ การรายงานผลการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลตัวชี้วัด
รายบุคคล สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด จึงกําหนดใหแตละอําเภอตัดยอดผลการ
ปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 และสงมายังสํานักงานฯ ภายในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อใหกลุมงาน
รวบรวมสง e – mail ไดทันตามกําหนด และบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําเดือน TLPS
ผานระบบ Internet ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันที่ 27 ของเดือน
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.5 ฝายบริหารทั่วไป
4.5.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 255 5
ในภาพรวม 8 กิจกรรม เปนเงิน 4,336,000 บาท เบิกจายแลว (ณ 20 มิถุนายน 5 5)
เปนเงิน 3,252,021.03 บาท คงเหลือ 1,083,978.97 บาท คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งเปนไป
ตามกําหนดตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………
4.5.2 ผลการสงแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนของปศุสัตว
อําเภอแหลมงอบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 และปศุสัตวอําเภอบอไร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2555 เพียง 2 อําเภอ
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………

-๘-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………..…….............................
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
………………………………………………………………………………………………………..………..........................

