ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
ครั้งที่ 7 / 2555
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
…………………………………………
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวา นายจอหน อีวามนส อัตตา มิลล (H.E.Mr.John
Ebans Atta Mills) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐกานา ไดถึงอสัญกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2555 ขณะนี้มีอายุ 68 ป ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหสวนราชการและรํบวิสหกิจลดธง
ครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเปนการไวอาลัยเปนเวลา 3 วันทําการ ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 3 สิงหาคม 2555
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.2 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางานป 2555 รุนที่ 11 ในระหวางวันที่ 14 – 18 สิงหาคม
2555 ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 100 คน
ทั้งนี้หากสนใจสามารถสงใบสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
1.3 สํานักงานการคาภายในจังหวัดตราด ขอสนับสนุนการสงออกไขไกสวนเกินไปจําหนาย
ประเทศเพื่อนบาน (ไทย-กัมพูชา) จึงขอความอนุเคราะหขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางขยายตลาดสงออกไขไกสวนเกินไปจําหนายประเทศเพื่อนบาน ดังนี้
1.3.1 สถานการณการผลิตการตลาด ไดแก ผลผลิตไขไก (จํานวนฟอง) และความตองการ
ใชในพื้นที่ (จํานวนฟอง) หรือคิดเปนรอยละเทาใดของผลผลิตรวม
1.3.2 ขอมูลผูเลี้ยงไกไขรายใหญ (จํานวนรายเทาใดก็ได แตขอใหมศี กั ยภาพระบบฟารม)
1.3.3 ขอมูลชองทางการจําหนาย ในพื้นที่จังหวัด เชน ในพื้นที่ตลาดสด จังหวัดใกลเคียง
1.3.4 ขอมูลสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน มีหรือไมมี ถาหากมี ปริมาณการสงออก
(ฟอง/เดือน) เสนทางในการสงออก (จังหวัดตนทาง – ประเทศปลายทาง) และมีหนวยงานบางที่
เกี่ยวของในการสงออก
1.3.5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โดยขอใหจัดสงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………

-๒-

1.4 สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว แจงซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกรุงเทพฯ โดยหากประสงคจะมีหนังสือติดตอประสานงานกับสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดกรุงเทพฯ ใหจัดสงหนังสือถึงสํานักงานฯโดยตรง เนื่องจากปจจุบันตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554 กําหนดให สํานักงานฯ
เปนราชการบริหารสวนกลาง จึงมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการกรุงเทพฯ
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555
ไดจดั ทํารายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสตั วจงั หวัดตราด ครัง้ ที่ 6/2555
ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2555 เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝาย และ
เสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสตั วอาํ เภอทุกอําเภอ และหัวหนาดานกักกันสัตวตราด
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นัน้ ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข
รายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม - : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………..……..
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ พิจารณา และดําเนินการ
4.1 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

ปจจุบันดวย

4.1.1 รายงานและติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ตามโครงการจัดทําเขตปลอดโรคปากและ
เทาเปอ ยรายอําเภอของจังหวัดตราด
1) การทําเครื่องหมายประจําตัวและขึ้นทะเบียนสัตวในพื้นที่
2)
ขอใหปศุสตั วอาํ เภอทุกอําเภอกรอกขอมูลการฉีดวัคซีนสัตวพรอมทัง้ แกไขขอมูล
ในระบบ NID ใหเปนปจจุบันเพื่อรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป
3) ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอเรงทําพิกัดกัด คอกโค , กระบือ , แพะใหเปนขอมูล
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..………………………………………
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4.1.2 รายงานและติดตามการดําเนินโครงการสรางอาชีพผลิตโคคุณภาพดีสหู ว งโซอาหาร
( TKK )
ขอใหทกุ อําเภอติดตามผลงานดานการผสมเทียมของสัตวในพืน้ ที่ และรายงานให
สํานักงานปศุสัตวทราบ เพื่อรวบรวมผลงานกรมปศุสัตวตอไป
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..……………………………………….

มติที่ประชุม

4.1.๓ ตามหนังสือที่ ตร๐๐๐๗ / ว ๖๑๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง
กิจกรรมรณรงคพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในตลาดนัดคาโค-กระบือและโรงฆาสัตว ซึ่งจะดําเนินการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวขอใหปศุสัตวอําเภอสงรายงาน
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดวย
……………………………………………………………………………..……………………………………….
4.2กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.2.1 กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จะจัดประชุมซักซอมเรื่องการปฏิบัติงานตาม พรบ.ควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 ใหกับปศุสัตวอําเภอ ในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2555
ตัง้ แตเวลา 09.30 น.เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมปศุสัตวที่ใหจังหวัดใน
พื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 2 เปนโครงการนํารองดานอาหารปลอดภัย
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด
ตามที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดในรูปแบบ
บูรณาการของคณะกรรมการความปลอดภัยดานอาหารจังหวัดตราด ไดเริม่ นํารองโครงการ
เขียงสะอาดทีต่ ลาดสดเทศบาลคลองใหญ จํานวน 10 แหง ในสวนของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ที่เหลือและไดแจงรายชื่อเขียงที่เขารวมโครงการเขียงสะอาดใหทางกลุมฯไปแลวนั้น คณะ
กรรมการฯจะดําเนินการตรวจประเมินภายในเดือนกันยายน 2555 รายละเอียดวัน เวลา
สถานที่ กลุม ฯจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
๔.๒.๓ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ในเดือนสิงหาคม 2555 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวจะดําเนินการตรวจรับรอง ตรวจตออายุ
และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมในเขตอําเภอเมืองและอําเภอเขาสมิง ตามทีผ่ ปู ระกอบกอบการ
ยืน่ ขอมาและตามแผนการตรวจ วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจประเมินกลุม ฯจะประสาน
และสงแผนใหอาํ เภอทราบลวงหนาเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านตอไป
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
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๔.๒.๔ โครงการเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๖
ใหอําเภอสํารวจและประชาสัมพันธผูประกอบการที่มีศักยภาพและตองการพัฒนาฟารมเลี้ยงสัตว
เขาสูระบบมาตรฐานฟารม และแจงจํานวนผูประกอบการที่จะเขารวม ภายใน 31 สิงหาคม
2555 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว ป 2556 ตอไป
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………

ที่

อําเภอ

1
2

บอไร
เขาสมิง

เกษต
รกร
(ราย)
2
23

2 อําเภอ

25

4.3 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว
4.3.1 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุโ คเนือ้ งบประมาณจังหวัดตราด
ป 2552
ไดรับโค
(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
(แทง
2
ตัว)

สงมอบลูกคืน

อ.บอไรไดสงลูกคืนให
โครงการฯแลว เกษตรกร
ไดรับกรรมสิทธิ์ในแม 6 ตัว
และจําหนายออกจาก
ทะเบียนไปแลว อําเภอ เขา
สมิงไดสงลูกคืนใหโครงการฯ
15 ตัว จําหนายสงโรงฆา 1
ตัวและจําหนายใหกับ
เกษตรกรไปเลีย้ ง 6 ตัว
เกษตรกรไดรับกรรมสิทธิ์ใน
แม 15 ตัวและไดจําหนาย
ออกจากทะเบียน 22 ตัว
รวมทัง้ หมดจําหนายออกจาก
ทะเบียน 29 ตัว ขณะนี้
เหลือแมโคในเขตอําเภอเขา
สมิง 46 ตัว
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อําเภอ

บอไร
เขาสมิง

ตารางที่ 2 ยอดสรุปบัญชีครุภัณฑโคเนื้อโครงการปรับปรุงพันธุโคเนื้องบประมาณจังหวัดตราด
ป 2552 ที่อยูในการดูแลของอําเภอ
บัญชีเดิมที่
บัญชีที่เกษตรกร
บัญชีคงเหลือปจจุบันที่
เกษตรกรไดรับโค
ไดรบั การจําหนาย
จะตองจําหนายออกจาก
เนื้อ ป 2552
ออกจากทะเบียน
ทะเบียน
ราย
ตัว
ราย
ตัว
ราย
ตัว
2
6
2
6
0
0
23
69
15
23
20
46
เนื่องจาก 1 รายไดรบั
โค 3 ตัว แตที่มา
จําหนายครบ 3 ตัว มี
3 ราย ที่เหลือ 2 ราย
จําหนาย รายละ 2 ตัว
อีก 10 รายจําหนาย
รายละ 1 ตัว
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.3.2 โครงการเพิม่ ศักยภาพระบบงานเกษตรภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิน่ ทุรกันดาร
ตามทีโ่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด ผานการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการ “My Little Farm ป 3 : ปฏิบตั กิ ารคนหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร” ดดยทีมที่ผาน
การคัดเลือกจะตองนําเสนอโครงงาน ภายใตแนวคิด “คิดจริง ทําจริง ปฎิบัติจริง บนพื้นที่จริง”
โดยมีกาํ หนดการติดตามและบันทึกเทปรายการโครงการ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
เวลา 10.00-14.00 น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด ตําบลเทพนิมติ อําเภอ
เขาสมิง จ.ตราด
ในการนีข้ อใหปศุสตั วอาํ เภอเขาสมิงเขารวมในการบันทึกเทปรายการนีเ้ พือ่
ออกอากาศ ในวันเวลาและสถานทีด่ งั กลาวดวย
มติที่ประชุม………………………………..……………………………….………………………………………
4.3.3 การประเมินตัวชี้วัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประจําป 2555 รอบที่ 2
ตามที่กรมปศุสัตวไดเห็นชอบตัวชี้วัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ประจําป
2555 รอบที่ 2 อันประกอบดวยตัวชีว้ ดั ยอย จํานวน 3 ตัวชี้วัด และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราดไดแจงใหปศุสัตวอําเภอทราบแลว นั้น
ในการนี้จึงขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการเตรียมความพรอม เพื่อขอรับการตรวจ
ประเมินจากสํานักปศุสัตวเขต 2 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ตามแบบที่เคยจัดสงไปใหแลว
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
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4.3.4 โครงการหมูบ า นหลักถายทอดเทคโนโลยีดา นอาหารสัตว
ในป 2555 ไดดําเนินโครงการดังกลาวในพื้นที่ อ.เขาสมิง และ อ.บอไร
ไดดําเนินการจัดฝกอบรมและติดตั้งบอ gas ชีวภาพใหกับกลุมฯเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหอําเภอ
ทั้ง 2 อําเภอ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมในคูมือที่ไดรับแจกจากสํานักปศุสัตว
เขต 2 เมื่อวันประชุมที่สํานักปศุสัตวเขต 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 พรอมกันนี้ศูนย
อาหารสัตวสระแกว ไดจัดสงทอนพันธุหญาและเมล็ดพันธุหญาและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด
ไดสงมอบใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาสมิง และ คลองใหญแลว ขอใหดําเนินการแจกใหกับ
เกษตรกรพรอมกับใหลงลายมือชื่อของเกษตรกรที่ไดรับแจกทอนพันธุ/เมล็ดพันธุ ตามแบบฟอรมที่
จัดสงไปใหดวยพรอมกับจัดสงเอกสารคืนใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ตอไปดวย
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.3.5 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
4.4.1 โครงการฟารมขนาดเล็กตัวอยางทางเลือกสรางงานอาชีพปศุสตั ว งบประมาณ
พัฒนาจังหวัดตราด ป 2555
ปจจุบันไดดําเนินการจัดซื้อพันธุสัตว ทั้ง 4 ชนิด ไดแก ไกพน้ื เมือง เปดเทศ
เปดไข และสุกร สงมอบยังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขาระกําแลวเมื่อเดือน
มิถนุ ายน 2555 และไดดาํ เนินการจัดฝกอบรมเสวนาและดูงานตามโครงการฯ เมือ่ วันที่ 26
กรกฎาคม 2555 ที่ผานมาเสร็จเรียบรอยแลว ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ทั้งจากสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ที่รวมมือกันจัดการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้จนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี สรุปผลการเบิกจายงบประมาณเบิกจายไปแลวรอยละ 93.70 คงเหลือ
งบประมาณในสวนของวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเบี้ยเลี้ยงในเดือนสิงหาคม 2555
เพียงเล็กนอย
มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………
4.4.2 การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสํานักงานปศุสตั วจงั หวัดตราด
สํานักงานปศุสตั วจงั หวัดตราด ไดประชุมคณะทํางาน
PMQA ทั้ง 7 หมวด
ในวันศุกร ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดตราด เรียบรอยแลว และไดจัดทําลักษณะองคกร หมวด P สงใหจงั หวัดตราดใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 แลว
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
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4.4.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราด
กลุม ยุทธศาสตรฯ เขาประชุมประกวดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าํ ฯ ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ สํานักงานที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี ผลการคัดเลือกโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ ไดแก จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําขนาดเล็ก ไดแก จังหวัดจันทบุรี
และกลุม ฯไดออกตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราดพื้นที่บานคลองมะนาวกิจกรรมการเลี้ยงเปดไข จํานวน 90 ตัว
เกษตรกร 9 ราย งบประมาณ 40,200 บาท อยูร ะหวางรองบประมาณกลุม จังหวัด
ภาคตะวันออก
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.4.4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 4
กําหนดดําเนินโครงการรวมกับโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้มให
ประชาชน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ วัดบางปรือ หมู 8 ตําบลหวยแรง อําเภอเมือง
จังหวัดตราด ขอใหทุกกลุมงานและปศุสัตวอําเภอเมืองตราด รวมดําเนินโครงการฯ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.4.5 การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ปงบประมาณ 2555
ตามที่กรมปศุสัตว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับอําเภอดําเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําปงบประมาณ 2555 ใหแลวเสร็จโดยเร็วดวยนั้น
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลของแตละอําเภอ
แลว ปรากฏวามีบางอําเภอดําเนินการปรับปรุงขอมูลฯ ยังไมเสร็จ จึงขอใหเรงดําเนินการให
เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อจังหวัดจะไดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขต 2
และกรมปศุสัตวทราบตอไป
มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………
4.5 ฝายบริหารทั่วไป
4.5.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555
สํานักงานปศุสตั วจงั หวัดตราด ไดรบั การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 255 5
ในภาพรวม 8 กิจกรรม เปนเงิน 4,341,000.- บาท เบิกจายแลว (ณ 27 กรกฎาคม 5 5)
เปนเงิน 3,664,056.32 บาท คงเหลือ 676943.68.- บาท คิดเปนรอยละ 84.41 ซึ่งเปนไป
ตามกําหนดตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………

-๘-

4.5.2 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว ขอความรวมมือประชาสัมพันธ และขอเชิญเสนอชื่อ
“ผูหญิงเกง 2556”
ดวยสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา จัดทําโครงการคัดเลือก “ผูหญิง
เกง 2556” 10 สาขาอาชีพ ไดแก เกษตรกร สิ่งแวดลอม นักพัฒนา ผูริเริ่มธุรกิจ นักการเมือง
ทองถิ่น นักการเมืองระดับชาติ นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เพือ่ สรรหาคัดเลือกและประกาศเกียตริคณ
ุ แกสตรีผมู คี วามสามารถในสาขาอาชีพตางๆ จึง
ขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการดังกลาว และพิจารณาเสนอชื่อผูหญิงที่มีประวัติการ
ทํางานโดดเดน สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี www.dld.go.th/person/ขาวประชาสัมพันธ
และสงแบบเสนอชื่อฯ ตามที่แนบไปยังกองการเจาหนาที่ ภายในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555
เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติตอไป
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………
4.5.3 จังหวัดตราด จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชวงไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
ดังนี้
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วัดอางกะปอง ต.ทาโสม อ.เขาสมิง
วันเสารที่ 23 กันยายน 2555 วัดละมีบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………
4.5.4 จังหวัดตราด โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาสังคมเชิง
รุก ปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสน กษัตริย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงเชิญเขารวมโครงการในวัน
อังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.
เมือง จ.ตราด
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………..…….............................
………………………………………………………………………………………………………..………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………..........................

