
ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน 
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

ครั้งที่  7 / 2555 
วันองัคาร  ที่  31  กรกฎาคม  2555    เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 
………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   1.1 ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวา นายจอหน อีวามนส อัตตา มิลล (H.E.Mr.John 
Ebans Atta Mills) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐกานา ไดถึงอสัญกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 ขณะน้ีมีอายุ 68 ป ในการน้ี นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหสวนราชการและรํบวิสหกิจลดธง
ครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเปนการไวอาลัยเปนเวลา 3 วันทําการ ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 3 สงิหาคม 2555 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

   1.2 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางานป 2555 รุนที่ 11 ในระหวางวันที่ 14 – 18 สงิหาคม 
2555 ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 100 คน 
ทั้งน้ีหากสนใจสามารถสงใบสมัครภายในวันที่ 1 สงิหาคม 2555 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

   1.3 สํานักงานการคาภายในจังหวัดตราด ขอสนับสนุนการสงออกไขไกสวนเกินไปจําหนาย
ประเทศเพื่อนบาน (ไทย-กัมพูชา) จึงขอความอนุเคราะหขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางขยายตลาดสงออกไขไกสวนเกินไปจําหนายประเทศเพื่อนบาน ดังน้ี 

   1.3.1 สถานการณการผลติการตลาด ไดแก ผลผลติไขไก (จาํนวนฟอง) และความตองการ
ใชในพื้นที่ (จาํนวนฟอง) หรือคิดเปนรอยละเทาใดของผลผลิตรวม 

   1.3.2 ขอมูลผูเลี้ยงไกไขรายใหญ (จาํนวนรายเทาใดกไ็ด แตขอใหมศัีกยภาพระบบฟารม)  

   1.3.3 ขอมูลชองทางการจําหนาย ในพื้นที่จังหวัด เชน ในพื้นที่ตลาดสด จังหวัดใกลเคียง  

   1.3.4 ขอมูลสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน มีหรือไมมี ถาหากมี ปริมาณการสงออก 
(ฟอง/เดือน) เสนทางในการสงออก (จงัหวัดตนทาง – ประเทศปลายทาง) และมีหนวยงานบางที่
เกี่ยวของในการสงออก 

   1.3.5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

โดยขอใหจัดสงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………… 
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   1.4 สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว แจงซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกรุงเทพฯ โดยหากประสงคจะมีหนังสือติดตอประสานงานกับสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดกรุงเทพฯ ใหจัดสงหนังสือถึงสํานักงานฯโดยตรง เน่ืองจากปจจุบันตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554 กาํหนดให สาํนักงานฯ 
เปนราชการบริหารสวนกลาง จึงมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการกรุงเทพฯ 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555   วันจันทร ที่ 25 มถุินายน พ.ศ. 2555 

 ไดจดัทาํรายงานการประชุมขาราชการสาํนักงานปศุสตัวจงัหวัดตราด ครัง้ที ่6/2555   
ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มถุินายน 2555  เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝาย  และ
เสนอทาง e-mail ของสาํนักงานปศุสตัวอาํเภอทกุอาํเภอ และหวัหนาดานกกักนัสตัวตราด           
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาว  แจงฝายเลขาฯ ภายในวันที ่13 กรกฎาคม 2555 น้ัน  

4.1   กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข
รายงานการประชุมดังกลาว 

 มติที่ประชุม  - : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผานมา     

       3.1 ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 
ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องเพื่อทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 

       4.1.1 รายงานและติดตามผลการปฏิบตังิาน ตามโครงการจดัทาํเขตปลอดโรคปากและ      
เทาเปอยรายอาํเภอของจงัหวัดตราด   

         1)  การทําเครื่องหมายประจําตัวและข้ึนทะเบียนสัตวในพื้นที่                       

    2)   ขอใหปศุสตัวอาํเภอทกุอาํเภอกรอกขอมลูการฉีดวัคซนีสตัวพรอมทัง้แกไขขอมลู                
ในระบบ NID  ใหเปนปจจุบันเพื่อรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป  
   3)  ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอเรงทําพิกัดกัด คอกโค , กระบือ , แพะใหเปนขอมูล  

 ปจจุบันดวย  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..……………………………………… 
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      4.1.2 รายงานและติดตามการดําเนินโครงการสรางอาชีพผลติโคคุณภาพดีสูหวงโซอาหาร    
           ( TKK )   

 ขอใหทกุอาํเภอติดตามผลงานดานการผสมเทยีมของสตัวในพืน้ที ่และรายงานให
สํานักงานปศุสัตวทราบ เพื่อรวบรวมผลงานกรมปศุสัตวตอไป 

   มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..………………………………………. 

  4.1.๓ ตามหนังสือที่ ตร๐๐๐๗ / ว ๖๑๓  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๕  เรื่อง
กิจกรรมรณรงคพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคในตลาดนัดคาโค-กระบือและโรงฆาสัตว ซึ่งจะดําเนินการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๕  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวขอใหปศุสัตวอําเภอสงรายงาน
ภายในวันที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๕ ดวย 

 มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………..………………………………………. 

4.2 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

4.2.1 กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จะจัดประชุมซักซอมเรื่องการปฏิบัติงานตาม พรบ.ควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2535 ใหกับปศุสัตวอําเภอ ในวันจันทรที่ 6 สงิหาคม 2555 
ต้ังแตเวลา 09.30 น.เปนตนไป ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมปศุสัตวที่ใหจังหวัดใน
พื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 2 เปนโครงการนํารองดานอาหารปลอดภัย 

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  

4.2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จําหนายเน้ือสัตวสะอาด 

ตามที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดในรูปแบบ
บรูณาการของคณะกรรมการความปลอดภัยดานอาหารจงัหวัดตราด ไดเริม่นํารองโครงการ
เขียงสะอาดทีต่ลาดสดเทศบาลคลองใหญ จาํนวน 10 แหง ในสวนของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ที่เหลือและไดแจงรายช่ือเขียงที่เขารวมโครงการเขียงสะอาดใหทางกลุมฯไปแลวน้ัน คณะ
กรรมการฯจะดําเนินการตรวจประเมินภายในเดือนกันยายน 2555 รายละเอยีดวัน เวลา 
สถานที ่กลุมฯจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป            

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  

๔.๒.๓ กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

ในเดือนสงิหาคม 2555 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวจะดําเนินการตรวจรับรอง ตรวจตออายุ
และตรวจติดตามมาตรฐานฟารมในเขตอาํเภอเมอืงและอาํเภอเขาสมงิ ตามทีผู่ประกอบกอบการ
ย่ืนขอมาและตามแผนการตรวจ วัน เวลา และสถานที ่ในการตรวจประเมนิกลุมฯจะประสาน
และสงแผนใหอาํเภอทราบลวงหนาเพือ่ความสะดวกในการปฏิบตังิานตอไป 

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  
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๔.๒.๔ โครงการเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๖ 

ใหอําเภอสํารวจและประชาสัมพันธผูประกอบการที่มีศักยภาพและตองการพัฒนาฟารมเลี้ยงสัตว
เขาสูระบบมาตรฐานฟารม และแจงจํานวนผูประกอบการที่จะเขารวม ภายใน 31 สงิหาคม 
2555 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว ป 2556 ตอไป 

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  

  4.3  กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
  4.3.1  การติดตามผลการดําเนินงานโครงการปรบัปรงุพนัธุโคเน้ืองบประมาณจงัหวัดตราด 
ป 2552 

ที่ อาํเภอ เกษต
รกร

(ราย) 

ไดรับโค
(ตัว) 

ผสม
(ตัว) 

ยังไมได
ผสม(ตัว) 

ตั้ง
ทอง
(ตัว) 

ใหลูก
(ตัว) 

สงมอบลูกคืน 

1 
2 

บอไร 
เขาสมิง 

2 
23 

6 
69 

- 
68 

- 
1 

- 
๓8 

เมีย 
6 
ผู11 
เมีย
19 
ตวั 
(แทง
2
ตัว) 

อ.บอไรไดสงลูกคืนให
โครงการฯแลว เกษตรกร

ไดรับกรรมสิทธ์ิในแม 6 ตวั 
และจําหนายออกจาก

ทะเบียนไปแลว อําเภอ เขา
สมิงไดสงลูกคืนใหโครงการฯ 
15 ตัว จําหนายสงโรงฆา 1 

ตัวและจําหนายใหกับ
เกษตรกรไปเล้ียง 6 ตัว

เกษตรกรไดรับกรรมสิทธ์ิใน
แม 15 ตัวและไดจําหนาย
ออกจากทะเบยีน 22 ตัว

รวมทัง้หมดจําหนายออกจาก
ทะเบียน 29 ตัว ขณะน้ี

เหลือแมโคในเขตอําเภอเขา
สมิง 46 ตวั 

 2 อําเภอ 25 75 68 1 ๓8 38 ตัว  
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ตารางที ่2 ยอดสรุปบัญชีครุภัณฑโคเน้ือโครงการปรับปรุงพันธุโคเน้ืองบประมาณจังหวัดตราด 
ป 2552 ที่อยูในการดูแลของอําเภอ 

อาํเภอ บัญชีเดิมที่
เกษตรกรไดรับโค
เน้ือ ป 2552 

บัญชีที่เกษตรกร
ไดรบัการจาํหนาย
ออกจากทะเบียน 

บัญชีคงเหลือปจจุบันที่
จะตองจาํหนายออกจาก
ทะเบยีน 

 

ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว  

บอไร 2 6 2 6 0 0  

เขาสมงิ 23 69 15 23 20 46 เน่ืองจาก 1 รายไดรบั
โค 3 ตัว แตที่มา
จําหนายครบ 3 ตัว ม ี
3 ราย ที่เหลือ 2 ราย 
จาํหนาย รายละ 2 ตัว 
อีก 10 รายจาํหนาย
รายละ 1 ตัว 

 มติที่ประชุม………………………………………………………..……………………………………………… 
 
  4.3.2 โครงการเพิม่ศักยภาพระบบงานเกษตรภายใตแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 
           ในถ่ินทรุกนัดาร  
           ตามทีโ่รงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด ผานการคัดเลอืกใหเขารวม
โครงการ “My Little Farm ป 3 : ปฏิบตักิารคนหาสดุยอดเด็กไทยหวัใจเกษตร” ดดยทีมที่ผาน
การคัดเลอืกจะตองนําเสนอโครงงาน ภายใตแนวคิด “คิดจริง ทําจริง ปฎิบัติจริง บนพื้นที่จริง” 
โดยมกีาํหนดการติดตามและบนัทกึเทปรายการโครงการ ในวันองัคารที ่21 สงิหาคม 2555 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด ตําบลเทพนิมติ อาํเภอ
เขาสมงิ จ.ตราด 
               ในการน้ีขอใหปศุสตัวอาํเภอเขาสมงิเขารวมในการบนัทกึเทปรายการน้ีเพือ่
ออกอากาศ ในวันเวลาและสถานทีด่งักลาวดวย  

มติที่ประชุม………………………………..……………………………….………………………………………  

  4.3.3 การประเมินตัวช้ีวัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประจําป 2555  รอบที่ 2 
       ตามที่กรมปศุสัตวไดเห็นชอบตัวช้ีวัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ประจําป 
2555  รอบที่ 2  อนัประกอบดวยตัวช้ีวดัยอย  จาํนวน  3  ตัวช้ีวัด  และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราดไดแจงใหปศุสัตวอําเภอทราบแลว  น้ัน 
       ในการน้ีจึงขอใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการเตรียมความพรอม  เพื่อขอรับการตรวจ
ประเมินจากสํานักปศุสัตวเขต 2  ในวันที่ 23-24 สงิหาคม 2555 ตามแบบที่เคยจัดสงไปใหแลว  

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  
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  4.3.4 โครงการหมูบานหลกัถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสตัว 
        ในป 2555 ไดดําเนินโครงการดังกลาวในพื้นที่  อ.เขาสมงิ  และ อ.บอไร             
ไดดําเนินการจัดฝกอบรมและติดต้ังบอ gas  ชีวภาพใหกับกลุมฯเสร็จเรียบรอยแลว  ขอใหอําเภอ
ทั้ง  2  อําเภอ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมในคูมือที่ไดรับแจกจากสํานักปศุสัตว          
เขต 2  เมื่อวันประชุมที่สํานักปศุสัตวเขต 2  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2555 พรอมกันน้ีศูนย
อาหารสัตวสระแกว ไดจัดสงทอนพันธุหญาและเมล็ดพันธุหญาและสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 
ไดสงมอบใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาสมิง และ คลองใหญแลว ขอใหดําเนินการแจกใหกับ
เกษตรกรพรอมกับใหลงลายมือช่ือของเกษตรกรที่ไดรับแจกทอนพันธุ/เมล็ดพันธุ ตามแบบฟอรมที่
จัดสงไปใหดวยพรอมกับจัดสงเอกสารคืนใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ตอไปดวย 

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  

  4.3.5 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

        ................................................................................................................................................  

     ................................................................................................................................................ 

 มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  
 

4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    

 4.4.1  โครงการฟารมขนาดเลก็ตัวอยางทางเลอืกสรางงานอาชีพปศุสตัว งบประมาณ
พฒันาจงัหวัดตราด ป 2555 

 ปจจุบันไดดําเนินการจัดซื้อพันธุสัตว ทั้ง 4 ชนิด ไดแก ไกพืน้เมอืง เปดเทศ            
เปดไข และสุกร  สงมอบยังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําช่ัวคราวเขาระกําแลวเมื่อเดือน
มถุินายน 2555  และไดดาํเนินการจดัฝกอบรมเสวนาและดูงานตามโครงการฯ เมือ่วันที ่26 
กรกฎาคม 2555  ที่ผานมาเสร็จเรียบรอยแลว  ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ทั้งจากสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอ  ที่รวมมือกันจัดการฝกอบรมฯ ในครั้งน้ีจนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณเบิกจายไปแลวรอยละ 93.70 คงเหลือ
งบประมาณในสวนของวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาเบี้ยเลี้ยงในเดือนสิงหาคม 2555                 
เพยีงเลก็นอย  

มติที่ประชุม………………………………………………………..………………………………………………  

   4.4.2   การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสาํนักงานปศุสตัวจงัหวัดตราด 

     สาํนักงานปศุสตัวจงัหวัดตราด ไดประชุมคณะทาํงาน PMQA ทั้ง 7 หมวด              
ในวันศุกร ที่ 13 กรกฎาคม 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หองประชุมสาํนักงาน            
ปศุสัตวจังหวัดตราด  เรียบรอยแลว  และไดจัดทําลักษณะองคกร หมวด P สงใหจงัหวัดตราดใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 แลว   

มติที่ประชุม……………………………………………………..……………………………………………… 
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   4.4.3   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราด 

    กลุมยุทธศาสตรฯ เขาประชุมประกวดโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการนํ้าฯ ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555  ณ สํานักงานที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี  ผลการคัดเลือกโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ ไดแก จังหวัดชลบุรี  โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนํ้าขนาดเล็ก ไดแก จังหวัดจันทบุรี   

    และกลุมฯไดออกตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
นํ้าเพื่อการเกษตรจังหวัดตราดพื้นที่บานคลองมะนาวกิจกรรมการเลี้ยงเปดไข จํานวน 90 ตัว  
เกษตรกร 9 ราย งบประมาณ 40,200 บาท  อยูระหวางรองบประมาณกลุมจงัหวัด                 
ภาคตะวันออก   

มติที่ประชุม……………………………………………………..………………………………………………  

    4.4.4   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร ไตรมาส 4 

    กําหนดดําเนินโครงการรวมกับโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยย้ิมให
ประชาชน ในวันที ่15 สงิหาคม 2555  ณ วัดบางปรอื  หมู 8 ตําบลหวยแรง  อาํเภอเมอืง  
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  ใหแลวเสร็จโดยเร็วดวยน้ัน 

   สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด  ไดตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลของแตละอําเภอ
แลว ปรากฏวามีบางอําเภอดําเนินการปรับปรุงขอมูลฯ ยังไมเสร็จ   จึงขอใหเรงดําเนินการให          
เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 สงิหาคม 2555  เพื่อจังหวัดจะไดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขต 2 
และกรมปศุสัตวทราบตอไป 

มติที่ประชุม……………………………………………………..……………………………………………… 

4.5  ฝายบริหารท่ัวไป    

4.5.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 

      สาํนักงานปศุสตัวจงัหวัดตราด ไดรบัการจดัสรรงบประมาณประจาํป พ.ศ. 255 5 
ในภาพรวม 8 กิจกรรม เปนเงิน 4,341,000.- บาท เบิกจายแลว (ณ 27  กรกฎาคม  5 5)     
เปนเงนิ 3,664,056.32 บาท คงเหลอื 676943.68.- บาท คิดเปนรอยละ 84.41 ซึ่งเปนไป
ตามกําหนดตัวช้ีวัดของกรมปศุสัตว 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.5.2 กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว ขอความรวมมือประชาสัมพันธ และขอเชิญเสนอช่ือ 
“ผูหญิงเกง 2556” 

      ดวยสถาบนัวิจยับทบาทหญงิชายและการพฒันา จดัทาํโครงการคัดเลอืก “ผูหญิง
เกง 2556” 10 สาขาอาชีพ ไดแก เกษตรกร สิ่งแวดลอม นักพัฒนา ผูริเริ่มธุรกิจ นักการเมือง
ทองถ่ิน นักการเมืองระดับชาติ นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เพือ่สรรหาคัดเลอืกและประกาศเกยีตรคุิณแกสตรผีูมคีวามสามารถในสาขาอาชีพตางๆ จงึ
ขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการดังกลาว และพิจารณาเสนอช่ือผูหญิงที่มีประวัติการ
ทาํงานโดดเดน สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมไดที ่www.dld.go.th/person/ขาวประชาสัมพันธ 
และสงแบบเสนอช่ือฯ ตามที่แนบไปยังกองการเจาหนาที่ ภายในวันศุกรที่ 24 สงิหาคม 2555 
เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติตอไป 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.5.3 จังหวัดตราด จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา
จงัหวัดตราด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

      แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา
จงัหวัดตราด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชวงไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2555) 
ดังน้ี 

วันเสารที่ 25 สงิหาคม 2555 วัดอางกะปอง ต.ทาโสม อ.เขาสมงิ 
วันเสารที่ 23 กนัยายน 2555 วัดละมบี ต.ทาโสม อ.เขาสมงิ 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.5.4 จงัหวัดตราด โดยสาํนักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดตราด จดัโครงการพฒันาสงัคมเชิง
รุก ปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสน กษัตริย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงเชิญเขารวมโครงการในวัน
อังคารที่ 7 สงิหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรยีญวัดหนองบวั ต.วังกระแจะ อ.
เมอืง จ.ตราด       

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   5  เรือ่งปญหา  อปุสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย)        
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………..……….......................... 
    ………………………………………………………………………………………………………..……….......................... 
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