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ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(นายสุรจิต วิชชุวรรณ)
1.1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน
ต้อนรับท่านอธิบดี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
เมืองภูเก็ต และร่วมปลูกต้นไม้ประจารัชกาล ให้ลุล่วงออกมาด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า จะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยใน
ปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดภายในเดือนนี้
1.2 แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562
ดังนี้
- โครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ได้รับงบประมาณ 1,500,000.- บาท แต่ยัง
ขาด ปร.4 และปร.5 ตามที่ท่านผู้ว่าราชการฯ ต้องการ
- โครงการแพะ ได้รับงบประมาณ8,000,000 บาท ในการจัดทานมอัดเม็ด
โดยใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นที่จัดวางเครื่อง และต้องปรึกษากับสหกรณ์
จังหวัดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ เพื่อร่วมเป็นการจัดหางบประมาณใน
การดูแลเครื่องดังกล่าว ในกรณีเครื่องเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ และให้
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ด้วย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และชมรมแพะจังหวัดภูเก็ต ต่อไป โดยให้มีการจัด
ประชุมก่อนเพื่อ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น มีงบประมาณในการจัดอบรมหรือไม่
- ขณะนี้มีงบประมาณดาเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จานวน 5,550 บาท และ
งบฝึกอบรมเหลืออยู่ประมาณ 4,000 บาท
- เห็นควรให้จัดประชุมระหว่าง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกผู้เลี้ยงแพะ
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ความเข้าใจกันก่อนที่จะมีโครงการในปีงบหน้าอีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับเรื่องงาน
เลี้ยงเกษียณของจังหวัดภูเก็ต ท่านผู้ว่าราชการฯ มีนโยบายให้งดการเลี้ยงอาลา
เกษียณอายุ รวมถึงนโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ให้งดเช่นเดียวกัน
- เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการประจาเดือนนี้ หัวหน้าสานักงานสาขาช่างตัววัด
เขต 3- 3 ภูเก็ต ย้ายไปเป็น หัวหน้าสานักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 1 – 6 กาแพงเพชร
- เรื่องอื่นๆ ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวข้อง 30 กันยายน 2561 มีโครงการเยี่ยม
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 แห่ง และยังมีเรื่องรับเสด็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒

- รับรองรายงานการประชุมประจาเดือน สิงหาคม ๒๕61 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
๒๕61 เวลา 13.30 น. มีทั้งสิ้นจานวน 6 หน้า สามารถดาวโหลดได้ที่ เว็บไซด์
http://pvlo-hkt.dld.go.th/หัวข้อรายงานการประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
หน.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
นายพรชัย อินทร์คาดี
- ยอดสุนัขเข้า จานวน 30 ตัว แมวนาเข้า จานวน 10 ตัว มูลนิธิซอยด็อกนาสุนัขออก
จานวน 138 ตัว เนื้อโคนาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย จานวน 1 ตัน 300 กิโลกรัม
สุกร จานวน 8,000 ตัว ไก่ จานวน 100,000 ตัว ซากโค จานวน 40 ตัน ซากสุกร
จานวน 400 ตัน ซากแกะ จานวน 3,000 กิโลกรัม ตรวจเนื้อนาเข้า มี 2 ราย คือ
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด และ บางกอกแอร์เวย์ ภูเก็ต
- ข้อมูลของด่านฯ เป็นประโยชน์กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม ฝ่าย วิเคราะห์
วางแผนงาน ดาเนินงาน ขอขอบคุณด่านฯ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมเพื่อวางแผนการ
จัดการในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงการบริโภค กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าวางแผนสร้าง
ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ในด้านฮาลาล

ปศุสัตว์จังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
น.ส.ศิริวรรณ ไกรเทพ
- เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 96 รายจ่ายประจา
ร้อยละ 98.36 รายจ่ายลงทุนเป้าหมายร้อยละ 88 เป็นเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ตัวชี้วัดภาคบังคับร้อยละ 98 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รายจ่าย
ภาพรวมเบิกจ่ายได้ 5,609,306.01 สตางค์ คิดเป็นร้อยละ 92.74 รายจ่ายประจา
เบิกจ่ายได้ 3,296,306.18 สตางค์ คิดเป็นร้อยละ 88.26 รายจ่ายงบลงทุนเบิกจ่าย
ได้ 100% งบประมาณที่เพิ่งได้รับ มีวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จานวน 75,000 บาท และ
วัสดุเวชภัณฑ์ จานวน 75,000 บาท ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของกองแผนงาน
จานวน 3,500 บาท ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5.....
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ระเบียบวาระที่ 5
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์
นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ
ปศุสัตว์จงั หวัดภูเก็ต
นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายอนุชา ธีรพิทยานนท์
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน มี 2 กิจกรรม ส่งเอกสารมาเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน
กรกฎาคม เหลือเดือนสิงหาคม กันยายน ส่วนที่จะคืนเงินยังไม่ทราบว่าจะคืนจานวนกี่วัน
อาสาผสมเทียม โครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะ เบิกจ่ายหมดแล้ว เหลือค่า
พาหนะ รายละ 150 บาท สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 32 ราย เอกสารนาเรียนปศุสัตว์
จังหวัด รวม 29 ราย มีปัญหา 3 ราย ยังไม่มีสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ใน
รายละเอียดยื่นเข้าร่วมโครงการ ปศุสัตว์จังหวัด แจ้งว่าให้โอนให้ได้โดยให้แนบหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน ของธนาคารออมสิน จานวน 2 ราย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จานวน 1 ราย เงินเหลือจ่าย จานวน 750 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 32 ราย จานวน
4,800 บาท ต้องดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ส่วน 5 รายที่เหลือ จะทาหนังสือแจ้งให้
ทราบว่าให้ติดต่อประสานครั้งแรกไม่ได้เข้ามาติดต่อ โทรศัพท์ประสาน
- ตัวชี้วัดแผนผู้ใต้บังคับบัญชา ขอบคุณ คุณกรุณา ทองเพ็ง เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
และมอบประกาศนียบัตรอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
- บ้านพักพิงสุนัขจรจัด ปี 2561 ของบประมาณจากท้องถิ่น ขณะนี้ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจากท้องถิ่น ส่วนโครงการปี 2562 มีงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นโครงการ
ของ อบจ.สัญจร ขอเรียนในที่ประชุมว่า ทาง อบจ.แจ้งว่า มีงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4
ณ บริเวณ อบต.ไม้ขาว ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ปีละ 4 ครั้ง ทาง อบจ.สนับสุนน
งบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ 300,000 บาท
- เดือนสิงหาคมนาสุนัขเข้าบ้านพักพิงฯ 29 ตัว จากเทศบาลเมืองป่าตอง 15 ตัว
มีผู้รับสุนัขไปอุปการะ 4 ราย มูลนิธิซอยด็อกนาไปรักษา 8 ตัว รวมสุนัขทั้งหมด
457 ตัว มีผู้บริจาคอาหาร 21 ราย รวม 3,265 กิโลกรัม ยอดคงเหลือ 1,685
กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นการทาบุญวันเกิด
- การปรับปรุงบ้านพักพิงฯ ทาทางระบาย และเทพื้นคอนกรีต ส่วนประตูม้วนคลังเก็บ
อาหารสุนัขทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังโกดังเก็บของ ถังบาบัด 2000 ลิตร และ
4000 ลิตร นามาเตรียมไว้สาหรับลงหลุม
- ให้รีบดาเนินการให้เสร็จตามสัญญา
- รับบริการทาหมันสุนัข แมว ในวันจันทร์ วันพุธ ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด จานวน 10 ตัว
- หลักฐานอาสาปศุสัตว์ ผสมเทียม เหลือ 2 เดือน หลักฐานการขอเบิกใช้แบบเดิมหรือไม่
- ใช้ตามแบบฟอร์ม เอกสารประกอบการเบิกเงิน
- กรมฯ ให้คืนเงิน จานวน 4 วัน เป็นเงิน 800 บาท จานวน 2 รายๆ ละ 400 บาท
- เงิน 750 บาท จานวน 5 รายๆ ละ 150 บาท กรมฯ ให้คงไว้ เป็นค่าใช้สอย
ส่วนเงิน 800 บาท เป็นค่าตอบแทน

/ปศุสัตว์จังหวัด.....
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ปศุสัตว์จงั หวัดภูเก็ต

- การปรับปรุงบ้านพักพิงฯ ผู้ควบคุมงานต้องทาหนังสือ กรรมการตรวจรับงาน
ผู้ประกอบการ ผิดสเปค กรรมการตรวจรับงานต้องประชุมกัน ตามที่ผู้ควบคุมงาน
เสนอมา แก้ไขแบบ ปรับลดราคาเท่าไร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7
หน.กลุ่มส่งเสริมฯ

เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการปศุสัตว์
นายชาญณรงค์ ตันติชานาญกุล
7.1 และ 7.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
โครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ให้ปศุสัตว์อาเภอที่มีเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร
ให้มาศึกษากับกลุ่ม เพื่อจะส่งทาการคัดเลือก
7.3 การรายงานแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้ส่งแบบให้แล้ว จากที่ได้ไปประชุม
กับเกษตรกร กรณีเกิดภัยพิบัติให้รายงานกับคณะทางานของเกษตรอาเภอ รายงานทุกวัน
หากไม่เกิดภัยพิบัติไม่ต้องรายงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
- กลุ่มส่งเสริมฯ ทางานสาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะกลุ่ม กลุ่มไก่ดาเนินการอย่างไร
นายชาญณรงค์ ตันติชานาญกุล - กลุ่มไก่ ดาเนินการหากลุ่มใหม่ ตู้ฟักไข่นามาไว้ที่กลุ่มใหม่ บ้านม่าหนิก เริ่มฟักไข่ วันที่
30 สิงหาคม 2561 และตู้ฟักไข่ตู้ที่ 2 อยู่ที่กลุ่มเกษตรกรอาเภอกะทู้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8
หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(นายสุทัศน์ นิยมไทย)
8.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
เก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย 100%
- โรงฆ่าสัตว์ แก้ปัญหาโดยรวมในเดือนนี้ คณะกรรมการพิจารณาโดยรวมแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 9.....
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ระเบียบวาระที่ 9

ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์

เรื่อง อื่นๆ
- ทุกกลุ่ม ฝ่าย พนักงานราชการ ต้องส่งผลงานวันที่ 12 กันยายน 2561
คณะกรรมการพิจารณาผลงานประชุม วันที่ 15 กันยายน 2561 และนาเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- วัดฉลองมีสุนัขจรจัด 6 ตัว
- มอบกลุ่มสุขภาพสัตว์ดาเนินการทันที
- อาเภอถลางดาเนินการปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะ ปรับเป็นระดับ A เจาะเลือดเก็บ
ตัวอย่าง 3 ฟาร์ม

ปิดประชุม 16.25 น.
กรายงานการประชุ
บันบัทึนกทึรายงานการประชุ
มม

ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนาถลั
ดดาดดา
สันดสัา)นดา)
(นางสาวนาถลั
พนักพนั
งานพิ
มพ์ ส๓
กงานพิ
มพ์ ส3

(นางสุภภชา
ชา คีคีรรีรีรัตัตน์น์))
(นางสุ
พนักกงานธุ
งานธุรรการช
การชานาญงาน
านาญงาน
เจ้เจ้าาพนั

