รายงานการประชุม
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕62
ครั้งที่ 8 / 2562
วันพุธที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมนัส
2. นายชัยพงษ์
3. นายชาญณรงค์
4. นายวงศพัทธ์
5. นางสุภชา
6. นายสุทัศน์
7. นายสุเพียบ
8. นายจิรายุ
9. นายชนมาธย์
10.นางสาวศิริวรรณ
11. นางสาวนาถลัดดา
12. นางสาววรพรรณ
13. นางสาวสนธยา
14. นางสาวกรุณา
15. นายไพรสน
16. นายสมศักดิ์
17. นายธีระติ
18. นางสาวเสาวลักษณ์
19. นายตะวัน
ผู้ไม่มาประชุม
20. นายพรชัย

เทพรักษ์
เลิศฤทธิ์ชัย
ตันติชานาญกุล
จันไชยยศ
คีรีรัตน์
นิยมไทย
ศรีรัตนประพันธ์
นิรันดร์วิโรจน์
วัลยะเพ็ชร์
ไกรเทพ
สันดา
งานภิญโญ
สงสิงห์
ทองเพ็ง
เรืองดา
เพียรกิจ
ยกย่อง
แก้วช่วย
โชติวรนานนท์

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
ปศุสัตว์อาเภอกะทู้
ปศุสัตว์อาเภอถลาง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ ส๓
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

อินทร์คาดี

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

ระเบียบวาระก่อนการประชุม
การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
“คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี
คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่
สมควร สิ่งใดที่จะทาให้นามาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทา สิ่งใดที่นามาซึ่ง
หายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ” พระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพระราชทานธงประจารุ่น
ลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี 16 เมษายน 2519
/เริ่มประชุมเวลา...

๒
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

หน.ยุทธศาสตร์ฯ

ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทานให้ตั้งแต่
ปี 2519 แต่ยัง คงใช้ได้ตลอดกาล การประชุมครั้ง ต่อไป มอบหมายให้กลุ่ม พัฒนา
สุขภาพสัตว์ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และเป็นสิริมงคลในการทางาน
1.2 ส่วนข้อราชการที่ประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต ขอมอบหมายให้หัวหน้า
ยุทธศาสตร์ฯเป็นผู้นาเสนอที่ประชุม
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ
ดังนี้
๑.๑ มีข้าราชการย้ายเข้ามาดารงตาแหน่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
- นายสนั่น ทองเนื้อขาว ผู้อานวยการ สานักงานคุมประพฤติจากจังหวัดกระบี่ ย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
- นางปรีดา ทวีวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
1.2 การถึงอสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย
ด้ ว ยส านั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี แ จ้ ง ว่ า นาย บาญี กออิ ด อั ส ซิ บ ซี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิ เซียได้ถึงแก่อสัญ กรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 25
62 ที่กรุงตูนิ ส สาธารณรัฐตูนิ เซีย นายกรัฐมนตรีจึง ได้ มีคาสั่ง ให้ ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2 รวม 3 วันทาการและขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตาม
กาหนดการดังกล่าว
1.3 ลาดับการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดภูเก็ตยังอยู่ในลาดับสุดท้ายใน
ส่วนของงบกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 12
1.4 กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สรุปกิจกรรมได้ดังนี้
- กิจกรรมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ
- การจัดสถานที่ ลงนามถวายพระพร ในช่วงวันที่ 5 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
- กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม จะมีวิธีการอยู่ 4 ช่วง เวลา กิจกรรมตักบาตร กิจกรรม
ถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ไม่ว่าเรื่องประเด็นต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
ในเดือนที่ผ่านมาร่วมกันมีพิธีการและงานต่างๆหลายวันซึ่งเป็นทั้งงานของเราโดยตรง
และงานที่ได้รับมอบหมายก็ผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกัน
ขับเคลื่อนงานให้ประสบความสาเร็จ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2…
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับ รองรายงานการประชุม ประจ าเดื อน มิ ถุน ายน พ.ศ.๒๕62 เมื่ อวั นที่ 1
กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีทั้งสิ้นจานวน 10 หน้า สามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซด์ http://pvlo-hkt.dld.go.th/ หัวข้อ รายงานการประชุมสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต
ประธาน
ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สานักงานงานปศุสัตว์ได้ประชุมประจาเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีทั้งสิ้นจานวน 10 หน้า รายละเอียด
ได้ น าขึ้ น เว็ บ ไซด์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จัง หวั ด ภู เก็ ต หั วข้ อ รายงานการประชุ ม หาก
ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ให้แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ติดตามงานครั้งที่ผ่านมา
ประธาน
ติดตามตัวชี้วัดเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว จะขอติดตามเรื่องผลการปฏิบัติงาน
ขอติดตามที่ต่ากว่า 80% ซึ่งจริงๆแล้วตั้งเอาไว้ 90 เปอร์เซ็นต์
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนพื้นที่เกษตรกรรม
ที่ยั่งยืนเป้าหมาย 60 ตอนนี้ผลการดาเนินการได้ 0 ของกลุ่มส่งเสริมฯ
2) การพัฒนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 300 ได้ 194 รายคิดเป็นร้อยละ 64
3) จานวนสถานพยาบาล
4) จานวนสัตว์ที่ได้สร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ตามเป้าหมาย 5,000 ตัว ได้ 3580 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 71.6
ให้กลับไปตรวจสอบหากดาเนินการแล้วให้บันทึกข้อมูลลงในระบบด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
ประธาน
หัวหน้าด่านติดราชการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประธาน
ขอเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารทั่วไป นาเสนอที่ประชุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง
1) แจ้งอัตราการเบิกจ่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากจาเป็นต้องใช้ยาที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงจะต้องลงทะเบียน ณ สถานพยาบาลเพื่อจ่ายตรงก่อนถึงจะเบิกจ่ายได้
2) กองการเจ้าจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงาน
ราชการประจาปี 2553 - 2554 ของจังหวัดภูเก็ต มีข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับเครื่องราชจานวน 6 ราย คือ
- นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ ตช เมื่อปี 2553
- นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อาเภอถลาง ได้ ตช เมื่อปี 2554
- นางสาววรพรรณ งานภิญโญ นักวิชาการสัตวบาล ได้ บช เมื่อปี 2553
- นายสมศักดิ์ เพียรกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล บม เมื่อปี 2553
/- นายไพรสน...

๔
- นายไพรสน เรืองดา เจ้าพนักงานสัตวบาล เมื่อปี 2553
- นายธีระติ ยกย่อง เจ้าพนักงานสัตวบาล เมื่อปี 2554
โดยสามารถรับได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป
3) กรมป่าไม้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปลูกต้นไม้
อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ใน เว็บไซด์ของกรมป่าไม้
โดยระบุว่าปลูกต้นอะไร พร้อมภาพถ่ายประกอบ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รายงานผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ตัวชี้วัดบังคับ
ประจาปีงบประมาณ 2562 การให้คะแนนผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน 2562
ระดับคะแนน ต้องได้ 5 คะแนน ร้อยละ 98 ขึ้นไป
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ
2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทรายจ่ายภาพรวม
ได้รับการจัดสรร 5,436,830.00 บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 3,956,551.01 บาท
คงเหลือ 1,480,278.99
บาท
คงเหลือคิดเป็น 27.23 เปอร์เซ็นต์
ประเภทรายจ่ายประจา
ได้รับการจัดสรร 3,924,830.00
บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 2,928,551.01 บาท
คงเหลือ 996,278.99
บาท
คงเหลือคิดเป็น 25.38 เปอร์เซ็นต์
ประเภทรายจ่ายลงทุน
ได้รับการจัดสรร 1,512,000.00
บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 1,028,000.00 บาท
คงเหลือ
484,000.00
บาท
คงเหลือคิดเป็น 32.01 เปอร์เซ็นต์
ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จั ง หวั ด ภู เก็ ต ประจ าปี ง บประมาณ 2562 กิ จ กรรม
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ประเภทรายจ่ายภาพรวม
ได้รับการจัดสรร
6,815,500 บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 1,896,740 บาท

ประเภทรายจ่ายประจา

คงเหลือ

4,728,360 บาท

คงเหลือคิดเป็น

73.84 เปอร์เซ็น

ได้รับการจัดสรร
3,020,500
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 795,175
คงเหลือ
1,428,360

บาท
บาท
บาท

/ประเภทรายจ่าย...
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ประเภทรายจ่ายลงทุน

ประธาน

ได้รับการจัดสรร
3,795,000 บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 304,600
บาท
คงเหลือ
3,300,000 บาท
งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ จานวน 6 รายการ ดังนี้
1) เครื่องสับหญ้า 3 เครื่อง งบประมาณ 120,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
2) เครื่องย่อยมูลแพะและผสมปุ๋ย 2 เครื่อง 100,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
3) ถังบรรจุน้าเชื้อแช่แข็ง ขนาด 30 ลิตร 2 ถัง 100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
4) ถังสนาม ขนาด 1.5 ลิตร 3 ถัง 75,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
5) เครื่องแปรรูปน้านมแพะให้เป็นผงแห้งพร้อมอัดเม็ด 1 ชุด 3,300,000 บาท
e-bidding ครั้งที่ 3 (ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง)
6) ถังบรรจุไนโตรเจน ขนาด 35 ลิตร 2 ถัง 100,000 บาท
e-bidding ครั้งที่ 3
เบิกจ่ายแล้ว
รวมทั้งสิ้น 3,795,000 บาท
ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จั ง หวั ด ภู เก็ ต ประจ าปี ง บประมาณ 2562 กิ จ กรรม
ปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์จังหวัด
ภูเก็ต ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ประเภทรายจ่ายภาพรวม
ได้รับการจัดสรร
1,520,000 บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน
1,309,000 บาท
คงเหลือ
211,000 บาท
คงเหลือคิดเป็น
13.38 เปอร์เซ็นต์
ประเภทรายจ่ายประจา
ได้รับการจัดสรร
20,000
บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 20,000
บาท
คงเหลือ
0
บาท
คงเหลือคิดเป็น
0
เปอร์เซ็นต์
ประเภทรายจ่ายลงทุน
ได้รับการจัดสรร
1,500,000 บาท
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 1,289,000 บาท
คงเหลือ
211,000
บาท
คงเหลือคิดเป็น
14.07 เปอร์เซ็นต์
แจ้งคืนงบประมาณแล้ว
งบดาเนินงาน วัสดุเวชภัณฑ์ งบประมาณ 20,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
งบลงทุน ปรั บปรุงคอกและรั้ วพร้อมระบบบ าบั ดน้ าเสีย บริเวณบ้ านพั กพิ งสุ นั ขจรจั ด
ภูเก็ต งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่ายแล้วแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 1,289,000 บาท
1) เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาจากรมบัญชีให้ฝ่ายบริหารส่งเมล์รายละเอียดให้
ปศุสัตว์อาเภอทราบด้วย
2) รับเครื่องราชสามารถไปรับได้ด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่หรือหากไม่
สะดวกฝากให้รับแทนได้โดยเซ็นรับรองใบรับฝากไป
/3) กรมป่าไม้ขอ...
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3) กรมป่าไม้ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น โดยสามารถปลูกที่ไหนก็ได้
4) การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น เครื่ อ งสเปรย์ ดราย ฝ่ า ยบริ ห ารสอบถาม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว เดียวจะเบิกไม่ทัน
5) ส่วนงบประมาณการจัดงานแพะให้เขียนโครงการเพื่อนาเงินมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้
รีบดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ประธาน
ขอเชิ ญ หั วหน้ ากลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสารสนเทศการปศุ สั ต ว์ รายงานการ
ปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
1. การขอสนับสนุนงบโครงการประจาปีง บประมาณ 2563 เป็นโครงการ
เดิมที่ของบประมาณไว้เป็นหลัก ขอความร่วมมือทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อ
งบประมาณประกาศอนุมัติ ให้ยื่นคาขอภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และจังหวัดส่ง
เอกสาร ภายใน 3 วัน คาดว่าภายในอาทิตย์นี้ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์จัง หวัด
ภูเก็ต น่าจะเรียบร้อย
2. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 ขอความร่วมมือทุก
อาเภอให้เฝ้าระวังติดตาม
ประธาน
1. เรื่องของภัยแล้งมีหนังสือสั่งการประมาณ 3 – 4 เรื่อง เรื่องเกี่ยงข้องก็คือ
เรื่องการเฝ้าระวัง มอบให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯส่งเมลให้ทางอาเภอ ให้อาเภอทา
รายงาน ให้ทางอาเภอเฝ้าระวังเรื่องพืชอาหารสัตว์
2. เรื่องงบประมาณปี 2563 ช่วงY1 ได้รับงบประมาณ สิบล้านสองแสน
กิจกรรมก็คล้ายๆเดิม ฝากกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าสามารถ
ด าเนิ น การได้ ต ามนั้ น จริ ง หรื อ เปล่ า ในส่ ว นของโครงการ Y2 ที่ ส ารองเอาไว้ ให้
เตรียมพร้อมเอาไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ประธาน
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รายงานการปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในปีงบประมาณ 2562 จะได้งบการจ้างเหมาบริการ 3 คนเป็นเวลา 45 วัน
วันละ 200 บาทรวมเป็นเงิน 20,000 บาทตอนนี้จะให้การเงินตาม ประกาศ ให้อยู่
ดาเนินการได้เลยโดยในกรมให้สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม แต่หนังสือ
พึ่งมา
ในส่วนของการ ลงข้อมูลใน E Smart ฝากอาเภอให้ลงข้อมูลให้ด้วยตอนนี้มี
ลงมาแล้ว คืออาเภอถลาง ตีลายของอาเภอเมือง 5 ราย ของอาเภอกะทู้ยังไม่มีลง กรม
กับทางเพจขอยืนยันข้อมูลภายในวันนี้
การสารวจการออกตรวจปางช้าง กับการให้บริการสุขภาพช้างกับสถาบัณ
สุขภาพช้าง สรุปจานวนช้างจานวน 290 เชือกอยู่ที่อาเภอเมือง 230 ปาง อันนี้เป็น
ข้อมูลคร่าวๆ
/ข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวัง...
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มีข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวัง การอนุญาตให้นาโคกระบือเข้ามา ให้สังเกต อาการ
ทางที่ดีให้ทาการกักสัตว์
ประธาน
การด าเนิ นงานจ้างเหมาจานวน 3 คนๆละ 45 วัน ให้ ส ามารถดาเนิน การ
เลย ตรวจข้อมูล Smart Card ต่างอาเภอคีย์ข้อมูลให้ด้วย
เรื่องของสารวจปางช้าง ขอตัวเลขสรุปเพื่อจะดาเนินผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
จะยกระดับปางช้างให้ได้มาตรฐานขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อน เดือนนี้ผมอยากจะทาปาง
ต้นแบบ และให้ผู้ว่ามอบในงานเปิดโลกปศุสัตว์อันดามันแอ๊ดภูเก็ต
เรื่องรายงานโรคตามตัวชี้วัด ให้ใส่ในรายงานการประชุมพร้อมเอกสาร
ตรวจสอบตัวชี้วัดของกลุ่ม
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ประธาน
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ
1. โครงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พรุ่งนี้วันที่ 1 ที่เทศบาลตาบลป่าคลอก
อาเภอถลาง ให้มาขึ้นรถที่สานักงานเวลา 7 45 น.
2. การเบิกเงินอุดหนุนของโครงการ สปก. เอกสารหลักฐานยังมีผิดอยู่บ้าง
ประธาน
เรื่ อ งของเงิ น อุ ด หนุ น ให้ อ าเภอไปดู ที่ ก ารเงิ น ทั้ ง แพะทั้ ง ไก่ รอบต่ อ ไป
เอาสเปคกรมปศุสัตว์ให้เขาตั้งแต่เนิ่นเนิ่น จะได้ดาเนินการเรื่องของเอกสารการจัดซื้อ
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของกรมปศุสัตว์ ให้ปศุสัตว์อาเภอกลับไปดูคุณลักษณะให้
ถูกต้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ประธาน
ขอเชิญตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รายงาน
นักวิชาการสัตวบาล
การบัง คั บใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกั บหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจาปี 2562
โดยบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้า
ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กาหนดให้ปศุสัตว์อาเภอเป็นผู้
ประสานงาน
ประธาน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯทาบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาหนังสือแจ้งอาเภอให้อาเภอบูรณาการ แผนให้อาเภอจัดการ
เองและต้องรายงานผลมีภาพถ่ายประกอบ ให้อาเภอทางานร่วมกับเกษตร ปศุสัตว์
ประมง ด่านฯ และศวพ. ในการทาแผนให้ทาหนังสือถึงทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ขอเชิญอาเภอทั้ง 3 อาเภอ รายงาน
3.7. ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
มีข่าวประชาสัมพันธ์ของสภาเกษตรเรื่องของงานเกษตรแฟร์ ในวันที่ 13
สิงหาคม 2562 มีการประกวดไก่พื้นเมือง มีการประกวดไก่ 2 ประเภท ไก่พื้นเมือง
และไก่ยักษ์
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/3.8. ปศุสัตว์อาเภอกะทู้...
3.8. ปศุสัตว์อาเภอกะทู้
ปศุสัตว์อาเภอกะทู้
ทาการเจาะเลือดม้าในวันที่ 5 เพื่อตรวจสุขภาพ ม้าประมาณ 25 ตัว
3.9. ปศุสัตว์อาเภอถลาง
ปศุสัตว์อาเภอถลาง
ทาการเจาะเลือดม้า 45 ตัว
ประธาน
ให้ทั้ง 3 อาเภอประสานกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10. บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต
ประธาน
เชิญผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตรายงาน
ผจก.บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต รายงานสรุปการดาเนินการโครงการบ้านพักพิงสุนขั จรจัดจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
จานวนสุนัขทั้งหมดในบ้านพักพิง ฯ 847 ตัว แบ่งเป็น
นาเข้า 45 ตัว
นาออก 16 ตัว
นาไปรักษา(ซอยด๊อก) 3 ตัว
นาไปอุปการะ (บุคลทั่วไป) 11 ตัว
ตาย 1 ตัว
รายการอาหาร ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
มีผู้บริจาคอาหารทั้งหมดจานวน 122 ราย
อาหารที่ใช้ไป 6,991 กิโลกรัม อาหารที่ได้รับบริจาค 6,294 กิโลกรัม
อาหารคงเหลือทั้งหมด 1,029 กิโลกรัม
ท้องถิ่นที่นาสุนัขเข้าบ้านพักพิงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 17 ตัว
ปัญหาและอุปสรรค
การจัดการเรื่องอาหาร การจัดการเรื่องขยะและบ่อน้าเสีย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน
ผลการปฏิบัติแต่ละกลุ่มฝ่ายตัวชี้วัด ทางฝ่ายเลขาได้สรุปมาให้แล้วซึ่งมีบางตัวชี้วัดที่
ครบ 100% แล้ว ขอให้แต่ละกลุ่มฝ่ายตรวจสอบกับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หากมีปัญหา
และอุปสรรคให้รีบดาเนินการ หรือรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตทราบเพื่อจะได้
แก้ไข
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
ประธาน
5.1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จะมีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า จัดบริเวณลานจอดรถซุปเปอร์ชิป ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
5.2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมทาลายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนาเข้าประเทศ
ไทย ณ ท่าอากาศยานานานชาติภูเก็ต
5.3 วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เสวนาสภากาแฟสั ญ จร ให้ หั วหน้ า กลุ่ ม ยุท ธ์ ฯ
ประสานวันที่แน่นอน

/5.4 งานแพะแห่งชาติ...

๙

มติที่ประชุม
ปิดประชุม 16.30 น

5.4 งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ดาเนินการ
ไปได้แค่ 70% ต้องดาเนินการประสาน ว่าบกพร่องตรงไหนให้รีบเสนอส่วนงานแถลง
ข่าวให้ประสานกรมปศุสัตว์ว่าท่านรองอธิบดีจะลงมาแถลงข่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ตด้วยหรือไม่เพื่อจะได้กาหนดวันที่แน่นอน
5.5 วันนี้เวลา 16.30 น.ให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าประชุมกาหนดรูปแบบการจัดงานที่
ห้องทางานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
รับทราบ

บันทึกรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกรุณา ทองเพ็ง)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)
สัตวแพทย์ อาวุโส

