
ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน 
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

คร้ังที่  2/2562 
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  หองประชุม ช้ัน ๑ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด  

………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การรณรงคทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณโดยรอบ 
เพ่ือใหการรณรงคทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณภายในและโดยรอบเปนไป

อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอย รณรงคการรักษาความสะอาด และ
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกกอนท้ิง” ของจังหวัดตราด จังหวัดตราดจึงขอความรวมมือ
ทุกสวนราชการท่ีมีท่ีตั้งในศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณใกลเคียง ปรับปรุง/ทําความสะอาด 
และปรับปรุงภูมิทัศนในทุวันพุธท่ี 3 ของเดือน เวลา 16.00 น. ดังนี้ 

เดือน มีนาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 20 มีนาคม 2562 
เดือน เมษายน 2562 ดําเนินการในวันท่ี 17 เมษายน 2562 
เดือน พฤษภาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เดือน มิถุนายน 2562 ดําเนินการในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 
เดือน กรกฎาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 
เดือน สิงหาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
เดือน กันยายน 2562 ดําเนินการในวันท่ี 18 กันยายน 2562 
เดือน ตุลาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 
เดือน พฤศจกิายน 2562 ดําเนินการในวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2562 
เดือน ธันวาคม 2562 ดําเนินการในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

มติท่ีประชุม         

1.2 กิจกรรม 5 ส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด กําหนดดําเนินการในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
มติท่ีประชุม         

1.3 หัวหนาสวนราชการท่ียายมา 
นางสาวทรรศนพรรณ เจริญกิจ ตําแหนง ธนารักษพ้ืนท่ีตราด 

มติท่ีประชุม         

1.4 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ณ เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรืองจํา
จังหวัดตราด ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 

มติท่ีประชุม            

1.5 งานวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562 มีการกําหนดจัดใหมีพิธีวางพานพุม
ดอกไมถวายราชสักการะ ในวันเสารท่ี 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคม 
จังหวัดตราด 
มติท่ีประชุม         
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1.6  วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ประจําป 2562   
วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
มติท่ีประชุม         

1.7 วันขาราชการพลเรือน ประจําป 2562 วันท่ี 1 เมษายน 2562 
มติท่ีประชุม         

1.8 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2562 
มติท่ีประชุม         

1.9  จังหวัดตราด กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 
ท่ี 9 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดแหลมงอบ ตําบลแหลมงอบ 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
มติท่ีประชุม         

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 26 มกราคม 2562 
 ไดจัดทํารายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งท่ี 1/2562          
ในการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 26 มกราคม 2562  เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝาย     
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราด     
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
และพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายในวันท่ี 
22 กุมภาพันธ 2562 นั้นปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 

 มติท่ีประชุม            

ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 มติท่ีประชุม            

ระเบียบวาระท่ี   ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
4.1 ดานกักกันสัตวตราด 

๔.๑.๑ รายงานการเขา – ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
            
             
มติท่ีประชุม            
      4.1.2            
            
             
มติท่ีประชุม            

๔.๑.3            
            
             
มติท่ีประชุม            

 



 -๓- 
4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปงบประมาณ 
2562 

- โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย     
และการทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ระหวางเดือนธันวาคม 
2561 – มกราคม 2562 (ดําเนินการเรียบรอยแลว) ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือน
กุมภาพันธ 2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีนป ๒๕61 
(เอกสารแนบ) 

 * เก็บตัวอยางเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปาก    
และเทาเปอยฯ โค กระบือ แพะ แกะ สงตรวจทางหองปฏิบัติการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว      
จํานวน 126 ตัวอยาง (ดําเนินการเรียบรอยแลว) 

 * เก็บตัวอยางเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปาก    
และเทาเปอยฯ โรงฆาสุกรทุกๆ 3 เดือน ครั้งท่ี 4 เปาหมายคืออําเภอเมืองตราด (เอกสารแนบ) 

 * เก็บตัวอยางเพ่ือติดตามระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคปาก
และเทาเปอยฯ ในโคเนื้อ ทุกๆ 1 เดือน รวม 6 ครั้ง ดําเนินการเรียบรอยแลว  จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 
50 ตัวอยาง (เอกสารแนบ) 

 มติท่ีประชุม            
- โครงการฝกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว กําหนดใหจัดฝกอบรมและฝก

ปฏิบัติตามโครงการฯ ในพ้ืนท่ีของแตละอําเภอ จํานวน 30 คน โดยมีเปาหมายดังนี้ 
- อําเภอเมืองตราด จํานวน   8   คน  
- อําเภอเขาสมิง   จํานวน   8   คน 
- อําเภอบอไร  จํานวน   6   คน 

- อําเภอคลองใหญ จํานวน   4   คน 
- อําเภอแหลมงอบ จํานวน   4   คน 

   หมายเหตุ : ใหแตละอําเภอรายงานผลการดําเนินงาน ใหสํานักงานปศุสัตว               
จังหวัดตราดทราบภายใน 1 เดือน หลังจากดําเนินการฝกอบรมฯ 

มติท่ีประชุม            

 4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 
Swine Fever : ASF) 

  - รายงานสถานการณการระบาดของโรคในตางประเทศ 
  - มาตรการการดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว 
  - โครงการตรวจสอบหองเย็นเพ่ือปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาซากสัตว 

มติท่ีประชุม            

 4.2.3  กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- รายงานสถานการณโรคพิษสุนัขบายอนหลัง 30 วัน (ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม ถึงวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2562) พบจํานวนสัตวท่ีเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน 4 ตัวอยาง  
ดังนี้ 
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จังหวัดชลบุร ี3 แหง   ไดแก  อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง 

หมายเหตุ : ขอมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 

มติท่ีประชุม            
- การเก็บตัวอยางหัวสุนัข-แมวสงตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบา ป 2562 (ตัวชี้วัดระดับ

ความสําเร็จในการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เปาหมายท้ังสิ้น 43 
ตัวอยาง ดําเนินการสงตรวจแลวจํานวน 13 ตัวอยาง ดังนี้ 

1. อําเภอเกาะกูด  จํานวน   1   ตัวอยาง 
2. อําเภอเมือง   จํานวน   3   ตัวอยาง 
3. อําเภอบอไร   จํานวน   6   ตัวอยาง 
4. อําเภอเขาสมิง  จํานวน   2   ตัวอยาง 
5. อําเภอเกาะชาง  จํานวน   1   ตัวอยาง 

มติท่ีประชุม            

- โครงการประชารัฐรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัข-แมว 
ปงบประมาณ 2562 ฯลฯ เปาหมายหลักคือการทําหมันใหแกสุนัขและแมวท่ีดอยโอกาส จํานวน 
1,000 ตัว (เอกสารแนบ) 

มติท่ีประชุม            

- โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวดานโรคพิษสุนัขบา 
ปงบประมาณ 2562 ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ” กําหนดจัดฝกอบรมฯ วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดตราด เวลา 08.30-16.30 น. จํานวน 92 คน โดยมีเปาหมายดังนี้ 

- อําเภอเมืองตราด จํานวน   30   คน  
- อําเภอเขาสมิง   จํานวน   22   คน 
- อําเภอบอไร  จํานวน   14   คน 

- อําเภอคลองใหญ จํานวน     8   คน 
- อําเภอแหลมงอบ จํานวน   10   คน 

- อําเภอเกาะชาง  จํานวน     4   คน 

- อําเภอเกาะกูด  จํานวน     4   คน 

มติท่ีประชุม            

 4.2.4  กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
- โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

  ขอใหปศุสัตวอําเภอและผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ตามหนังสือท่ี 
ตร ๐๐๐๘/ว ๐๙๘  ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ   ๒๕๖๒ ท้ังนี้ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯใหจังหวัดภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมรายงานใหกรมปศุสัตวทราบตอไป 

มติท่ีประชุม            
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 4.2.5  ฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม 

Good Farming Management (GFM) 

- มีเปาหมาย คือ ไกพ้ืนเมือง ๑๐๐ ราย 

อําเภอ 
เปาหมาย หมายเหตุ 
ไกพ้ืนเมือง  

เมืองตราด ๓๕  
เขาสมิง ๒๕  
บอไร ๑๕  
แหลมงอบ ๑๕  
คลองใหญ ๑๐  

รวม ๑๐๐  

แจงรายชื่อ ตามแบบ ฟป ๔ ภายในวันท่ี  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

กําหนดอบรมวันท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม            

 4.2.6  การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) 
- ขอใหปศุสัตวอําเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนท่ีมาขอใบอนุญาต            

คาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  

 - ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๔๑ ใบ 

มติท่ีประชุม            

 4.2.7  กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว               
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจาํเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเน้ือ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๑ /๑๐ /๑๑ 

- 

 
๖๕/๕๔/๔๙     

- 
2. ตรวจทองหลังทําการผสมเทียมโคเน้ือ 

  รวมจํานวนฟารม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจํานวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
1๑ 
๑๔ 
๘ 

 
๕๑ 
๖๘ 
๔๒ 

          
         

3. จํานวนลูกสัตวท่ีเกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเน้ือ 
 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๗ / ๗ 
 

 
 

๔๒/๓๘ 
 

3. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเน้ือ 
 

 
ตัว/ราย 

 

 
๖ / ๖ 

 

 
๒๖/๒๓ 
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สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  65  ครั้ง / ๕๔  ตัว 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖๒ 
ท่ี อําเภอ 

(โคเนื้อ) 
หนวยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน  
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 1 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย - 2 
3 อําเภอบอไร ครั้ง/ตัว/ราย - 3 

สรุป    ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ใหแกสัตวของ
เกษตรกร จํานวน ๒๐ ครั้ง/๒๐ ตัว/ ๘ ราย 

มติท่ีประชุม            
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 4.3.1 โครงการเนื้อสัตวปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตวโอเค) 

กลุมคุณภาพสินคาปศุสัตวไดเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospitalระดับดีมาก Plus และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(5 ดาว  
5 ดี) ครั้งท่ี 1 / 2562 ในประเด็นการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกฝายเห็นชอบในการใชวัตถุดิบท่ีไดรับการรับรองตามโครงการปศุสัตวโอเคของ   
กรมปศุสัตว ในการนี้ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธโครงการและแจกเอกสารขอมูล
สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวทีไดรับการรับรองปศุสัตวโอเคในพ้ืนท่ีของทานเพ่ือเปนขอมูลการชื้อสินคา
ดังกลาวในการประชุมหัวหนาสวนประจําอําเภอของแตละอําเภอเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการใช
วัตถุดิบท่ีไดรับการรับรองในโรงพยาบาลของแตละอําเภอ 

มติท่ีประชุม            

   4.3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมสารกลุมเบตาอะโกนิสทในฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆา
สัตวและสถานท่ี จําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

ตามท่ีกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวไดรับงบประมาณงบกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาผลิตสินคาดานปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
2ซ่ึงทางกลุมไดรับงบประมาณในการตรวจสารเรงเนื้อแดงโดยดําเนินการจัดชื้อ test kit เพ่ือตรวจหา
สารเรงเนื้อแดงในฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโดยจะเริ่มดําเนินการ      
ในเดือนมีนาคม 2562 ในเบื้องตนขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอทําแผนการเก็บตัวอยางท่ีโรงฆา 
ฟารมและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวมาใหทางกลุมภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยในสวนของ
สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวนั้นทุกทานสามารถจะดําเนินการสุมตรวจหรือจะดําเนินการตรวจท้ังหมดท้ัง
ท่ีสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในตลาดนัดและตลาดสดพรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานใหทางกลุมฯ
ทราบทุกวันศุกรของสัปดาห 

มติท่ีประชุม            

 

 

 
 

 



 -๗- 
 

4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

   4.4.1 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตวอําเภอ ประจําป 2562 

ตัวชี้วัดตัวท่ี 1 เครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว รอยละ 15 

ตัวชี้วัดตัวท่ี 2 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ดานปศุสัตว) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

มติท่ีประชุม            

   4.4.2 ขอใหเรงรัดการดําเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ  

อําเภอ จํานวนแม 
โค-กระบือ 

แมสัญญาเกิน 
5 ป 

แมอายุสัญญา
เกนิ 3ปแตไม
ถึง5ปไมมีลูก 

แมอายุ
สัญญาเกิน 5 

ป ไมมีลูก 

ลูกอายุมากกวา 
18 เดือนยังไมคืน 

คืนลูกแลวแตยังไม
มอบกรรมสิทธิแ์ม 

(อายุสัญญาแม 5 ป 
และกรณีพิเศษ) 

อนุมตัิจําหนาย
แลว แตยังไม

ดําเนนิการสงเงิน
เขาโครงการ 

หมายเหตุ 

เมืองตราด 31 1 3 0 0 0 0 รวมฟารม
ตนแบบ 
จํานวน 20 
ตัว 

บอไร 11 7 3 0 8 0 4  

เขาสมิง 12 3 0 0 9 0 0 ร ว ม ฟ า ร ม
ตนแบบ 5 ตัว 

แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ 3 0 0 0 0 0 0  

 60 11 6 0 17 0 4  

หมายเหตุ  ขอใหรายงานปญหาอุปสรรคจะไดรายงานสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ตอไป 

มติท่ีประชุม            

   4.4.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธเพ่ิมยอดขายสินคาปศุสัตวในตลาดออนไลน 
Thailandpostmart” 

ดวยกรมปศุสัตว โดยกองผลิตภัณฑปศุสัตว ไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวเขต 2 เปนผู
สมัมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธเพ่ิมยอดขายสินคาปศุสัตวในตลาดออนไลน Thailandpostmart” ใน
วันท่ี 28 มีนาคม 2562 ณศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยขอใหอําเภอแจงเปาหมายเกษตรกร ผูประกอบการ เครือขายเกษตรกร 
สหกรณ ใหมาเรียนรูการทําตลาดออนไลน  การถายภาพสินคา การโพสตสินคาท่ีจะขายของตนเอง 
โดยมีเปาหมายใหดังนี้ อําเภอเมืองตราด 2 คน อําเภอบอไร 2 คน อําเภอเขาสมิง 2 คน แหลมงอบ 
1 คน คลองใหญ 1 คน โดยใหสงชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท E-mail ID line มาใหทราบ ภายในวันท่ี  
5 มีนาคม 2562 
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4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
4.5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 

ในเดือนกุมภาพันธ  2562  กรมปศุสัตวจะเปดระบบใหบันทึกขอมูลจนถึงวันท่ี                    
28 กุมภาพันธ 2562  ขอใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกขอมูลรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันขอมูล , บันทึกผลการใชจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
ดังกลาวขางตนดวย 
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4.5.2 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2562 

จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
ประจําเดือนมีนาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม  2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงคเทศบาล
ตําบลหนองบอน หมูท่ี 3 บานเนินพัฒนา ตําบลหนองบอน อําเภอบอไร จังหวัดตราด 
มติท่ีประชุม            

4.5.3 ตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตวจังหวัดตราด ท่ีกลุมฯ รับผิดชอบ 
1. ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบท่ี 1/2562 ไดดําเนินการจัด
ฝกอบรมเจาหนาท่ีในสังกัดไปแลว  กลุมฯ ไดรวบรวมหลักฐานท่ีสําคัญตางๆ เปนรูปเลมและอัพโหลด
บนเว็บไซตสํานักงานฯ ในตนเดือนมีนาคม 2562 
2. ตัวช้ีวัด : การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน รอบท่ี 1/2562  ในเดือนมีนาคม 
2562 ขอใหกลุมงานและทุกอําเภอ เรงรัดสงขาวประชาสัมพันธ ภายในสัปดาหท่ี 3 ของเดือน
มีนาคม 2562 เพ่ือรวบรวมหลักฐานตางๆ สงกรมปศุสัตว ภายในเดือนมีนาคม 2562 ตอไป 
3. ตัวช้ีวัด : ดานนโยบายกรมปศุสัตว  รอบท่ี 1/2562 ขอใหกลุมงานและทุกอําเภอเรงรัดบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณในระบบ e-operation ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันท่ี 27 
มีนาคม 2562    
4. ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชปฏิบัติงาน (e-operation) ขอให
กลุมงานและทุกอําเภอ เรงรัดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณในระบบe-operation 
ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2562 เพ่ือกลุมฯ จะพิมพรายงานในระบบฯ           
เปนหลักฐานตามตัวชี้วัด สงกรมปศุสัตวตอไป 
5. ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด 
ซ่ึงกรมปศุสัตว กําหนดใหจัดทําโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพ้ืนท่ี
จังหวัดอยางนอย 1 ชนิดสัตว ( โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกรและสัตวปก) กลุมไดจัดทําและ
รวบรวมโครงการงบจังหวัด ป 2563 จํานวน 2 โครงการ (โคเนื้อและไกพ้ืนเมือง) พรอมแจงกอง
แผนงาน กรมปศุสัตว แลว และกลุมฯ จะรวบรวมเอกสารตามตัวชี้วัดสงกรมปศุสัตว ภายในเดือน
มีนาคม 2562 ตอไป 
6. ตัวช้ีวัด : รอยละของการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตว รอบท่ี 1/2562 
ปจจุบัน ภาพรวมของจังหวัดดําเนินการปรับปรุงได รอยละ 98.98 %  ขอใหอําเภอท่ีดําเนินการ  
ยังไมครบ 100% ใหเรงรัดปรับปรุงขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  
7. ตัวช้ีวัด : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําป 2562 
กลุมยุทธศาสตรฯ ไดจัดฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูเกษตรกร ท้ัง 3 โครงการ รวมเกษตรกร 80 ราย 
เสร็จสิ้นแลวตั้งแตเดือนมกราคม 2562 และไดรวบรวมเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบ SF2 ครั้งท่ี 1 สงกรมปศุสัตวแลว เม่ือเดือนมกราคม 2562  และจะดําเนินการสรุปรายงานท่ี
กรมปศุสัตวกําหนดไวในครั้งตอไปในเดือนมิถุนายน 2562 
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4.6 ฝายบริหารท่ัวไป 

4.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 
 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562        

ในภาพรวม เปนเงิน 6,291,023 บาท (หกลานสองแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันยี่สิบสามบาทถวน) ณ วันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2562 เบิกจายท้ังสิ้น 2,020,543.94 บาท (สองลานสองหม่ืนหารอยสี่สิบสามบาท
เก าสิบสี่ สตางค )  ทําใบสั่ ง ซ้ื อแลว เปน เ งิน 60,000 บาท (หกห ม่ืนบาทถวน)  คงเหลือ 
4,210,479.06 บาท (สี่ลานสองแสนหนึ่งหม่ืนสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสตางค) คิดเปนรอยละ 
33.07 
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