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4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปงบประมาณ 
2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอย
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีน      
ป ๒๕61 (เอกสารแนบ) ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 มติท่ีประชุม          
  4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 
Swine Fever : ASF) 

มติท่ีประชุม           

 4.2.3  กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
- โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง ครั้งท่ี 3/๒๕๖๒ 

ตามหนังสือท่ีแจงทานปศุสัตวอําเภอ ท่ี ตร ๐๐๐๘/ว ๓๐๕ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ แลวนั้น ทางกลุมขอใหทานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
รณรงคทําวัคซีนฯ ใหทราบภายในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ท้ังนี้เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว ตอไป 

มติท่ีประชุม           

 4.2.4  การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) 
- ขอใหปศุสัตว อํา เภอชวยประชาสัมพันธผูค าสัตวและซากสัตว ใน พ้ืนท่ีมา            

ขอใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  

 - ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร .1๐ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒                        
จํานวน  ๑๓  ใบ 

มติท่ีประชุม           

 4.2.5  กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว               
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจาํเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร 
โคเน้ือ          

 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๔ /๑๐ /๑๓ 

 
๑๐๗/๘๘/๗๙ 

2. ตรวจทองหลังทําการผสมเทียมโคเน้ือ 
  รวมจํานวนฟารม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจํานวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๑๐ 
๙ 
๙ 

 
๗๘ 
๙๙ 
๖๓ 

3. จํานวนลูกสัตวท่ีเกิดจากการให บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเน้ือ 

 
ตัว/ราย 

 
๑๐ / ๘ 

 
๖๖/ ๕๙ 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเน้ือ 

 
ตัว/ราย 

 
๖ / ๖ 

 
๔๕/๓๗ 

สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  ๑๐๗  ครั้ง / ๘๘  ตัว 

มติท่ีประชุม           
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 4.2.7  รายงานผลการปฏิบั ติงานของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมยั่ งยืน )  
ประจําเดือนพฤษภาคม               25๖๒ 

ท่ี อําเภอ 
(โคเนื้อ) 

หนวยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน  
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 4/4/4 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย 1/1/1 ๘/๘/๔ 
3 อําเภอบอไร ครั้ง/ตัว/ราย - ๑๐/๑๐/๒ 

สรุป    ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมยั่งยืน) ใหแกสัตว
ของเกษตรกร จาํนวน ๒๒ ครั้ง/๒๒ ตัว/ ๑๐ ราย 

มติท่ีประชุม           
4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

 4.3.1 โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวรวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต 2และเจาหนาท่ีจาก
กรมปศุสัตวเขาตรวจไดดําเนินการเขาตรวจโครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอมในวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2562 ณ ฟารมสายหยุด ฟารมธนพัฒน ผลการประเมินไดระดับ 4 ดาวและหากทางฟารมสงผล
น้ําจากบอน้ําท้ิงบอสุดทายทันกอนวันท่ี15 มิถุนายน 2562 ฟารมดังกลาวจะไดในระดับหาดาว
ในการนี้ขอใหปศุสัตวอําเภอเขาสมิงติดตามผลน้ําดังกลาวเพ่ือทางกลุมฯจะดําเนินการสงผลใหทาง
กรมปศุสัตวตอไป 

มติท่ีประชุม           

   4.3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเบตาอะโกรนิสทท่ีโรงฆาสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว
และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอดําเนินการตรวจสารเรงเนื้อแดงท่ีโรงฆาสัตว ฟารมเลี้ยง
สัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีของทานตามแผนท่ีกําหนดไวและรายงานผลการตรวจ
สารเรงเนื้อแดงใหทางกลุมฯ ทราบทุกวันศุกรของสัปดาหพรอมรูปถายการปฏิบัติงานเพ่ือใหทาง
กลุมนําขอมูลดังกลาวเก็บไวเพ่ือเปนคะแนนตัวชี้วัดของปศุสัตวอําเภอตอไป 

มติท่ีประชุม           
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4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

 4.4.1 ขอใหเรงรัดการดําเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกรตามพระราชดําริ 

อําเภอ จํานวนแม 
โค-กระบือ 

แมสัญญา
เกิน 5 ป 

แมอายุ
สัญญาเกิน 
3ปแตไมถึง
5ปไมมีลูก 

แมอายุ
สัญญาเกิน 
5 ป ไมมลีูก 

ลูกอายุ
มากกวา 18 
เดือนยังไม

คืน 

คืนลูกแลวแตยังไม
มอบกรรมสิทธ์ิแม 
(อายุสัญญาแม 5 
ป และกรณีพิเศษ) 

อนุมัติจําหนาย
แลว แตยังไม
ดําเนินการสง

เงินเขาโครงการ 

หมายเหต ุ

เมืองตราด 59 1 4 0 1 0 0 รวมฟารมตนแบบ 
จํานวน 20 ตัว 

บอไร 11 7 3 0 8 0 4  

เขาสมิง 12 3 3 1 9 0 0 รวมฟารมตนแบบ 
5 ตัว 

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

 88 11 10 1 18 0 4  

หมายเหตุ เปนขอมูลของสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ณ วันท่ี 10 เมษายน 2562 ขอใหรายงาน
ปญหาอุปสรรคจะไดรายงานสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ตอไป 

ในการนี้ขอใหปศุสัตวอําเภอ มาประสานในเรื่องขอมูล เพ่ือเรงรัดการดําเนินการกับ             
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน เพ่ือดําเนินการเรงรัดการแกไข
ปญหาตอไป 

มติท่ีประชุม           
 

 4.4.2 ตัวชี้วัดปศุสัตวอําเภอ ดานการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว รอยละ 25  
มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. เครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว รอบท่ี 2/2562 รอยละ 15 
จะประเมินในแบบคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

ระดบัคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 
3 ชีแ้จงประชาสัมพันธกิจกรรมเครือขายสัตวพันธุดีในท่ีประชุมอําเภอ 

และท่ีประชุมกํานันผูใหญบาน มีรูปถาย และรายงานการประชุม 
6 ทําขาวประชาสัมพันธเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว ใหเกษตรกร

ทราบ  
9 รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ รวมตรวจประเมินเครือขายฯ 

กับศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุร ี
15 เครือขายผานการพิจารณา และข้ึนทะเบียนเปนเครือขายสัตวพันธุ

ดีกรมปศุสัตว จํานวน 1 เครือขาย 
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สําหรับกําหนดสงหลักฐานเปนเอกสารรวบรวมรายละเอียด สงใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตราด ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 

และเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เจาหนาท่ีจากสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว
จันทบุรี ไดเขามาประเมินฟารมเครือขาย ของ 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง 2 ฟารม อําเภอบอไร 1 
ฟารม อําเภอคลองใหญ 1 ฟารม ผลปรากฏวา ผานเกณฑการประเมินเปนเครือขายสัตวพันธุดี 
เพียง 1 ฟารม คือฟารม โค ของนายวิชัย พันธุแสง บานเลขท่ี 10 หมูท่ี 2 ตําบลหวยแรง อําเภอ
เมืองตราด 

มติท่ีประชุม           
2. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว            

ป 2562 รอยละ 10 
จะประเมินในแบบคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

ระดบัคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 
2 ตรวจติดตามเจาของศูนยฯ รายงานความกาวหนา เปนประจํา 

โดยมีรูปถายการตรวจติดตาม 
4 ทําขอมูลดานปศุสัตวของศูนยฯ มีเอกสาร ไวนิล เพ่ือเผยแพร 
10 ทําการประเมินโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร ป 2562 ตามแบบประเมินของกรมปศุสัตว พรอม
รูปภาพ รายละเอียด ครบถวนสมบูรณ จํานวน 1 เลม พรอมแผน 
CD จัดสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ภายในวันท่ี 25 
สิงหาคม 2562 

สําหรับเอกสาร ท้ังหมดจัดสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 

มติท่ีประชุม           
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรป 

2562 
...................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม           
 
4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 

4.5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 
 ในเดือนพฤษภาคม 2562  กรมปศุสัตวจะเปดระบบใหบันทึกขอมูลจนถึงวันท่ี                    

31 พฤษภาคม 2562  ขอใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกขอมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันขอมูล , บันทึกผลการใชจายงบประมาณ           
ตามกําหนดเวลาดังกลาวขางตนดวย 
มติท่ีประชุม           
 
 
 
 
 
 

 



 -๖- 
 

    4.5.2 การรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และจํานวนสัตว

ท่ีถูกฆา (ศฐ.01)  

         ขอความรวมมือปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ รายงานขอมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 สงให      

กลุมยุทธศาสตรฯ ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป  

                          มติท่ีประชุม......................................................................................................................................... 

4.5.3 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 

ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบานดอน
สูง หมูท่ี 5 ตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
มติท่ีประชุม           
4.6 ฝายบริหารท่ัวไป 

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

ในภาพรวม เปนเงิน 6,784,083 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันแปดสิบสามบาทถวน)        
ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 เบิกจายท้ังสิ้น 4,934,354.34 บาท (สี่ลานเกาแสนสามหม่ืนสี่พัน
สามรอยหาสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค) ทําใบสั่งซ้ือแลวเปนเงิน 37,500 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพัน 
หารอยบาทถวน) คงเหลือ 1,812,228.66 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันสองรอย
ยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค) คิดเปนรอยละ 73.28 
มติท่ีประชุม           

4.6.2 การบริจาคโลหิต กําหนดจัดข้ึนวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ศาลาประชาคม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 
มติท่ีประชุม           

 

ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่องปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย) 
             

           
            

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ 
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