
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  1/2562 
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดตราด ชัน้ 1 สํานักงานปศุสตัว์จงัหวัดตราด 
………………………………………… 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษาราชการแทน ปศสุัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด              
3. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
4. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญแ่ละรักษาราชการแทน 
    ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
5. นายพีรศักด์ิ  ไชยชนะแสง         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          
6. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
7. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

                      9. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
10. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นายสิริชัย  ดอกมาล ี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
12. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
13. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

                      19. นายนพคุณ นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่หา่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
22. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
23. นายจักรวิน ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
24. นายวิรุฬห์ ฉิมวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
25. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
26. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
27. นายสมโภชน์  เพ่ิมพูล จ้างเหมาบริหารเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 
    และลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีก 
28. นายถนอมศักด์ิ  ทองดี จ้างเหมาบริหารเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 
    และลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีก 
27. นายจักรชัย  จิตสม จ้างเหมาบริหารเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 
    และลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีก 
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28. นายวิโรจน์  ชลาลัย เจ้าพนักงานสัตวบาล (ด่านกักกันสัตว์ตราด) 
29. นายรังสรรค์  ขาวคม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
       (ด่านกักกันสัตว์ตราด) 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ติดราชการ) 
2. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง (ติดราชการ) 
3. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1087/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
แต่งต้ัง นายวีระสันติ ประทุมพล ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์ อาวุโส) กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มารักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด 
(ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การรณรงค์ทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณโดยรอบ 
เพ่ือให้การรณรงค์ทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณภายในและโดยรอบ

เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอย รณรงค์การรักษาความสะอาด 
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดตราด จังหวัดตราดจึงขอความ
ร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีที่ต้ังในศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณใกล้เคียง ปรับปรุง/ทําความ
สะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 16.00 น. ดังน้ี 

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดําเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เดือน มีนาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
เดือน เมษายน 2562 ดําเนินการในวันที่ 17 เมษายน 2562 
เดือน พฤษภาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เดือน มิถุนายน 2562 ดําเนินการในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
เดือน กรกฎาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 
เดือน สิงหาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เดือน กันยายน 2562 ดําเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2562 
เดือน ตุลาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
เดือน พฤศจิกายน 2562 ดําเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
เดือน ธันวาคม 2562 ดําเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม ฝ่ายบริหารแจ้งทุกท่านเมื่อใกล้ถึงวัน  
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ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที ่26 ธันวาคม 2561 
 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2561 
ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย    
และเสนอทางe-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว แจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 มกราคม 252 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที ่  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
3.1  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม   เข้าในวาระ 
 

ระเบยีบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
วาระที่ 4.1 ด่านกักกันสัตว์ตราด 

วาระที่ 4.1.1 รายงานการเขา้ – ออก สตัว์ และซากสตัว์ (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.2.1 1 การควบคุมป้องกนัโรคปากและเทา้เปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทซีิเมีย ปีงบประมาณ 2562 
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย    และการ

ทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – 
มกราคม 2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือย  ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนปี ๒๕61 
(เอกสารแนบ) 

 

 * เก็บตัวอย่างเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยฯ      
โค กระบือ แพะ แกะ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 126 
ตัวอย่าง (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

 * เก็บตัวอย่างเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยฯ     
โรงฆ่าสุกรทุกๆ 3 เดือน ครั้งที่ 3 เป้าหมายคืออําเภอเขาสมิง (เอกสารแนบ) 

 * เก็บตัวอย่างเพ่ือติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยฯ 
ในโคเน้ือ ทุกๆ 1 เดือน รวม 6 ครั้ง ดําเนินการแล้วจํานวน 4 ครั้งๆ ละ 50 ตัวอย่าง (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม   เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กลุ่ม และรายงานในระบบ e-operation 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรบัมือการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine Fever 
: ASF) 

- รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศ 
- มาตรการการดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ 

มตทิีป่ระชุม   ให้ดําเนินการตามระบบ GAP และ GFM โดยเคร่งครัด 

 

 



 

 

-๔-
 

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 30 วัน (ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง        
23 มกราคม 2562) พบจํานวนสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 ตัวอย่าง  
ดังน้ี 
จังหวัดชลบุรี 3 แห่ง   ได้แก่  อําเภอพนัสนิคม อําเภอศรีราชา อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง   ได้แก่  อําเภอบางปะกง 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- การเก็บตัวอย่างหัวสุนัข-แมวส่งตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 (ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ
ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป้าหมายทั้งสิ้น 43 ตัวอย่าง 
ดําเนินการส่งตรวจแล้วจํานวน 9 ตัวอย่าง ดังน้ี 
1. อําเภอเกาะกูด จํานวน 1 ตัวอย่าง 
2. อําเภอเมือง จํานวน 2 ตัวอย่าง 
3. อําเภอบ่อไร่ จํานวน 6 ตัวอย่าง 

มตทิีป่ระชุม    ขอให้ปศุสัตว์อําเภอดําเนินการเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
- โครงการประชารัฐร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 
2562 ฯลฯ เป้าหมายหลักคือการทําหมันให้แก่สุนัขและแมวที่ด้อยโอกาส จํานวน 1,000 ตัว 
(เอกสารแนบ) 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป้าหมายหลักคือการ
ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ด้อยโอกาส (กรมปศุสัตว์) และดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบ) 

มตทิีป่ระชุม    ตามแบบ RF1, RF2 ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเร่งให้ อปท ในพ้ืนที่ดําเนินการตอบและส่งใหก้ลุ่มฯ ด้วย 
- โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการติดตามการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Thai Rabies Net และการจัดซื้อ  วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงาน RF1 ( ตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (เอกสารแนบ) 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
- โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๒            
ขอให้ปศุสัตว์อําเภอและผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ตามหนังสือที่         
ตร ๐๐๐๘/ว ๙๑๔  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒ ทั้งน้ีให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมปศุสัตว์
ทราบต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

- กิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค นิวคาส
เซิล ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงและผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ตามหนังสือที่ 
ตร ๐๐๐๘/ว ๑๐๑๙   ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม   ๒๕๖๑ ทั้งน้ีให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯให้จังหวัดภายในวันที่ ๒2 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมปศุสัตว์
ทราบต่อไป   

มติที่ประชุม ขอให้ปศุสัตว์อําเภอที่ยังไม่ดําเนินการเร่งดําเนินการและรายงานในระบบ e-operation ภายในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

วาระที่ ๔.2.5   ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสตัว์ที่เหมาะสม 
Good Farming Management (GFM) 
- มีเป้าหมาย คือ ไก่พ้ืนเมือง ๑๐๐ ราย 

อําเภอ 
เป้าหมาย หมายเหต ุ
ไกพ่ืน้เมือง  

เมืองตราด ๓๕  
เขาสมิง ๒๕  
บ่อไร่ ๑๕  
แหลมงอบ ๑๕  
คลองใหญ ่ ๑๐  

รวม ๑๐๐  
แจ้งช่ือ ตามแบบ ฟป ๔ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
กําหนดอบรมภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ( ช่วงปลายเดือน ) 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.6 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) 

- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์    
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 - ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓2 ใบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖-
 

วาระที่ ๔.2.7 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร   ครั้ง/๒๔ ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนมกราคม               
25๖๒ 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 4/4/4 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย - ๖/๖/๒ 
3 อําเภอบ่อไร่ ครั้ง/ตัว/ราย - ๑๐/๑๐/๒ 

สรุปผลงานรวมให้บริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ใหแ้ก่สัตว์ของ
เกษตรกร จํานวน ๒๐ ครั้ง/๒๐ ตัว/ ๘ ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑5 /๑๑ /๑๒ 

- 

 
๕๔/๔๔/๔๗     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
1๑ 
๑๔ 
๘ 

 
๔๐ 
๕๔ 
๓๔ 

          
         

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 
 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๗ / ๗ 
 

 
 

๓๕/๓๑ 
 

3. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 
 

 
ตัว/ราย 

 

 
๙ / ๘ 

 

 
๒๐/๑๗ 



 

 

-๗- 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม    

ตามหนังสือที่ กษ 0615/ว 68 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน
การใช้แบบรายงานการตรวจสอบสุขภาพสุกรจากฟาร์มก่อนเข้าโรงฆ่าเพื่อการส่งออก (สพส 001 สุกร) 
จากกรมปศุสัตว์ เนื่องด้วยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เป็นผู้จัดพิมพ์
แบบรายงานการตรวจสอบสุขภาพสุกรจากฟาร์มก่อนเข้าโรงฆ่าเพื่อการส่งออก (สพส 001 สุกร)       
ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอช้ีแจงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. รายงานการใช้เอกสาร สพส 001 สุกร และไก่ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทุกวันที่ 25  
ของเดือน ตามเอกสารที่ทางกลุ่มฯ ส่งทาง e-mail ของแต่ละอําเภอ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ    

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสําหรับบุคคลภายนอก” 
ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกที่
สามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยมีกําหนดการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 
2562 ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงใคร่ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ
ดําเนินการสํารวจบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว และขอให้รวบรวม
รายช่ือตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายวาระประชุม ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือรวบรวมส่ง
สํานักงานปศุสตัว์เขต 2 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.3  แผนปฏิบัติงานประจําเดือนและผลการดําเนินงานประจําเดือน มกราคม 2562    

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอช้ีแจงตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอตามเอกสารแนบท้ายวาระ     
การประชุมน้ี 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.4   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ 
วาระที่ 4.4.1   รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอ ประจําปี 2562 

ตัวช้ีวัดตัวที่ 1 เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 15 
ตัวช้ีวัดตัวที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ด้านปศุสัตว์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๘-
 

วาระที ่4.4.2  ขอให้เร่งรัดการดําเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ  

อําเภอ จํานวนแม่ 
โค-กระบือ 

แม่สัญญาเกิน 
5 ปี 

แม่อายุสัญญา
เกิน 3ปีแต่ไม่
ถึง5ปีไม่มีลูก 

แม่อายุ
สัญญาเกิน 5 
ปี ไม่มีลูก 

ลูกอายุมากกว่า 
18 เดือนยังไม่คืน 

คืนลูกแล้วแต่ยังไม่
มอบกรรมสิทธ์ิแม่ 

(อายุสัญญาแม่ 5 ปี 
และกรณีพิเศษ) 

อนุมัติจําหน่าย
แล้ว แต่ยังไม่

ดําเนินการส่งเงิน
เข้าโครงการ 

หมายเหตุ 

เมืองตราด 31 1 1 1 11 0 0 รวมฟาร์ม
ต้นแบบ 

จํานวน 20 ตัว 
บ่อไร่ 11 7 3 0 8 0 4  

เขาสมิง 12 3 0 0 9 0 0 รวมฟาร์ม
ต้นแบบ 5 ตัว 

แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0  

 60 11 4 1 28 0 4  

หมายเหตุ  ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคจะได้รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ขอให้อําเภอบันทึกผลการปฏิบัติงาน โดยตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําเดือน ทุกวันที่ 22 ของเดือน และอําเภอบันทึกข้อมูล ต้ังแต่วันที่ 23 จนถึงวันที่ 25 ของเดือน 
และให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล,บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต้ังแต่วันที่ 
26 จนถึงสิ้นเดือน 

สํ าหรับ เ ดือนมกราคม  2562 กรมปศุสั ต ว์จะ เ ปิดระบบใ ห้ บันทึกข้ อมูลจนถึ ง วันที่         
31 มกราคม 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการตามกําหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของปศุสัตว์อําเภอ รอบท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 แผนงานตัวช้ีวัด
ของปศุสัตว์อําเภอ รอบที่ 1/2562 ดังน้ี 

1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นํ้าหนักร้อยละ 15 
2. ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นํ้าหนักร้อยละ 5  
รายละเอียดตามท่ีแนบท้ายวาระการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.5.3    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 ณ ศาลาประชาคม อําเภอเกาะกูด  
หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดํา ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบการออกหน่วย และประสานกับปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนที่ 
วาระที่ 4.5.4    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 วัดคลองนนทรี หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบการออกหน่วย และประสารกับอําเภอในพ้ืนที่ 
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