
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  2/2562 
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษาราชการแทน ปศสุัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
4. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง              
5. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
6. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ 
7. นายพีรศักด์ิ  ไชยชนะแสง         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          
8. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
9. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 

                      10. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
11. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
13. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

                      16. นายนพคุณ นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่หา่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
20. นายจักรวิน ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
21. นายวิรุฬห์ ฉิมวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
22. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
23. นายจักรชัย  จิตสม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
24. นายสมปอง จงดํารงศักด์ิ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์ตราด) 
25. นางสาวภัทรพร  มณีมา พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์ตราด) 
26. นายทินกร  รําไพ จ้างเหมางานเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 

และลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสัตว์ปีก 
27. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน (ติดราชการ) 
2. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ลาพักผ่อน) 
3. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด (ติดราชการ) 
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เริ่มประชุมเวลา     13.00  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การรณรงค์ทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณโดยรอบ 
เพ่ือให้การรณรงค์ทําความสะอาดศาลากลางจังหวัดตราดและบริเวณภายในและโดยรอบเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอย รณรงค์การรักษาความสะอาด และ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดตราด จังหวัดตราดจึงขอความ
ร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีที่ต้ังในศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณใกล้เคียง ปรับปรุง/ทําความ
สะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 16.00 น. ดังน้ี 

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 รับทราบ 

1.2 กิจกรรม 5 ส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด กําหนดดําเนินการในวันที่ 13 มีนาคม 2562 
มติที่ประชุม สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 แจ้งเลื่อนการตรวจติดตามเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2562 

1.3 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมา 
นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ตําแหน่ง ธนารักษ์พ้ืนที่ตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.4 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ณ เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัด   

เรือนจําจังหวัดตราด ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ กลุ่มสุขภาพ ดูแลเรื่องสุนัขที่อยู่ระหว่างทางเสด็จ และสุขภาพสัตว์ในเรือนจําฯ ด้วย 

1.5 งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2562 มีการกําหนดจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคม 
จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.6 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562   วันที่ 31 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.7 วันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.8 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.9 จังหวัดตราด กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 
ที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดแหลมงอบ ตําบลแหลมงอบ 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มกราคม 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562  
ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย    
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งฝ่ายเลขาฯ 
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

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. การควบคมุป้องกนัโรคปากและเทา้เปือ่ยและโรคเฮโมรายิกเซปทซีิเมีย ปงีบประมาณ 
2562 

- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการ
ทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – 

มกราคม 2562 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนปี ๒๕61 
(เอกสารแนบ) 

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

* เก็บตัวอย่างเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยฯ  
โรงฆ่าสุกรทุกๆ 3 เดือน ครั้งที่ 4 เป้าหมายคืออําเภอเมืองตราด (เอกสารแนบ) 
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* เก็บตัวอย่างเพ่ือติดตาม ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ

เท้าเป่ือยฯ ในโคเน้ือ ทุกๆ 1 เดือน รวม 6 ครั้ง ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 50 
ตัวอย่าง (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม   เน้นเรื่องการฉีดวัคซีน และรายงานผลให้กลุ่มฯ ทราบด้วย เพ่ือรวบรวมรายงานส่งสํานักงาน   
ปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป 

- โครงการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสตัว์ กําหนดให้จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตาม
โครงการฯ ในพ้ืนที่ของแต่ละอําเภอ จํานวน 30 คน โดยมีเป้าหมายดังน้ี 

- อําเภอเมืองตราด จํานวน   8   คน  
- อําเภอเขาสมิง   จํานวน   8   คน 

- อําเภอบ่อไร ่  จํานวน   6   คน 
- อําเภอคลองใหญ่ จํานวน   4   คน 

- อําเภอแหลมงอบ จํานวน   4   คน 
หมายเหตุ : ให้แต่ละอําเภอรายงานผลการดําเนินงาน ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด     
ทราบภายใน 1 เดือน หลังจากดําเนินการฝึกอบรมฯ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรบัมือการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine Fever 
: ASF) 

- รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศ 
- มาตรการการดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ 
- โครงการตรวจสอบห้องเย็นเพ่ือปราบปรามขบวนการลักลอบนําเข้าซากสัตว์ 

มตทิีป่ระชุม   อยู่ระหว่างการยกร่างคณะกรรมการ และจะดําเนินการจัดประชุมต่อไป 

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 30 วัน (ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562) พบจํานวนสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 ตัวอย่าง  
ดังน้ี 
จังหวัดชลบุรี 3 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ ให้เฝ้าระวังเขตพ้ืนที่อําเภอที่ติดชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพราะมีการเกิดโรค 
- การเก็บตัวอย่างหัวสุนัข-แมวส่งตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 (ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ
ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป้าหมายทั้งสิ้น 43 ตัวอย่าง 
ดําเนินการส่งตรวจแล้วจํานวน 13 ตัวอย่าง ดังน้ี 

1. อําเภอเกาะกูด   จํานวน   1   ตัวอย่าง 
2. อําเภอเมือง   จํานวน   3   ตัวอย่าง 
3. อําเภอบ่อไร่   จํานวน   6   ตัวอย่าง 
4. อําเภอเขาสมิง   จํานวน   2   ตัวอย่าง 
5. อําเภอเกาะช้าง  จํานวน   1   ตัวอย่าง 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 
 
 
 



 

 

-๕- 
- โครงการประชารัฐร่วมใจกําจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว 
ปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ เป้าหมายหลักคือการทําหมันให้แก่สุนัขและแมวที่ด้อยโอกาส จํานวน 
1,000 ตัว (เอกสารแนบ) 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 
2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” 
กําหนดจัดฝึกอบรมฯ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 
เวลา 08.30-16.30 น. จํานวน 92 คน โดยมีเป้าหมายดังน้ี 

- อําเภอเมืองตราด จํานวน   30   คน  
- อําเภอเขาสมิง  จํานวน   22   คน 

- อําเภอบ่อไร ่  จํานวน   14   คน 
- อําเภอคลองใหญ่ จํานวน     8   คน 

- อําเภอแหลมงอบ จํานวน   10   คน 
- อําเภอเกาะช้าง จํานวน     4   คน 

- อําเภอเกาะกูด จํานวน     4   คน 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
-โครงการรณรงค์ทําวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

ขอให้ปศุสัตว์อําเภอและผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ตามหนังสือที่        
ตร ๐๐๐๘/ว ๐๙๘  ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งน้ีให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

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  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
กําหนดอบรมวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 

 

-๖-
วาระที่ ๔.2.6 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซาก สัตว์ ( ร.๑๐ ) 

- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์    
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 - ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวน ๔๑ ใบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.7 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว             
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  65  ครั้ง / ๕๔  ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนกุมภาพันธ์     
25๖๒ 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 1 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย - 2 
3 อําเภอบ่อไร่ ครั้ง/ตัว/ราย - 3 

สรุปผลงานรวมให้บริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ใหแ้ก่สัตว์       
ของเกษตรกร 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 

 
๑๑ /๑๐ /๑๑ 

- 

 
๖๕/๕๔/๔๙     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
1๑ 
๑๔ 
๘ 

 
๕๑ 
๖๘ 
๔๒ 

          
         

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 
 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๗ / ๗ 
 

 
 

๔๒/๓๘ 
 

3. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 
 

 
ตัว/ราย 

 

 
๖ / ๖ 

 

 
๒๖/๒๓ 



 

 

-๗- 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) 

1. กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospitalระดับดีมาก Plus และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(5 ดาว  
5 ดี) ครั้งที่ 1 / 2562 ในประเด็นการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการทุกฝ่ายเห็นชอบในการใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์โอเคของ   
กรมปศุสัตว์ ในการน้ีขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธ์โครงการและแจกเอกสารข้อมูล
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ทีได้รับการรับรองปศุสัตว์โอเคในพ้ืนที่ของท่านเพ่ือเป็นข้อมูลการช้ือสินค้า
ดังกล่าวในการประชุมหัวหน้าส่วนประจําอําเภอของแต่ละอําเภอเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองในโรงพยาบาลของแต่ละอําเภอ 

มตทิีป่ระชุม   ประสานปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่ให้ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK กลุ่มฯ จะนําป้ายปศุสัตว์ OK ไปติดให้ 
วาระที่ 4.3.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และ

สถานที่ จําหน่ายเน้ือสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดตราด    
ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2ซึ่งทางกลุ่มได้รับงบประมาณในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยดําเนินการจัดช้ือ test 
kit เพ่ือตรวจหาสารเร่งเน้ือแดงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์โดยจะ
เริ่มดําเนินการ      ในเดือนมีนาคม 2562 ในเบ้ืองต้นขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอทําแผนการ
เก็บตัวอย่างที่โรงฆ่า ฟาร์มและสถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์มาให้ทางกลุ่มภายในวันที่ 12 มีนาคม 
2562 โดยในส่วนของสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์น้ันทุกท่านสามารถจะดําเนินการสุ่มตรวจหรือจะ
ดําเนินการตรวจทั้งหมดทั้งที่สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ในตลาดนัดและตลาดสดพร้อมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ทางกลุ่มฯทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห ์

มตทิีป่ระชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอจัดทําแผนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม เป็นระยะเวลา 5 เดือน     
และใหสุ้่มตรวจ ส่งรายงานให้กลุ่มฯ ทกุเดือน 

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 3 0 0 0 0 รวมฟาร์ม
ต้นแบบ 
จํานวน 20 
ตัว 

บ่อไร่ 11 7 3 0 8 0 4  
เขาสมิง 12 3 0 0 9 0 0 ร ว ม ฟ า ร์ ม

ต้นแบบ 5 ตัว 
แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0  
 60 11 6 0 17 0 4  
หมายเหตุ  ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคจะได้รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.4.3   โครงการ สัมมนา เ ชิ งป ฏิ บั ติ การ  “กล ยุท ธ์ เ พ่ิมยอดขายสิ นค้ าปศุ สั ต ว์ ในตลาดออนไลน์ 
Thailandpostmart” 

ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เป็นผู้สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์เพ่ิมยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart” ในวันที่ 28 
มีนาคม 2562 ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยขอให้อําเภอแจ้งเป้าหมายเกษตรกร ผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตรกร สหกรณ์ ให้มา
เรียนรู้การทําตลาดออนไลน์  การถ่ายภาพสินค้า การโพสต์สินค้าที่จะขายของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้
ดังน้ี อําเภอเมืองตราด 2 คน อําเภอบ่อไร่ 2 คน อําเภอเขาสมิง 2 คน แหลมงอบ 1 คน คลองใหญ่   
1 คน โดยให้ส่งช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ID line มาให้ทราบ ภายในวันที่  5 มีนาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ใน เ ดื อน กุมภา พัน ธ์  2562  กรมปศุ สั ต ว์ จะ เ ปิด ระบบใ ห้ บันทึ กข้ อมู ล จน ถึ ง วันที่         
28 กุมภาพันธ์ 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกข้อมูลรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกําหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 
2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตําบลหนองบอน   
หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา ตําบลหนองบอน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ในการออกหน่วยขอให้กลุ่มส่งเสริมฯพร้อมด้วยกลุ่มยุทธฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการด้วย 
 
 



 

 

-๙- 
 

วาระที่ 4.5.3    ตัวช้ีวัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัดตราด ที่กลุ่มฯ รับผิดชอบ 
 1. ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562 ได้
ดําเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปแล้ว  กลุ่มฯ ได้รวบรวมหลักฐานที่สําคัญต่างๆ เป็น
รูปเล่มและอัพโหลดบนเว็บไซต์สํานักงานฯ ในต้นเดือนมีนาคม 2562 
2. ตัวชี้วัด : การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 1/2562  ในเดือนมีนาคม 
2562 ขอให้กลุ่มงานและทุกอําเภอ เร่งรัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
มีนาคม 2562 เพ่ือรวบรวมหลักฐานต่างๆ ส่งกรมปศุสัตว์ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 
3. ตัวชี้วัด : ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์  รอบที่ 1/2562 ขอให้กลุ่มงานและทุกอําเภอเร่งรัด
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณในระบบ e-operation ให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2562    
4. ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปฏิบัติงาน (e-operation) 
ขอให้กลุ่มงานและทุกอําเภอ เร่งรัดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณในระบบe-
operation ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพ่ือกลุ่มฯ จะพิมพ์รายงานใน
ระบบฯ           เป็นหลักฐานตามตัวช้ีวัด ส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป 
5. ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
ซึ่งกรมปศุสัตว์ กําหนดให้จัดทําโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่
จังหวัดอย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ ( โคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกรและสัตว์ปีก) กลุ่มได้จัดทํา
และรวบรวมโครงการงบจังหวัด ปี 2563 จํานวน 2 โครงการ (โคเนื้อและไก่พ้ืนเมือง) พร้อมแจ้ง
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ แล้ว และกลุ่มฯ จะรวบรวมเอกสารตามตัวช้ีวัดส่งกรมปศุสัตว์ ภายใน
เดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 
6. ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รอบที่ 1/2562 
ปัจจุบัน ภาพรวมของจังหวัดดําเนินการปรับปรุงได้ ร้อยละ 98.98 %  ขอให้อําเภอที่ดําเนินการ  
ยังไม่ครบ 100% ให้เร่งรัดปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  
7. ตัวชี้วัด : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปี 2562 
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้เกษตรกร ทั้ง 3 โครงการ รวมเกษตรกร 80 
ราย เสร็จสิ้นแล้วต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 และได้รวบรวมเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบ SF2 ครั้งที่ 1 ส่งกรมปศุสัตว์แล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2562  และจะ
ดําเนินการสรุปรายงานที่กรมปศุสัตว์กําหนดไว้ในครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2562 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 

วาระที่ 4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระที่ 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม   
เป็นเงิน 6,291,023 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันย่ีสิบสามบาทถ้วน) ณ วันที่         
26 กุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,020,543.94 บาท (สองล้านสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบสาม
บาทเก้าสิบสี่สตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 
4,210,479.06 บาท (สี่ล้านสองแสนหน่ึงหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
33.07  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไข (อําเภอ / กลุม่ / ฝ่าย) 

มติที่ประชุม ไม่มี 
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