
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  3/2562 
วันพฤหัสบดทีี่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษาราชการแทน ปศสุัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
5. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
6. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

                      7. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
8. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
10. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
11. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
12. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

                      16. นายนพคุณ นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่หา่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายปุญยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
20. นายวิรุฬห์ ฉิมวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
21. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
22. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมางานบันทึกข้อมูล 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด (ติดราชการ) 
2. นายพีรศักด์ิ  ไชยชนะแสง         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว์ 

(ติดราชการ) 
3. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง (ติดราชการ) 
4. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ (ติดราชการ) 
5. นายสิริชัย  ดอกมาลี                 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ติดราชการ         

เริ่มประชุมเวลา     13.00  น. 



 

 

-๒-
  นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษา ราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่

ประชุมกล่าวเปิดการประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทํานํ้าอภิเษกของจังหวัด 
จังหวัดตราดกําหนดการซ้อมเสมือนจริงในพิธีจัดทํานํ้าอภิเษกของจังหวัดตราด ในวันเสาร์   

ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด แต่งกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ แขนยาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจําปี 
2562 

จังหวัดตราดกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดตราด    การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวหรือเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขน
ยาว (พานพุ่มดอกไม้) 

มติที่ประชุม ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม โดยร่วมในนามหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 

1.3 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2562 
จังหวัดตราดกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.           

ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
มติที่ประชุม ขอให้ข้าราชการทุกท่านเข้าร่วม 

1.4 งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ประจําปี 2562 
จัดหวัดตราดกําหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศาลา
ประชาคมจังหวัดตราด การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขน
ยาว (พานพุ่มดอกไม้) 

มติที่ประชุม ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม โดยร่วมในนามหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 
1.5 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 

คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ดังน้ี 
- ให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 

2562 
- ให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.6 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดนํ้าขอพร เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต์ ประจําปี 2562 
กรมปศุสัตว์ได้กําหนดจัดพิธีรดนํ้าขอพรผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และอดีตผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ใน
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตึกอํานวยการ กรม
ปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 

 

-๓-
 

ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562  
ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย    และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกัน
สัตว์ตราด และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว แจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 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. การควบคมุป้องกนัโรคปากและเทา้เปือ่ยและโรคเฮโมรายิกเซปทซีิเมีย ปงีบประมาณ 
2562 

- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  และ
การทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) ขอให้รายงานผล    การ
ปฏิบัติงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน ปี 
๒๕61 (เอกสารแนบ) 

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

* เก็บตัวอย่างเพ่ือสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้า
เป่ือยฯ โรงฆ่าสุกรทุกๆ 3 เดือน ครั้งที่ 4 เป้าหมายคืออําเภอเมืองตราด (เอกสารแนบ) 

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

มติที่ประชุม   หากมีการรายงานเพ่ิมเติมขอให้ปศุสัตว์อําเภอส่งเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย และหากในพ้ืนที่ของ
อําเภอใดมีกระบือขอให้ฉีดในกระบือด้วย 
- โครงการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสตัว์ กําหนดให้จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ตามโครงการฯ ในพ้ืนที่ของแต่ละอําเภอ จํานวน 30 คน 

มตทิีป่ระชุม   ได้ตามเป้าหมาย 
 
 



 

 

-๔-
 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรบัมือการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine 
Fever : ASF) 
- ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง กําหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร 
(African Swine Fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิด สุกร หรือหมูป่า 
- คําสั่งจังหวัดตราด ที่ 517/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) 

มตทิีป่ระชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ รายงานการเฝ้าระวังโรคทุกเช้าวันศุกร์ โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 29 
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และขอให้สํารวจตามท่าเรือต่างๆ และหาข่าวว่ามีการขนส่งหมูเข้ามา
หรือไม ่

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 30 วัน (ต้ังแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 
2562) พบจํานวนสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จํานวน 9 ตัวอย่าง ดังน้ี 
จังหวัดระยอง 3 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอหนองใหญ ่
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอราชสาส์น 
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง   ในพ้ืนที่  อําเภอบางเสาธง 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ ให้เฝ้าระวังเขตพ้ืนที่อําเภอที่ติดชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพราะมีการเกิดโรค 
- การเก็บตัวอย่างหัวสุนัข-แมวส่งตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 (ตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป้าหมาย
ทั้งสิ้น 43 ตัวอย่าง ดําเนินการส่งตรวจแล้วจํานวน 14 ตัวอย่าง ดังน้ี 

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

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์
เทศบาลตําบลตะกาง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 
2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ” กําหนดจัดฝึกอบรมฯ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดตราด เวลา 08.30 - 16.30 น. จํานวน 92 คน ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเมื่อมีการอบรมให้จัดทํารายงานส่งให้กลุ่มงานด้วย เพ่ือรวบรวม
จํานวนอาสาที่ได้รับการอบรมทั้งหมด 
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วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
- โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและทําลายเช้ือโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอให้ปศุสัตว์อําเภอและผู้ที่ เ ก่ียวข้องดําเนินการตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ตามหนังสือที่         
ตร ๐๐๐๘/ว ๑๙๙  ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ทั้งน้ีให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  เพ่ือรวบรวมรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
ต่อไป   

มติที่ประชุม ทางกลุ่มงานมีนํ้ายาฆ่าเช้ือแจกให้ปศุสัตว์อําเภอไปดําเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือ ให้พ่นนํ้ายาได้ทุกชนิด
สัตว์ ไม่เฉพาะสัตว์ปีก 

วาระที่ ๔.2.5   การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาต            
ค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๕ ใบ 

- มีเป้าหมาย คือ ไก่พ้ืนเมือง ๑๐๐ ราย 
มตทิีป่ระชุม ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 

วาระที่ ๔.2.6 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว              
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑๖ /๑๒ /๘ 

- 

 
๘๑/๖๖/๕๗     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๘ 
๑๑ 
๖ 

 
๕๙ 
๗๙ 
๔๘ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๕ / ๕ 

 
 

๔๗/๔๓ 
4. ทําทะเบียนประวัติ 

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๘ / ๕ 
 

๓๔/๒๘ 
สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๘๑  ครั้ง / ๖๖  ตัว 

มติที่ประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ปศุสัตว์อําเภอประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการผสมเทียมด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนมีนาคม 25๖๒ 
ที่ อําเภอ 

(โคเน้ือ) 
หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

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

สรปุ    ผลงานรวมให้บริการผสมเทยีมของอาสาผสมเทยีม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ให้แก่สัตว์ของ
เกษตรกร จํานวน ๒๐ ครั้ง/๒๐ ตัว/ ๘ ราย 

มติที่ประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอสํารวจฟาร์มมาตรฐานในพ้ืนที่ที่
ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วน้ันและขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอแจ้งวันและเวลา
ในการเข้าตรวจเพ่ือให้ทางกลุ่มเข้าร่วมดําเนินการตรวจต่ออายุตามวันและเวลาที่ทางอําเภอ
กําหนด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)    

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธ์โครงการ
เน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) ในพ้ืนที่ของท่านพร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบการ
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแนะนําการแจ้งการฆ่าสัตว์และใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์(แบบ รน.1 ) เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจในขบวนการและข้ันตอนที่ถูกต้องในการจําหน่าย
เน้ือสัตว์ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ 

วาระที่ 4.4.1   ขอให้เร่งรัดการดําเนินงานตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ 

อําเภอ จํานวนแม่ 
โค-กระบือ 

แม่สัญญา
เกิน 5 ปี 

แม่อายุ
สัญญาเกิน 
3ปีแต่ไม่ถึง
5ปีไม่มีลูก 

แม่อายุ
สัญญาเกิน 
5 ปี ไม่มีลูก 

ลูกอายุ
มากกว่า 18 
เดือนยังไม่

คืน 

คืนลูกแล้วแต่ยังไม่
มอบกรรมสิทธ์ิแม่ 
(อายุสัญญาแม่ 5 
ปี และกรณีพิเศษ) 

อนุมัติจําหน่าย
แล้ว แต่ยังไม่
ดําเนินการส่ง

เงินเข้าโครงการ 

หมายเหตุ 

เมืองตราด 32 1 3 0 0 0 0 รวมฟาร์มต้นแบบ จํานวน 
20 ตัว 

บ่อไร่ 11 7 3 0 8 0 4  
เขาสมิง 12 3 0 0 9 0 0 รวมฟาร์มต้นแบบ 5 ตัว 

แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0  
 61 11 6 0 17 0 4  

หมายเหตุ  ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคจะได้รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
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วาระที ่4.4.2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์เพ่ิมยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ 
Thailandpostmart” 
ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เป็นผู้
สั ม มน า เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  “กล ยุท ธ์ เ พ่ิ ม ยอดข ายสิ นค้ า ปศุ สั ต ว์ ใ นตล าดออน ไล น์ 
Thailandpostmart” ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยขอให้อําเภอแจ้งเป้าหมายเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตรกร สหกรณ์ ให้มาเรียนรู้การทําตลาดออนไลน์  การถ่ายภาพ
สินค้า การโพสต์สินค้าที่จะขายของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ดังน้ี อําเภอเมืองตราด 2 คน 
อําเภอบ่อไร่ 2 คน อําเภอเขาสมิง 2 คน แหลมงอบ 1 คน คลองใหญ่ 1 คน ขอให้ปศุสัตว์
อําเภอแจ้งให้เกษตรกรท่ีมีรายช่ือที่ได้จัดส่งมาให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มาขึ้นรถที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ใน เ ดื อนมี น าคม  2562   กรมปศุ สั ต ว์ จะ เ ปิ ด ระบบ ใ ห้ บันทึ กข้ อมู ล จนถึ ง วั นที่             
31 มีนาคม 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกข้อมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนเมษายน 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
เมษายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน  2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมอวน บ้าน
แหลมงอวน หมู่ที่ 4  ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระที่ 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ .ศ . 2562            
ในภาพรวม เป็นเงิน 6,554,583 บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,644,475.46 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พัน   
สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 52,500 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อย
บาทถ้วน) คงเหลือ 2,857,607.54 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดบาท      
ห้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 55.60 ได้ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดได้ระดับคะแนน 5 

ตัวช้ีวัดบังคับ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 15  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (ตุลาคม 

2561 ถึง มีนาคม 2562) ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป ระดับคะแนน 5  
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
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