
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  4/2562 
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายพีรศักด์ิ  ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
5. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงและรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
6. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
7. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
9. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
10. นายสิริชัย  ดอกมาล ี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
11. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
12. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
13. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
15. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
18. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

                      20. นายนพคุณ นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่หา่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายปุญยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
24. นายวิรุฬห์ ฉิมวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
25. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
26. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมางานบันทึกขอ้มูล 
27. นายจักรวิน  ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน
    ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่(ติดราชการ) 
2. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง (ลาพักผ่อน) 
3. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
       (ลาพักผ่อน) 
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เริ่มประชุมเวลา     13.00  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุม

กล่าวเปิดการประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ของจังหวัดตราด 
จังหวัดได้กําหนดจัดกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ดังน้ี 
1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทําบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราช
พิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ต้ังแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี ณ วัด
โยธานิมิต อําเภอเมือง จังหวัดตราด การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง 

2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ต ั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด 
(สนามหลวง) การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง 

3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดตราด (สนามหลวง) การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 เชิญชวนร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 
จังหวัดตราดกําหนดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ เวลา 06.30 น.       

ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2462 
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562  
ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 
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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 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน      
ปี ๒๕61 (เอกสารแนบ) 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรบัมือการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine 

Fever : ASF) 
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War 
room) ระดับจังหวัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 30 วัน (ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม - 26 

เมษายน 2562) พบจํานวนสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 5 ตัวอย่าง 
ดังน้ี 

จังหวัดระยอง 1 แห่ง   ได้แก่  อําเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง   ได้แก่  อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่ง   ได้แก่  อําเภอเมือง อําเภอประจันตาคาม อําเภอศรีมหาโพธ์ิ  

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Thairabies.Net ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

- โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชการที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 พ้ืนที่อําเภอสอยดาว และอําเภอโป่งนํ้า-
ร้อน จังหวัดจันทบุรี 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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  ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงและผู้ที่เก่ียวข้องเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จํานวน ๖ 
ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม  GAP ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา      
ที่กําหนดด้วย   

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.5   การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาต            
ค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.1๐ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖ ใบ 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.6 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนเมษายน 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 

 
๑๒ /๑๒ /๙ 

- 

 
๙๓/๗๘/๖๖     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๙ 
๑๑ 
๖ 

 
๖๘ 
๙๐ 
๕๔ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๙ / ๘ 

 
 

๕๖/ ๕๑ 
4. ทําทะเบียนประวัติ 

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๕ / ๓ 
 

๓๙/๓๑ 
สรปุ  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๙๓  ครั้ง / ๗๘  ตัว 

มติที่ประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ปศุสัตว์อําเภอประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการผสมเทียมด้วย 

4.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนเมษายน 
25๖๒ 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน  

1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย - 4/4/4 

2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย 1/1/1 ๗/๗/๓ 

3 อําเภอบ่อไร่ ครั้ง/ตัว/ราย - ๑๐/๑๐/๒ 

สรปุ    ผลงานรวมให้บริการผสมเทยีมของอาสาผสมเทยีม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน)  
ให้แก่สัตว์ของเกษตรกร จํานวน ๒๑ ครั้ง/๒๑ ตัว/ ๙ ราย 



 

 

-๕- 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               

วาระที่ 4.3.1  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอประชาสัมพันธ์โครงการ
เน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) ในพ้ืนที่ของท่านพร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบการ
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแนะนําการแจ้งการฆ่าสัตว์และใบรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์(แบบ รน.1 ) เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจในขบวนการและข้ันตอนที่ถูกต้องในการจําหน่าย
เน้ือสัตว์ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกรนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ

สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดตราด    
ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอดําเนินการสุ่มตรวจสารเร่งเน้ือแดงในสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ใน
พ้ืนที่ของท่านและรายงานผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดงให้ทางกลุ่มฯ ทราบทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ที่ดําเนินงานขอให้ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 และ
ขอส่งแผนการปฏิบัติงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกรนิสท์ที่ฟาร์ม
สุกรและโรงฆ่าสัตว์   ในพ้ืนที่จังหวัดตราดหากตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม หาก
อําเภอใดต้องการแก้ไขแผนดังกล่าวขอให้แจ้งทางกลุ่มฯ ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หาก
อําเภอใดไม่มีการแก้ไขแผน   การตรวจดังกล่าว ทางกลุ่มขอให้ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด 
และให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ที่มีการดําเนินงาน 

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 59 1 4 0 1 0 0 รวมฟาร์มต้นแบบ จํานวน 
20 ตัว 

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

แหลมงอบ 3 0 0 0 0 0 0  
คลองใหญ่ 3 0 0 0 0 0 0  
 88 11 10 0 18 0 4  

หมายเหตุ  ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคจะได้รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖-
 

วาระที่ 4.4.2  ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร้อยละ 25  
มี 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2562 ร้อยละ 15 
จะประเมินในแบบคุณภาพ รายละเอียดดังน้ี 
ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 ช้ีแจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีในที่ประชุมอําเภอ 
และที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน มีรูปถ่าย และรายงานการประชุม 

6 ทําข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ให้เกษตรกร
ทราบ  

9 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ร่วมตรวจประเมินเครือข่ายฯ 
กับศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี 

15 เครือข่ายผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธ์ุ
ดีกรมปศุสัตว์ จํานวน 1 เครือข่าย 

สําหรับกําหนดส่งหลักฐานเป็นเอกสารรวบรวมรายละเอียด ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ปี 2562 
ร้อยละ 10 จะประเมินในแบบคุณภาพ รายละเอียดดังน้ี 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 
2 ตรวจติดตามเจ้าของศูนย์ฯ รายงานความก้าวหน้า เป็นประจํา 

โดยมีรูปถ่ายการตรวจติดตาม 
4 ทําข้อมูลด้านปศุสัตว์ของศูนย์ฯ มีเอกสาร ไวนิล เพ่ือเผยแพร่ 
10 ทําการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ปี 2562 ตามแบบประเมินของกรมปศุสัตว์ พร้อม
รูปภาพ รายละเอียด ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น 
CD จัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2562 

สําหรับเอกสาร ทั้งหมดจัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ใน เดื อน เมษายน  2562  กรมปศุ สั ต ว์ จะ เปิ ดระบบให้ บันทึ กข้ อมู ลจนถึ ง วันที่             
30 เมษายน 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกข้อมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.5.2    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม  2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก   
หมู่ที่ 3  ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.5.3    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 
จังหวัดตราดกําหนดจัด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเวกวราราม 
หมู่ที่ 6 ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (หากมีการเลื่อนวันจัดโครงการจะแจ้งให้
ทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระที่ 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ .ศ . 2562            
ในภาพรวม เป็นเงิน 6,784,083 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทถ้วน)        
ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,039,114.46 บาท (สี่ล้านสามหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อย
สิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ 
2,699,968.54 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยย่ีสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) คิด
เป็นร้อยละ 60.20  

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

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ 6.1 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน ในอําเภอที่ไม่มีปศุสัตว์อําเภอต่างๆ 
1. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ และให้รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
2. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ และให้รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่
3. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง และให้รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารจัดทําคําสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๘-

ภาณุมาส  พิรนัดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ 6.2 การแบ่งหน้าที่การงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และกลุ่มส่งเสริม       

และพัฒนาการปศุสัตว์ 
ด้วยการทํางานของท้ัง 2 กลุ่ม มีความทับซ้อนในกระบวนการทํางาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถ

บ่งช้ีตัวช้ีวัดได้ตรงตัวผู้รับผิดชอบจริง จึงขอแต่งต้ังผู้รับผิดชอบหน้าที่การงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  14.45 น. 

      #########  
 
 
 
  

ลําดบัที ่ กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสตัว์ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ 
1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อาสาปศุสัตว์ 
2 ภัยพิบัติ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก) 
3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากร แปลงใหญ่ 
4 ตัวช้ีวัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้ยาง 
5 ตัวช้ีวัดการสร้างการรับรู้ พ้ืนที่เฉพาะ 
6 ตัวช้ีวัดตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 

- E-operation 
- ปริมาณผลผลิตที่ทําได้เปรียบเทียบเป้าหมาย 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7 เว็บไซต์สํานักงาน เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร

สัตว์ 
9 ราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ธนาคารโค – กระบือฯ 

10 งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ดินทํากิน 
11 PMQA Smart Farmer 
12 ครัวเรือนยากจน  
13 ตลาดเกษตรกร  
14 ไทยนิยมย่ังยืน (ได้รับมอบ)  
15 เกษตรทฤษฎีใหม่ (ได้รับมอบ)  
16 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  

พรชัย วิจิตธรรมภาณี 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


