
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  5/2562 
วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
4. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงและรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
5. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
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. 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 
22. นายปุญยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
26. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมางานบันทึกข้อมูล 
27. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาขับรถยนต์ 
28. นางสาวชมพูนุช  จุลเจรญิ จ้างเหมาบริการฯ สัตว์ปีก 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน
    ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่(ติดราชการ) 
2. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา     13.00  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 
 



 

 

-๒-
 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เชิญติดตามรับฟังรับชมการให้สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์ 
สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องการจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน           
ปีการศึกษา 2562 ผ่านรายการ ปศุสัตว์พะเยาเพ่ือชุมชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 95.25 MHz และถ่ายทอดสดทาง (Facebook live สถานี
วิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา) วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.10 -  
16.00  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การใช้รถยนต์ราชการ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 
มติที่ประชุม รถยนต์ราชการประจําที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มีจํานวน 3 คัน ให้กลุ่มงานใช้งานดังน้ี 

1. ทะเบียน กง 1815 ตราด รถที่ปศุสัตว์จังหวัดตราดใช้ประจํา เพ่ือออกตรวจพ้ืนที่ และไป
ราชการต่างๆ 

2. ทะเบียน กค 9167 ตราด ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ใช้ในงานราชการในพ้ืนที่ และ
ราชการต่างจังหวัด 

3. ทะเบียน กค 9597 ตราด ให้กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ใช้งานราชการในพ้ืนที่ และราชการ
ต่างจังหวัด 

หลักเกณฑ์การเติมนํ้ามัน ขอให้ทุกท่านขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง และขออนุมัติเบิกนํ้ามัน 
ก่อนออกปฏิบัติราชการ และเมื่อจะไปเติมนํ้ามัน ให้นายเปรมชัย (พนักงานขับรถ) เป็นคนนํารถ
ไปเติมนํ้ามัน 
การดูแลรักษา ขอให้ทุกกลุ่มตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา และให้ดูระดับนํ้ามันให้เต็มถังอยู่เสมอ การดูแลขอให้กลุ่มงานที่ใช้งานกรุณาทํา
ความสะอาด เก็บขยะภายในรถทุกครั้ง ล้างอัดฉีดรถอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่
ความเหมาะสมตามสถานการณ์ และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นผู้ควบคุม
การเบิกจ่ายนํ้ามัน 

1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
โดยจังหวัดตราด ได้รับการแต่งต้ังในคณะที่ 13 คือคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการอาหารนม 
เพ่ือเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ประกอบด้วย 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานคณะทํางาน 
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด หรือผู้แทน เป็นคณะทํางาน 
- สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพ 6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน    

เป็นคณะทํางาน 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด หรือผู้แทน เป็นคณะทํางาน 
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 หรือผู้แทน    

เป็นคณะทํางาน 
- ท้องถิ่นจังหวัดตราด หรือผู้แทน เป็นคณะทํางาน 
- ปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 
- สหกรณ์จังหวัดตราด หรือผู้แทน เป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็น
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะทํางานมีหน้าที่ 
1. วางแผนและกําหนดแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารจัดการโครงการใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินงานโครงการ 
2. จัดทําแผนและดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแล การจัดจ้างในโครงการในการทําสัญญา 

การตรวจรับ และการได้รับนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน 
3. จัดทําแผนและดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแล คุณภาพนมในโครงการในการขนส่งการ

ตรวจรับการเก็บรักษา และการด่ืมนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน 
4. ตรวจสอบ ประเมินการดําเนินงานโครงการในพ้ืนที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้ และ

รายงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 
5. ดําเนินการรับข้อร้องเรียนที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดและประสาน

หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามข้อร้องเรียน 
6. แต่งต้ังคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่มอบหมาย 

ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 2       
(เขตปศุสัตว์ที่ 2 และเขตปศุสัตว์ที่ 3) ที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและรายงาน
ให้ปศุสัตว์จังหวัดตราด ทราบด้วย 

1.4 ให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ และให้หัวหน้ากลุ่มจัดทําคําสั่งแจกแจงงานให้แต่ละบุคคล โดยเสนอให้
ปศุสัตว์จังหวัดตราดทราบ และมอบหมายงานแต่ละคนต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.5 โครงการไถ่ชีวิตโค–กระบือเฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี         
บรมราชภิเษก โดยเริ่มโครงการต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 เพ่ือนําไปส่งเสริม
อาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ และจัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธ์ิโค-กระบือแก่เกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
โครงการเป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดําเนินการตามส่ังการ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562  
ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

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 การควบคุมปอ้งกันโรคปากและเทา้เปือ่ยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 
2562 

- ติดตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือยใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน      
ปี ๒๕61 (เอกสารแนบ) ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

มติที่ประชุม   โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง อําเภอบ่อไร่ และอําเภอเขาสมิง ขอให้ดําเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 
ในเดือนมิถุนายน ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ จัดทําแผนการฉีดวัคซีน ในช่วงเดือน
มิถุนายน และกรกฎาคม 2562 และการรณรงค์ป้องกันโรค กําหนดส่งภายวันวันศุกร์ที่   
14 มิถุนายน 2562 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรบัมือการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine 
Fever : ASF) 
- ในที่ประชุมคณะกรรมการศนูย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War 
room) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้ระดับอําเภอจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวัง
ระดับอําเภอ แต่งต้ังคณะกรรมการ หากมีสัตว์ป่วยตายขอให้แจ้งภายใน 12 ช่ัวโมง            
ตามกฎหมาย และให้ปศุสัตว์อําเภอประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจําเดือนของแต่ละอําเภอ 
พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอและรายงานให้จังหวัดทราบด้วย โดยให้รายงาน
สถานการณ์ทุกวันศุกร์ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ แจ้งสถานะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยรายงานยอด

วัคซีนที่ อบท จัดซื้อ ด้วย 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
โครงการรณรงค์ทําวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ 

ตามหนังสือที่แจ้งท่านปศุสัตว์อําเภอ ที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว
น้ัน ทางกลุ่มขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทํา
วัคซีนฯ ให้ทราบภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ทั้งน้ีเพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

มติที่ประชุม ขอให้ตรวจสอบวัคซีนที่ได้รับกับการรายงานในระบบ e-operation ให้สอดคล้องตรงกันด้วย 
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วาระที่ ๔.2.5   การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.10 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓ ใบ 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

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

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร 
โคเนื้อ          

 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑๔ /๑๐ /๑๓ 

 
๑๐๗/๘๘/๗๙ 

2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 
  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๑๐ 
๙ 
๙ 

 
๗๘ 
๙๙ 
๖๓ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๑๐ / ๘ 

 
๖๖/ ๕๙ 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๖ / ๖ 

 
๔๕/๓๗ 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๑๐๗  ครั้ง / ๘๘  ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 25๖๒ 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

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

สรปุ    ผลงานรวมให้บริการผสมเทยีมของอาสาผสมเทยีม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ให้แก่สัตว์ของ
เกษตรกร จํานวน ๒๒ ครั้ง/๒๒ ตัว/ ๑๐ ราย 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลุ่ ม พัฒนาคุณภาพสินค้ าปศุสัต ว์ร่ วมกับสํ า นักงานปศุสัต ว์ เขต  2 และเจ้ าหน้าที่             
จากกรมปศุสัตว์เข้าตรวจได้ดําเนินการเข้าตรวจโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันที่        
28 พฤษภาคม 2562 ณ ฟาร์มสายหยุด ฟาร์มธนพัฒน์ ผลการประเมินได้ระดับ 4 ดาวและ
หากทางฟาร์มส่งผลนํ้าจากบ่อนํ้าทิ้งบ่อสุดท้ายทันก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562   
 



 

 

-๖-
 

ฟาร์มดังกล่าวจะได้ในระดับห้าดาวในการน้ีขอให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงติดตามผลนํ้าดังกล่าว
เพ่ือทางกลุ่มฯจะดําเนินการส่งผลให้ทางกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกรนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ

สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดตราด    
ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอดําเนินการตรวจสารเร่งเน้ือแดงที่โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ในพ้ืนที่ของท่านตามแผนที่กําหนดไว้และรายงานผลการตรวจสารเร่ง
เน้ือแดงให้ทางกลุ่มฯ ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์พร้อมรูปถ่ายการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทางกลุ่ม
นําข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้เพ่ือเป็นคะแนนตัวช้ีวัดของปศุสัตว์อําเภอต่อไป 

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 1 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 1 18 0 4  

หมายเหตุ  เป็นข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 ขอให้รายงาน
ปัญหาอุปสรรคจะได้รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป ในการน้ีขอให้ปศุสัตว์อําเภอ      
มาประสานในเร่ืองข้อมูล เพ่ือเร่งรัดการดําเนินการกับ นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงาน 
สัตวบาลชํานาญงาน เพ่ือดําเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.2  ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร้อยละ 25  

มี 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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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 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ปี 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ในเ ดือนพฤษภาคม  2562  กรมปศุสัต ว์จะเ ปิดระบบให้ บันทึกข้อมูลจนถึง วันที ่            
31 พฤษภาคม 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกข้อมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ           
ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม    และในเดือนมิถุนายน 2562 ภายใน 30 มิถุนายน 2562 
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วาระที่ 4.5.2    การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจํานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า   
(ศฐ.01) 
ขอความร่วมมือปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ รายงานข้อมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.5.3    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสูง หมู่ที่ 5 
ตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

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 4 มิถุนายน 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,934,354.34 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พัน
สามร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพัน    
ห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 1,812,228.66 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นสองพันสองร้อยย่ีสิบ
แปดบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.28  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.6.2 การบริจาคโลหิต กําหนดจัดขึ้นวันที่ 6 มิถนุายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลา

ประชาคม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไข (อําเภอ / กลุม่ / ฝ่าย) 

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ 6.1 ผลการปฏิบัติราชการในรอบ 2 ปี 2562 จะมีการประเมินดังน้ี 
ผลการปฏิบัติงาน จํานวน 70% 
สมรรถนะ จํานวน 30% 
แยกคิดในระดับอําเภอ 

- โครงการธนาคารโค – กระบือ 20% 
- การร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ 5% 
- ความเสียสละต่าง 5% 

แยกคิดในระดับจังหวัด 
- การร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ 25% 
- จิตสาธารณะ 5% 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 



(/" \1> ~ 

('U1~?11'J.fi1U!tn?l 'W-r'U~1) 
' 

~~~11~~1'Un11u1~~~ 
~ . 

-15-

######### 

..... 


