
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  6/2562 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิงและรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
4. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
5. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
6. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
7. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
8. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
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. นายปุญยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
22. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมางานบันทึกข้อมูล 
23. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซห่่าน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายนพคุณ  นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
26. นายวิรุฬห์  ฉมิวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
27. นายจักรวิน  ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
28. นายสมโภชน์  เพ่ิมพูล จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม      
1. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด (ติดราชการ) 
2. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน
    ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่(ติดราชการ) 
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เริ่มประชุมเวลา     12.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี 2562 
จังหวัดตราดได้กําหนดจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป       
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด (เครื่องแบบปกติขาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาว) 

ราชื่อผู้เข้าร่วม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล  ปศุสัตว์จังหวัดตราด 
2. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
3. นายมณฑล  สมบัติบูรณ์  นักวิชาการสัตวบาล 
4. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
6. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังน้ี 

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าโสม หมู่ที่ 1 ตําบล  
ท่าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ หอประชุมอําเภอแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ตําบล
แหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การแต่งกาย 
ข้าราชการ/ข้าราชการในพ้ืนที่ : ชุดปกติขาว 
ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัดตราด ปี 2562 (ข้อมูลประมาณ
การช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ชื่อสินค้า ปริมาณผลผลติรวม 
ปริมาณความต้องการผลผลติ

รวม 
ปริมาณผลผลติส่วนขาด 

โคขุน 2,043 5,193 -3,150 
ไก่เน้ือ 510,800 2,312,621 -1,801,821 
ไก่ไข่ 71,550 414,082 -342,532 

มติที่ประชุม กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ปรับแก้ไขยอดความต้องการตามความเป็นจริงแล้ว (เอกสาร
แนบ) 
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1.4 โครงการไถ่ชีวิตโค–กระบือเฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี         
บรมราชภิเษก โดยเริ่มโครงการต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 เพ่ือนําไปส่งเสริม
อาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ และจัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธ์ิโค-กระบือแก่เกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
โครงการเป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดําเนินการตามสั่งการ และประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ 

ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562  
ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ 
ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 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 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2562 
- การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 

2 และการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
มติที่ประชุม   โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง อําเภอบ่อไร่ และอําเภอเขาสมิง ขอให้ดําเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

ในเดือนมิถุนายน ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ จัดทําแผนการฉีดวัคซีน ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2562 คุมเข้มในพ้ืนที่ติดชายแดน 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : 
ASF) และสถานการณ์การเกิดโรค 
- มาตรการเพ่ิมเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพ้ืนที่จังหวัดที่ประกาศเขตเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

มตทิีป่ระชุม   ทุกวันศุกร์ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอรายงานสถานะให้จังหวัดทราบด้วย 
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วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคมุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย       
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 – 2563 
- รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า             
ประจําปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

มตทิีป่ระชุม    ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอติดตามรายงานความความก้าวหน้าของ อปท ในการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบถ้วนด้วย 

วาระที่ ๔.2.4 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
กิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิคาสเซิล รอบที่ ๒/
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ตามหนังสือที่แจ้งท่านปศุสัตว์อําเภอ ที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว
น้ัน ทางกลุ่มขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทํา
วัคซีนฯ ให้ทราบภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ีเพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

มติที่ประชุม ขอให้อําเภอที่เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ขอให้ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาตามแผนการ
ปฏิบัติงานด้วย และในโครงการ GFM ขอให้ทุกอําเภอรับวัสดุอุปกรณ์ และดําเนินการส่งมอบให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย 

วาระที่ ๔.2.5   การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์
และซากสัตว์ (ร.๑๐) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน  ๑๑  ใบ 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

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

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกรโคเนื้อ 

กระบือ             
 

คร้ัง /ตัว / ราย 
 
๑๓ /๑๐ /๑๐ 

 
๑๒๐/๙๘/๘๙ 

2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 
  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๘ 
๑๔ 
๑๑ 

 
๘๖ 
๑๑๓ 
๗๔ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 
 

 
ตัว/ราย 

 
๘ / ๖ 

 

 
๗๔/๖๕ 

 
4. ทําทะเบียนประวัติ 

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๔ / ๔ 
 

๔๙/๔๑ 
 



 

 

-๕- 
 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๑20 คร้ัง/9๘ ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนมิถุนายน 
25๖๒ 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

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

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

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               

วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอตรวจติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่งรอบที่ 2 ประจําปี 2562 ตามแบบตรวจ
ประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 โดยขอให้ทุกอําเภอดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งส่งแบบประเมินดังกล่าวที่กลุ่มงานเพ่ือทางกลุ่มฯจะดําเนินการส่ง
ข้อมูลให้ทางกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกรนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ

สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดตราด    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอนําเรียนแจ้งผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
ปศุสัตว์อําเภอรอบที่ 2 ประจําปี 2562 ตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.3  แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามคําสั่ง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 2 (เขตปศุสัตว์ที่ 2 
และเขตปศุสัตว์ที่ 3) ที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แต่งต้ังคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด    

มตทิีป่ระชุม   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริษัทได้จัดส่งถึงทุกโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดตราดแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอน
การตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพนมต่อไป และขอให้ปศุสัตว์อําเภอตรวจสอบและรายงานใน
แบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มฯ ด้วย 

วาระที่ 4.3.4  การดําเนินงานโครงการฯ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    
มตทิีป่ระชุม   งบพัฒนาจังหวัด อยู่ในขั้นตอนการเข้าอบรมในพ้ืนที่อําเภอเขาสมิง และงบกลุ่มจังหวัดฯ ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ดําเนินการโครงการเพ่ือนําไปแจกให้กับผู้เขา้ร่วมโครงการต่อไป 
 
 
 



 

 

-๖-
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 

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 
และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์จันทบุรี ได้
เข้ามาประเมินฟาร์มเครือข่าย ของ 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง 2 ฟาร์ม อําเภอบ่อไร่ 1 ฟาร์ม 
อําเภอคลองใหญ่ 1 ฟาร์ม ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี เพียง 
1 ฟาร์ม คือฟาร์ม โค ของนายวิชัย พันธ์ุแสง บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมือง
ตราด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



 

 

-๗-
 

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. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 
2562 

มติที่ประชุม ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ใน เ ดือนมิ ถุ นายน  2562  กรมปศุ สั ต ว์ จะ เ ปิดระบบให้ บันทึ กข้ อมู ลจน ถึง วันที่             
30 มิถุนายน 2562  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกข้อมูล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ           
ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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 ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาเปรียญ วัดแหลมกลัด หมู่ที่ 1 
บ้านปากคลองอ่าวระวะ ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอเมือง จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์        
การให้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน 

วาระที่ 4.5.4    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการคลินิก ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างทูน หมู่ที่ 1 ตําบลช้างทูน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์        
การให้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน 

 



-~-

111::-vi ~.~.~ 1r~1-:~m1~-:!b?l~~bbfl~-w~'W11n~'WbiiB-:Jt9l)1~ 

'"JT:i::'iii ~.b e:J1atJ'i'VI11Vi""Jh.J 

111::-vi ~.b.G> n11btln~1~-:J'UU1~~1ruU1~"ihtl 'lf'l.j3j. ~ctb~ 
61'1'!Tn-:J1'WU ~ir~1~-:Jvtl~t9l11~ 1~-ru m1~~6111 -:!'UU1~~1ruU1~"ihtl 'lf'l.j3j . ~ctb~ 

1wl1'V'l11~ b U'Wb~'W b.~~cs::.~~(;f] u1vt (vrnil1'Wb~(1lbb?I'WbbU~vrn'W~'W'Wbb U(1l~Bmbu~~'U611~'U1vt 
I 2J' tJ' I 

t;l1'W) ru 1'WVi ~b i1t~'W1~'W ~~~ btJn~1~Vi'-:~~'W cr.~~.b""~.(;f]cs:: u1vt <vhil1'W?IB-:~bb?l'Wvhvrii'W 
' 

?leNoW'Wvtn~e:Jmn1~'U?le:J-:J'U1vt?I1~~'U~?lm-:Jf1) vh 1 ui-:~-ffmbil1 bU'Wb~'W (;f]~,ctoo 'U1vt (?11~vtn'W 
' ' . 

61B-:J~'W~1~e:J~'U1vtt;l1'W) fl-:!b V!~B ®,CS::""""· bg;'o. bb 'U1Vl (vti!-:Jii'1'W~bb?I'Wbtl1Vlii'Wbtl1oW'WV!n~B~ 

dl1~'U'U1vtvtn~uvrn?lt9l1-:Jfl) ~(1\bU'W~e:J~fl~ ~~-~"" (ri1b't'hvrm~1t9l1~1?1 (;f1 ~B ~e:J~fl~ ~~) 

-ruvt11'U 

~ d d d 
1::tuatJ11"a::'VI b b1B.:JB'U 6J 

U~~U':iZ"IJ:U hJ:U 

~lS J-.-, 
('W1-:!6111mru~161 'W-r'W~':i) 

' 
~~~11~-:!1'Wn11U1~~~ 
~ . 

######### 

-


