
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  7/2562 
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 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. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่
7. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
8. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
9. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
10. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
11. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นายสิริชัย  ดอกมาล ี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
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 
27. นายจักรวิน  ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
28. นายสมโภชน์  เพ่ิมพูล จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 
29. นายจักรชัย  จิตสม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 

เริ่มประชุมเวลา     10.00  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ประจําปี 2562 
จังหวัดตราด ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ของจังหวัด  

ในช่วงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 หรือเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ 
https://www.ocsc.go.th/ethics/event โดยสามารถลงนามได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถนุายน 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562  
ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์
ตราด และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งฝ่าย
เลขาฯ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที ่  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
3.1  การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine 
Fever : ASF) 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ตรวจสอบ และ update เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหลังบ้าน และ
รายงานให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ทราบด้วย 
3.2 การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

มติที่ประชุม   ขออนุมัติจัดทําแบบรายงานเป็น Google From ในการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน 
3.3  การดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

มติที่ประชุม   ยอด ณ ปัจจุบัน มียอดเงินในบัญชีของโครงการจํานวน 10,115.85 บาท (หน่ึงหมื่น     
หน่ึงร้อยสิบห้าบาทแปดสินห้าสตางค์) ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง ได้รับบริจาคโค จํานวน 1 ตัว 
ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ ได้รับบริจาคโค จํานวน 3 ตัว ขอให้ปศุสัตว์อําเภอติดตามผู้บริจาค
ในการมอบโคเข้าโครงการเม่ือใด เพ่ือทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะได้ดําเนินการ
รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 

ระเบยีบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
วาระที่ 4.1 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตราด 

ดําเนินการโครงการโดยการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงพาณิชย์ จํานวน 200 
ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น แม่พันธ์ุไก่พ้ืนเมืองและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 
อนุรักษ์พัฒนาไก่พ้ืนเมืองตราด และดําเนินการตลาดสินค้าออนไลน์ไก่พ้ืนเมือง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 1. ขอให้ปศุสัตว์อําเภอแต่ละอําเภอจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และจัดทํารายงานส่ง
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ทราบด้วย 
2. ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอนําสมาชิกในกลุ่มมาเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองตราด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะแจ้งกําหนดการ
อีกคร้ังหน่ึง 
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3. การติดตามโครงการ ธคก ของอําเภอเขาสมิง ปศุสัตว์อําเภอดําเนินการได้ 100% 
4. การติดตามโครงการ ธคก ของอําเภอบ่อไร่ ที่ได้รับการอนุมัติจําหน่ายลูก 4 ตัว ไปแล้วน้ัน 
แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ช้ีแจงว่า ได้ประสานกับเกษตรกรที่นําโคไปขาย
แล้ว ขอเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะทยอยส่งเงินให้ 

วาระที่ 4.2 ด่านกักกันสัตว์ตราด 
วาระที่ 4.2.1 รายงานการเขา้ – ออก สตัว์ และซากสตัว์ (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.3.1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2562 
- การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 

2 และการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ให้ทุกอําเภอ
รายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือนสิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอตรวจสอบการฉีดวัคซีนด้วย หากยังไม่ดําเนินการขอให้ปศุสัตว์อําเภอ
ดําเนินการโดยด่วน 

วาระที่ 4.2.2 การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : 
ASF) และสถานการณ์การเกิดโรค 
- การสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยของแต่ละอําเภอ 
- การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise) 

มตทิีป่ระชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอเน้นสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพราะสําคัญทีสุ่ด เป็นจุด
เสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคที่สุด 

วาระที่ 4.2.3  กิจกรรมควบคมุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- รายงานข้อมูลการจัดซื้อ/การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
มตทิีป่ระชุม    ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปว่าหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้จัดซื้อ

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
วาระที่ ๔.2.4 การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

มติที่ประชุม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละท่านแล้ว ขอให้ดําเนินการตาม
คําสั่งมอบหมายต่อไป 

วาระที่ ๔.2.5   กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตามหนังสือที่แจ้งท่านปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง ที่ ตร ๐๐๐๘/  ๙๗๓๕ ลงวันที่             

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องดําเนินการเก็บตัวอย่างซากไก่ 
จํานวน ๒ ตัว/ ฟาร์ม และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ทราบภายในระยะเวลา
โครงการที่กําหนด ทั้งน้ีเพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

- โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่             
๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ตามหนังสือที่แจ้งให้ท่านปศุสัตว์อําเภอ ที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๙๗๓๔ ลงวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  ขอให้ปศุสัตว์อําเภอพ้ืนที่เป้าหมายและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดําเนินการเก็บ
ตัวอย่างพ้ืนที่ชายแดน จํานวน ๘๘ ตัวอย่าง , โรงฆ่าสัตว์ปีก จํานวน ๑๖ ตัวอย่าง ฯลฯ 
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และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ทราบภายในระยะเวลาโครงการที่กําหนด ทั้งน้ี   
เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.6 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.๑๐) 
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 - ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒                        
จํานวน ๘ ใบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร 

โคเนื้อ          
 

คร้ัง /ตัว / ราย 
 
๑3 /๑๐ /๑1 

 
๑๓๓/๑๐๘/๑๐๐ 

2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 
  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๘ 
๑๐ 
๖ 

 
๙๔ 
๑๒๓ 
๘๐ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๗ / ๔ 

 
๘๑/๖๙ 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๔ / ๔ 

 
๖๓/๔๕ 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๑๓๓  ครั้ง / ๑๐๘  ตัว 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมย่ังยืน )  ประจําเดือน 
กรกฎาคม 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) ใหแ้ก่สัตว์
ของเกษตรกร จํานวน ๒๒ ครั้ง/๒๒ ตัว/ ๑๐ ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



 

 

-๕- 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               

วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด เข้าตรวจประเมินฟาร์มที่ย่ืนต่ออายุมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร จํานวน 4 ฟาร์ม ตรวจต่อ
อายุมาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือจํานวน 2 ฟาร์ม  ในพ้ืนที่อําเภอเขาสมิง และต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสุกร จํานวน 1 ฟาร์ม ในพ้ืนทีอําเภอบอไร่และรับรองใหม่มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จํานวน 1 
รายในพ้ืนที่อําเภอเมือง รอผลการตรวจจากคณะกรรมการตัดสินจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 
สรุปปัญหาการตรวจมาตรฐานฟาร์ม 1. การประกอบอาหารภายในฟาร์ม 2. การเปลี่ยนนํ้ายา  
ฆ่าเช้ือที่ใช้ฟาร์ม 3. บันทึกการใช้ยา 4. บันทึกบุคคลเข้า- ออกฟาร์ม 5. การพ่นยาฆ่าเช้ือ       
รถเข้าออกฟาร์ม 6. บันทึกการเลี้ยง 
ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม 
เน่ืองด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับการแจ้งจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต้องการ
ปรับปรุงข้อมูลฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีสําหรับฟาร์มสัตว์เลี้ยงประเภท
สัตว์ปีก(ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ดเน้ือ ) และสุกรในพ้ืนทีของท่านตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายวาระการ
ประชุมน้ีและขอให้ส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
แจ้งกําหนดการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ส่งผลการตรวจประเมิน 
และแบบฟอร์มการขอรับรองของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ย่ืนขอตรวจรับรองฟาร์ม และขอตรวจตอ
อายุเพือให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์พิจารณาให้คําตัดสิน 2 รอบคือรอบที่ 
1 พิจารณารับรองในวันที 5 ของเดือนและรอบที่ 2 พิจารณาให้การรับรองในวันที่ 20     
ของเดือน 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร)    
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ให้ดําเนินการโครงการ
ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) โดยให้ดําเนินการเข้าตรวจสอบร้านขาย
อาหารสัตว์ อาหารสัตว์นํ้า ยาสัตว์ยาสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
และภายใต้พระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.3  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดําเนินการเข้าตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่
จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK ในพ้ืนที่อําเภอเกาะช้าง จํานวน 1 แห่ง อําเภอบ่อไร่ 
2 แห่ง และตรวจอายุและรับรองใหม่ในพ้ืนทีอําเภอเขาสมิง จํานวน 2 แห่ง อําเภอแหลมงอบ 
จํานวน 2 แห่ง ทางกลุ่มฯได้ดําเนินส่งผลการตรวจให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป    

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 



 

 

-๖-
 

วาระที่ 4.3.4  กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
ตามท่ีสํานักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์และมีสํานักขา่วของประเทศ

ไทยหลายแห่งนําเสนอกระบวนการฆ่าสัตว์ในประเทศไทยโดยการใช้ไม้ทุบสุกรจนตาย ก่อน
นําไปชําแหละเพ่ือบริโภค ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพ่ือการ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 สร้างความรู้สึกสะเทือนใจแก่ประชาชนผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงกระทบต่อ
ความเช่ือมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย 

- แจ้งเวียนกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรืองการแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐาน
การรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2562 
3. แนวทางและขั้นตอนรายงานผลการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3.5  โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กลุ่มภาคตะวันออก 2 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งผู้ประกอบการสถานที่
จําหน่ายเน้ือสัตว์และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อําเภอละ 4 รายเพ่ืออบรมโครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กลุ่มภาคตะวันออก 2 ณ โรงแรมธ
นาสิริ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 จึงใคร่ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ส่งเกษตรกรเข้าอบรมในวันและเวลา ดังกล่าว    

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 ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคจะได้
รายงานสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป ในการน้ีขอให้ปศุสัตว์อําเภอมาประสานในเรื่องข้อมูล เพ่ือเร่งรัดการ
ดําเนินการกับ นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงาน สัตวบาลชํานาญงาน เพ่ือดําเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่อไป 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.4.2  รายงานความก้าวหน้าโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ลําดับ
ท่ี อําเภอ 

การรับบริจาคประจําเดือน มิถุนายน 2562 
ผลงานเดือนน้ี (ตัว) ผลงานสะสม (ตัว) เงินสมทบทุน (บาท) 

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา ผลงานคร้ังนี ้ รวม 
1 เมืองตราด          
2 เขาสมิง          
3 บ่อไร่          
4 คลองใหญ่          
5 แหลมงอบ          
6 เกาะช้าง          
7 เกาะกูด          

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

วาระที ่4.4.3  ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร้อยละ 25 มี 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2562 ร้อยละ 15 
2. 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 ได้เข้า
มาประเมินฟาร์มเครือข่าย ของ 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง 2 ฟาร์ม อําเภอบ่อไร่ 1 ฟาร์ม อําเภอ
คลองใหญ่ 1 ฟาร์ม ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี เพียง 1 ฟาร์ม 
คือฟาร์มโค ของนายวิชัย พันธ์ุแสง บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๘-
 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ปี 2562 ร้อยละ 10 
จะประเมินในแบบคุณภาพรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับเอกสาร ทั้งหมดจัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1    การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation)                        

ในเ ดือนกรกฎาคม  2562  กรมปศุสั ต ว์จะ เ ปิดระบบให้ บันทึกข้อมูลจนถึง วันที ่            
31 กรกฎาคม 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 ประจําเดือนสิงหาคม 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
สิงหาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ ศาลาการเปรียญวัดสลักเพชร หมู่ที่ 5 
บ้านสลักเพชรเหนือ ตําบลเกาะช้างใต้ อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนที่ จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์        
การให้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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