
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  1/2563 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
5. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง 
6. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ และรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
7. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน 
    ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่
9. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
10. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นายสิริชัย  ดอกมาล ี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
12. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซห่่าน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
18. นายปุณยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
20. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
21. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
22. นางจันทนา  ศรัทธา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
23. นางสาวณฐมน  อนันต์ นักวิทยาศาสตร์ (ด่านกักกันสตัว์ตราด) 
    แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด (ลาพักผ่อน) 
2. นายมณฑล  สมบัติบูรณ์ นักวิชาการสัตวบาล (ลาพักผอ่น) 
3. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล (ลาพักผ่อน) 
4. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล (ลาป่วย) 
5. นายนพคุณ  นองเนือง เจ้าพนังกานสัตวบาล (ติดราชการ) 
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เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยกิจกรรม 5ส ประจําปี 2563 

เพ่ือให้การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามและประเมินผล
ฯ ของคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ขอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดส่งภาพถ่ายการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส ประจําปี 2563 ไปยังสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาคัดเลือกในเบ้ืองต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 การดําเนินโครงการ “สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ผา้ถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดตราด 

เพ่ือให้ดําเนินการข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) มีการปฏิบัติ           
โดยพร้อมเพรียงกันอย่างต่อเน่ือง จังหวัดตราด ขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาดําเนินการ 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายในชุดผ้าไทยหรือผ้า พ้ืนเมือง             
ตามความเหมาะสม ในทุกวันอังคารและในโอกาสพิธีต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.3 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป 

ย้ายไป 
- นายมงคล  จอมพันธ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 

จังหวัดราชบุรี 
- นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา ตําแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ 
ย้ายมา 
- พ.ต.อ.ศุภกฤต  ทองลิ่ม ตําแหน่ง นวท.(สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด 
- นายธวัฒชัย  ทองสุกนอก ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด 
- นางพิกุล  ศิริเกษ  ตําแหน่ง ขนส่งจังหวัดตราด 
- นายสาคร  เหมือนตา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด 
- นายจิรพงค์  ร่มเงิน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด 
- นางสุกัลยา  กองอ้น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดตราด 
- พันตํารวจเอก ดํารง เอ่ียมไพโรจน์ ตําแหน่ง ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันที ่20 ธันวาคม 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2562     
ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 น้ัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่  3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม   เข้าในวาระ 
ระเบยีบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
วาระที่ 4.2 ด่านกักกันสัตว์ตราด 

วาระที่ 4.1.1 รายงานการเข้า – ออก สัตว์ และซากสัตว์ (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.2.1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2563 
- ติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 

และการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 
- ขอให้ทุกอําเภอเร่งรายงานผลการปฏิบัติงานส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดเพ่ือรวบรวม

รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม   สถานการณ์ช่วงน้ีในพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศ เช่นทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

การระบาดรุนแรงมาก ขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอเข้มงวดให้มาก และหากฟาร์มใดมี
ความเสี่ยงขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอเข้าตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ และฉีดวัคซีนป้องกันให้
ทั่วถึงในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงของอําเภอเขาสมิง ขอให้ท่านปศุสัตว์
อําเภอเขาสมิงดูแลอย่างเข้มงวดด้วย 

- ติดตามการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปาก
และเท้าเป่ือย ตามโครงการจัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย ในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ปีงบประมาณ ๒๕63 

- ดําเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จํานวน 180 ตัวอย่าง 
รายละเอียดดังน้ี 

1. การสํารวจความชุกฯ (โค กระบือ แพะ แกะ) จํานวน 130 ตัวอย่าง 
2. การสํารวจความชุกฯ (โรงฆ่าสุกร อ.คลองใหญ่) จํานวน  50  ตัวอย่าง 

*ทั้งนี้การสํารวจความชุกฯ (โรงฆ่าสุกร) เป้าหมายเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ อําเภอเมือง* 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.2.2  การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 
- ขอให้เข้มงวดการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามมาตรการต่างๆ ที่กรมปศสุัตว์สั่งการ 

มตทิีป่ระชุม    ตามรายงานต่างๆ ที่พบการเกิดโรค จะพบว่าการเกิดโรคเกิดขึ้นในเกษตรกรรายย่อย เน่ืองจาก
การนําเศษอาหารที่เหลือให้กับสัตว์กิน ส่งผลให้เกิดโรคได้ จึงขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอทุกท่าน
เตรียมพร้อมรับมือ และกวดขันสร้างความรับรู้ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 

- ติดตามและรายงานผลการลงข้อมูลในระบบ E-Smart Plus ของแต่ละอําเภอ 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.3 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 

มติที่ประชุม การทํางานในพ้ืนที่ของเกาะช้าง และ เกาะกูด จะเป็นการควบคุมที่ยากเน่ืองจากสํานักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดตราด ไม่มีปศุสัตว์อําเภอที่ดูแลในพ้ืนที่โดยตรง การสร้างเขตปลอดโรคจึงต้องขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันทํางานในพ้ืนที่ของเกาะช้างและเกาะกูด และการรายงานการ
จัดซื้อวัคซีน การป้องกันควบคุมโรคของท้องถิ่น ขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอรายงานด้วยว่าท้องถิ่น
ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 
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- จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจําจังหวัด
ตราด ตามคําสั่งจังหวัดตราด ที่ 2133/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562และ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามคําสั่งจังหวัดตราด ที่ 1963/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
- การเก็บตัวอย่างหัวสุนัขและแมวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตัวช้ีวัด) ประจําปีงบประมาณ 
2563 เป้าหมาย 43 ตัวอย่าง ดําเนินการส่งตรวจแล้ว 18 ตัวอย่าง ดังน้ี 

1. อําเภอเมืองตราด  จํานวน    7   ตัวอย่าง 
2. อําเภอเขาสมิง  จํานวน    5   ตัวอย่าง 
3. อําเภอคลองใหญ่ จํานวน    4   ตัวอย่าง 
4. อําเภอแหลมงอบ จํานวน    2   ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์   
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตัวช้ีวัดของปศุสัตว์อําเภอ 
เป้าหมายการทําหมันสุนัข-แมว 800 ตัว ดําเนินการแล้ว 143 ตัว ขอให้ทุกอําเภอ             
เร่งดําเนินการและรายงานให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดทราบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ e-operation 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.4   กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
- กิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุ้มโรคนิคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ตามหนังสือที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๐๖๗  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอ        
ทุกอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทางจังหวัดทราบเพ่ือรายงาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.5 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) 

- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาต            
ค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จํานวน  ๔๓   ใบ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

วาระที่ ๔.2.6 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนมกราคม   ๒๕๖๓                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว              
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกรโคเนื้อ 

กระบือ             
 

คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑๖ /๑๓ /๑๓ 

- 

 
๕๐/๔๓/๓๙     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๑๐ 
๑๑ 
 ๘ 

 
๓๕ 
๓๘ 
๒๗        

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๙ / ๕ 

 
๓๐/๒๔ 

3. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๓ / ๓ 

 
๑๓/๑๐ 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๔๓  ครั้ง / ๕๐  ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ขอแจ้ง เรื่องเร่งรัดการแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจํา
โรงฆ่าสัตว์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานปศุสัตว์ได้
ดําเนินการแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวให้กับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือ
ดําเนินการต่อไปในการน้ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ 1.
เร่งรัดให้ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ทุกแห่ง ต้องจัดให้มีการตรวจ
โรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์2563 ทั้งน้ีจํานวนโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่
จังหวัดตราด 19 แห่ง มีพนักงานตรวจโรคแล้ว 2 แห่ง อีก 17 แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินการ จึง
ขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการแต่งต้ัง พร้อมส่ง
สําเนาคําสั่งแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าให้ทางกลุ่มเพ่ือดําเนินแจ้งทางสํานักงานปศุ
สัตว์เขต 2 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอดําเนินการตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทย(ตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม) โดยการจัดทํา
แบบสอบถามให้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ได้รับใบอนุณาตฯหรือผู้ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูล
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ผู้ปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ประกอบกับการพิจารณาจากสถานที่จริง ในกรณี
โรงฆ่าสัตว์ที่หยุดกิจการ หรือพักใช้ต้องทําแบบสอบถามน้ีเช่นกัน ขอให้ทุกอําเภอส่งข้อมูล
ดังกล่าวภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 หากมีข้อสงสัยในการทําแบบสอบถามขอให้สอบถามได้
ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 



 

 

-๖-
 

วาระที่ 4.3.2  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์โอเค) 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยครั้งที่ 
1/2563 จากข้อสรุปการประชุมดังกล่าวตามมติที่ประชุมเห็นพร้อมตรงกันว่าภายในปี 2563 
ทุกโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดตราดเน้ือสัตว์ที่จะนําเข้าไปสู่โรงอาหารของโรงพยาบาลจะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานปศุสัตว์โอเค ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้โครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ทาง
กลุ่มฯ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอประสานโรงพยาบาลในท้องที่เพ่ือแนะนําโครงการและแนะนํา
สถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ 
 

วาระที ่4.4.1  รายงานความก้าวหน้าโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

ลําดับ
ท่ี อําเภอ 

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

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา ผลงาน
คร้ังนี ้

รวม 

1 เมืองตราด - - - - - - 1,325  - 1,325 
2 เขาสมิง  -  -  - 1 - 1 3,560  - 3,560 
3 บ่อไร่ - - - - - - - - - 
4 คลองใหญ่ - - - - - - - - - 
5 แหลมงอบ - - - - - - 1,850  1,850 
6 เกาะช้าง - - - - - - - - - 
7 เกาะกูด - - - - - - - - - 
8 สนง.ปศจ.  -  -  -  -  -  -  9,822.85  - 9,822.85 
รวม   -  -  - 1  -  1 16,557.85  - 16,557.85 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ศูนย์เครือข่าย ศพก. 

ด้านปศุสัตว์) 
ได้รับเป้าหมาย ศูนย์ใหม่ 5 ศูนย์ (เมือง เขาสมิง บ่อไร่ คลองใหญ่ แหลมงอบ) โดยแต่ละศูนย์ 
จะต้องอบรมเกษตรกรในศูนย์ ปี 62 อําเภอละ 14 ราย และให้คัดเลือก เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรม จํานวน 14 ราย ดังกล่าว มา 1 ราย มาสร้างเป็นศูนย์ใหม่ อําเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือรับ
เงินอุดหนุน ศูนย์ละ 12,000 บาท โดยศูนย์ใหม่ดังกล่าว จะต้องมาขึ้นทะเบียน ตามระบบ
เอกสารของ        กรมปศุสัตว์  และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้นําไปขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยนําเข้า COO ของอําเภอ เมื่อผ่าน COO ของอําเภอแล้ว ให้เกษตร
อําเภอนําเข้า ในที่ประชุม COO ของจังหวัดตราด เพ่ือรับรองต่อไป 
และในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะมอบหมายให้อําเภออบรมเกษตรกร เครือข่ายศูนย์ ฯ ๆ ละ 
14 ราย โดยให้แต่ละอําเภอกําหนดวันฝึกอบรม และแจ้งให้กลุ่มงานทราบ เพ่ือจะได้ขออนุมัติ
จัดฝึกอบรม ให้ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.4.3  โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (แปลงใหญ่โค-กระบือ จังหวัด
ตราด) 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด จัด
ฝึกอบรมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่โค-กระบือ จังหวัดตราด ในหลักสูตร การจัดการการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ในวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ ทีทําการกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเนินตาแมว ม. 8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอ
ประสานกับสมาชิกกลุ่มและประธานกลุ่ม และจัดฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.4  การฝึกอบรมเกษตรกรผู้นําในพ้ืนที่เฉพาะ 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นํา 
จํานวน 10 ราย ในพ้ืนที่อําเภอเขาสมิง โดยขอให้ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง คัดเลือกกําหนด 
เกษตรกรเป้าหมาย และวันเวลาในการฝึกอบรม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้กลุ่ม
งานขออนุมัติ จัดฝึกอบรม และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตาม
วันเวลาและสถานที่ ที่กําหนด ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    

วาระท่ี 4.5.1      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 
ในเดือนมกราคม 2563  กรมปศุสัตว์จะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  
ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองตราด ประจําปี 2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้อนุมัติ
โครงการฯ เป็น จํานวนเงิน 250,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

วาระที่ 4.5.3    การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจํานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า   
(ศฐ.01) ขอความร่วมมือปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ รายงานข้อมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 ส่งให้       
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระที่ 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 (พลางก่อน) 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 (พลาง
ก่อน) ในภาพรวม เป็นเงิน 2,773,414 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาท
ถ้วน) ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,583,379.15 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนแปด
หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 15,000 บาท   (หน่ึง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ 1,175,034.85 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบสี่
บาทแปดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 57.63 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 



 

 

-๘-

ภาณุมาส พิรันดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

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

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มตทิีป่ระชุม   ไม่ม ี

 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  15.40 น. 

      #########  
 
 
 
  

พรชัย  วิจิตธรรมภาณี 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


