
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  10/2562 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
4. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง 
5. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน 
    ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
6. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
    รักษาราชการแทนปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่
7. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
8. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่และรักษาราชการแทน 
                                                            ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง (ลาพักผ่อน) 
2. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2562 ณ วัดกลางเวียง จังหวัดเชียงราย 
ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ทั้งน้ีสามารถร่วมอนุโมทนากุศลบุญ
โดยขอให้ส่งเงินภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  

มติที่ประชุม รับทราบ เชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนากุศล 
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2562  
ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 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 28 ตุลาคม 2562 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 



 

 

-๒-
 

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

วาระที่ 4.1.1 รายงานการเขา้ – ออก สตัว์ และซากสตัว์ (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.2.1 การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever 
: ASF) 
- ขอให้เข้มงวดการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามมาตรการต่างๆ 
ที่กรมปศุสัตว์สั่งการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
- ติดตามและรายงานผลการลงข้อมูลในระบบ E-Smart Plus ของแต่ละอําเภอ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.2.2  กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 

- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

- รายงานการท่ีสื่อโซเชียลลงข่าวมีสุนัขดุร้ายกัดคนเสียชีวิต 1 ราย ณ หมู่ 1 บ้านแหลมหิน   
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม    ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอต้องเตรียมพร้อม หากเกิดเหตุต้องเข้าพ้ืนที่ที่เกิดเหตุโดยเร็ว 
วาระที่ ๔.2.3 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดและทําลายเช้ือโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
กําหนดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ตามหนังสือที่แจ้งท่านปศุสัตว์อําเภอ ที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๖๙๒  ลงวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว
น้ัน ทางกลุ่มขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดฯ ให้ทราบภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ทั้งน้ีเพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.4   การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) 

- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐  ใบ 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที่ ๔.2.5 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว              
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร 

โคเนื้อ 
กระบือ          

 
คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
11 /9 /8 

- 

 
- 
- 

2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 
  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
15 
16 
11 

 
- 
- 
- 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
8 / 6 

 
- 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
3 / ๒ 

 
- 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  11  ครั้ง / 9  ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม (โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ประจําเดือนตุลาคม  
25๖๒  

 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม   ผลงานรวมให้บริการผสมเทยีมของอาสาผสมเทียม ( โครงการไทยนิยมย่ังยืน) ให้แก่สตัว์              
ของเกษตรกร  จํานวน ๕3 ครั้ง/๕3 ตัว/ ๑9 ราย 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               

วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร 
“ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ใน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  
หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมสามารถสมัครขอรับการอบรมฯได้ที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขอให้แจ้งรายช่ือผู้ที่สนใจอบรมให้ทางกลุ่ม ทราบไม่เกินวันที่ 
31 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

ที่ อําเภอ 
(โคเน้ือ) 

หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน  
1 อําเภอเมืองตราด ครั้ง/ตัว/ราย 0/0/0 ๑4/๑4/๖ 
2 อําเภอเขาสมิง ครั้ง/ตัว/ราย 1/1/1 ๑9/๑9/8 
3 อําเภอบ่อไร่ ครั้ง/ตัว/ราย 0/0/0 ๒๐/๒๐/๕ 
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วาระที่ 4.3.2  กิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต  
นําเข้าและขายอาหารสัตว์ ประจําปี  พ.ศ. 2562 เพ่ือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์มาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนที่ใบอนุญาตฯ จะสิ้นอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562น้ี จึงขอให้   
ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอเร่งติดตามการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนที่ใบอนุญาตฯ จะสิ้นอายุ 
โดยสามารถย่ืนต่ออายุล่วงหน้าได้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ 

วาระที่ 4.4.1  พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ในพ้ืนที่ จังหวัดตราด 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อําเภอเมืองตราด 
กลุ่มงานฯ ได้ประสานกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด ให้นําแผงเหล็กมากั้นเป็นคอกที่โรงเรียน 
ตชด. บ้านท่ากุ่ม ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ปศุสัตว์อําเภอ และเจ้าหน้าที่
มาร่วมกันจัดสถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นผู้สั่งการในการ
จัดเตรียมในครั้งน้ี  และสถานที่ในการจัดงานจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และมีการต้ังโต๊ะเปิดกรวย ด้วย 
สําหรับดอกดาวเรืองในการคล้องคอกระบือ จํานวน ๑๐ พวง มอบให้ฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการ
ให้ด้วย 
ในส่วนของหญ้าเป็นมัดจํานวน ๒๐ มัด กลุ่มงานส่งส่งเสริมได้ประสานกับ นายอํานาจ เบ๊ะกี 
เรียบร้อยแล้ว หญ้าจํานวน ๒๐ มัด ให้ไปรับในวันจันทร์ ขอมอบหมายให้อําเภอเมืองตราด ไปรับ
หญ้า ในเช้าวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ 

สําหรับคํากล่าวรายงาน และหนังสือที่ให้จัดพิธีฯ อยู่ระหว่างประสานงาน กับทางเลขาของ
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

วาระที ่4.4.2  รายงานความก้าวหน้าโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

ลําดับ
ท่ี อําเภอ 

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

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา ผลงานคร้ังนี ้ รวม 
1 เมืองตราด - - - - - - - 1,465 1,465 
2 เขาสมิง 1  - 1 1 - 1 - 3,560 3,560 
3 บ่อไร่ - - - - - - - - - 
4 คลองใหญ่ - - - - - - - - - 
5 แหลมงอบ - - - - - - - 1,950 1,950 
6 เกาะช้าง - - - - - - - - - 
7 เกาะกูด - - - - - - - - - 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

วาระที ่4.4.4  ตัวช้ีวัดปศุสัตว์อําเภอ 

กลุ่มงานขอให้เป็นหัวข้อดังน้ี ในการประเมินตัวช้ีวัด ปศอ. 
๑. ศพก. ๒๕๖๒ 
๒. แปลงพืชอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๓ 
๓. แปลงใหญ่โค-กระบือ ปี ๒๕๖๓ 
๔. Smart Farmer ปี ๒๕๖๓ 
๕. เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๓ 
๖. การติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
๗. อ่ืนๆ 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากการประชุมแผนงานกองส่งเสริมในวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระท่ี 4.5.1      การพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 

เรื่อง การทําอาหารไก่ออร์แกนิค กําหนดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563                        
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดได้ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
ปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธ์ุพ้ืนเมืองตราด จํานวน 250,000 บาท 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ต้ังงบอุดหนุนให้เรียบร้อยแล้ว กลุ่มยุทธศาสตร์จะจัดต้ัง
คณะกรรมการรับเช็คตามโครงการต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.5.4    โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 1  ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม   ขอให้ปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนที่ จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์        
การให้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน 

วาระที่ 4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระที่ 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ .ศ . 2563            
ในภาพรวม เป็นเงิน 2,580,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่     
28 ตุลาคม 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 245,013 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสามบาทถ้วน) 
คงเหลือ 2,335,887 บาท (สองล้านสามแสนสามหม่ืนห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)      
คิดเป็นร้อยละ 9.49 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



 

 

-๖-

 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

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

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มตทิีป่ระชุม   ไม่ม ี

 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  15.00 น. 

      #########  
 
 
 
  

 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


