
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

คร้ังที่  11/2562 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ช้ัน 1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 
………………………………………… 

รายชื่อผูเขาประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตวจังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวสุธาทิพย  สุขสําราญ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
   รักษาราชการแทน 
   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
5. นายสุรัตน  ทายิดา ปศุสัตวอําเภอเมืองตราด 
6. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอําเภอเขาสมิง 
7. นายนิกร  เหลาชัย ปศุสัตวอําเภอบอไร และรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตวอําเภอเกาะชาง 
8. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน 
    ปศุสัตวอําเภอเกาะกูด 
9. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
    รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอคลองใหญ 
10. นางสาวนิตรา  สิมาจารย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
11. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นายจิรโรจน  ระวีวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
14. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
15. นายทรงวุฒิ  ปนสมสกุล เจาพนักงานสัตวบาล 
16. นายไพรชั  ถันจันทร เจาพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวศิวาพร  แยมวงษ เจาพนักงานสัตวบาล 
18. นายโอภาส  ศักดิ์แพทย เจาพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซหาน เจาพนักงานสัตวบาล 
20. นายนพคุณ  นองเนือง เจาพนังกานสัตวบาล 
21. นางสาววิไลพักตร  จริตงาม พนักงานผูชวยสัตวบาล 
22. นายปณุยวัจน  ศิริจร เจาพนักงานสัตวบาล 
23. นายธวัชชัย  พยัคฆ จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล 
24. นางสุชาดา  ปนสมสกุล จางเหมาบริการงานดานวิทยาศาสตรฯ 
25. นางจันทนา  ศรัทธา จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตวจังหวัดตราด ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรม ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดบังคับ (รอยละ 20) 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (รอยละ 10) 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : ฝายบริหารท่ัวไป 

2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (รอยละ 10) 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ (คุณสิริชัย) 

ตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ (รอยละ 80) 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว (รอยละ 20) 

- ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวใหมีระบบการปองกันโรค            
และการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (รอยละ 4) 

- ระดับความสําเร็จในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว        
(รอยละ 6) 

- ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมปองกันโรค         
ในสัตวปก (รอยละ 4) 

- ระดับความสําเร็จในการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน (รอยละ 4) 

- ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตวในระบบอิเล็คโทรนิกส (รอยละ 
2) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว (รอยละ 15) โดยมีตัวชี้วัด

บังคับ 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเลือก 3 ตัวชี้วัด 
- การพัฒนาโรคฆาสัตวใหไดมาตรฐาน (รอยละ 3) บังคับ 
- การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK (รอยละ 3) บังคับ 
- การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค          

(ปศุสัตว ok) (รอยละ 3) บังคับ 
- ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาบ (รอยละ 2) ตัวเลือก 
- โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) (รอยละ 2) ตัวเลือก 
- จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย 

(รอยละ 2) ตัวเลือก 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

3. ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว (รอยละ 20) 
- โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว (รอยละ 5) 
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว (รอยละ 5) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมสงเสริมฯ 
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer (รอยละ 5) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ (คุณสิริชัย) 
- รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม (รอยละ 5) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
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4. รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว (รอยละ 15) 
- รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับ

เปาหมายผลผลิต ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอยละ 5) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ คุณขวัญชัย และคุณสิริชัย 
- รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีสํานักงานปศุสัตว อําเภอในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัด ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิต ท่ี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจาย (รอย
ละ 5) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ คุณขวัญชัย 
- รอยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด         

(รอยละ 5) 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ คุณสิริชัย 

5. ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน (รอยละ 5) 
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ คุณขวัญชัย 
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการชี้แจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : ทุกกลุมงานท่ีเกิดเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว 
6. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสัตว        

(รอยละ 5) 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ คุณขวัญชัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1.2 รายละเอียดตัวชี้วัด ปศุสัตวอําเภอ (เอกสารแนบ) 

มติท่ีประชุม รับทราบ ขอใหกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เปนผูรวบรวมตัวชี้วัดระดับอําเภอ   
ของแตละกลุม และสําเนาใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 

1.3 กําหนดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 32 สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว 
กําหนดการลงคะแนนสรรหา วันเสารท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดตราด เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดแก 
1 นายวีระสันติ  ประทุมพล  ประธานกรรมการสรรหา 
2 นายพรชัย วิจิตธรรมภาณี กรรมการ 
3 นางสาวภาณุมาส พิรันดร กรรมการ 
4 นางสาวนิตรา สิมาจารย กรรมการ 

 

เจาหนาท่ีนับคะแนนการสรรหาฯ ไดแก 
1 นายนิกร  เหลาชัย 
2 นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ 
3 นายสิริชัย  ดอกมาลี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2562 วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
 ไดจัดทํารายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งท่ี 10/2562  
ในการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 เสนอเปนเอกสารใหกับหัวหนากลุม/ฝาย 
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
และทาง http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแจงฝายเลขาฯ 
ภายในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 นั้นปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาว 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
มติท่ีประชุม   เขาในวาระ 
ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดําเนินการ 
วาระท่ี 4.2 ดานกักกันสัตวตราด 

วาระท่ี 4.1.1 รายงานการเขา – ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 4.3 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

วาระท่ี 4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปงบประมาณ 2563 
- โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 
และการ ทําลาย เชื้ อ โ รคใน พ้ืน ท่ี เสี่ ย ง  รอบ ท่ี  1  ประจํ าป งบประมาณ ๒๕63                     
ใหทุกอําเภอจัดทําแผนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
- เปดการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการ

ทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง รอบท่ี 1/๒๕63 (Kick off) วันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2562                  
ณ ลานคอกกระบือ ของนายสมเกียรติ ทองดี เลขท่ี 32/1 หมู 3 ตําบลแสนตุง อําเภอ    
เขาสมิง จังหวัดตราด เวลา 09.00 น. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

- ขอใหเขมงวดการดําเนินการเฝาระวังและปองกันโรคตามมาตรการตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวสั่งการ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

- ติดตามและรายงานผลการลงขอมูลในระบบ E-Smart Plus ของแตละอําเภอ 
มติท่ีประชุม    ขอใหปศุสัตวอําเภอจัดทําการข้ึนทะเบียนใหไดรอยละ 100 จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ 

วาระท่ี ๔.2.3 กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- สถานการณโรคพิษสุนัขบาในปจจุบัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวประจํา
จังหวัดตราด 

มติท่ีประชุม รับทราบ รองรับสําหรับสัตวท่ีสงผลกระทบ หรือมีปญหาเทานั้น 
- เปาหมายการเก็บตัวอยางหัวสุนัขและแมวสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) ประจําป
งบประมาณ 2563 

มติท่ีประชุม ตัดยอดเปนปงบประมาณ 2563 

 

http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report
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วาระท่ี ๔.2.4   กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
- มาตรการเขมงวดในฟารมสัตวปก ๑/๒๕๖๓  

ตามหนังสือแจง ตร ๐๐๐๘/ว ๑๕๓๙๘  ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แลวนั้น ทางกลุม
ขอใหทานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบและปฏิบัติงานตามมาตรการเขมงวดในฟารมสัตวปก  
๑/๒๕๖๓ ดวยครับ 

มติท่ีประชุม ขอใหปศุสัตวอําเภอ เขมงวดสําหรับฟารมไก 
- แผนการเฝาระวังโรคไขหวัดนกของประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๓ 

ตามหนังสือแจง ตร ๐๐๐๘/ว ๑๕๓๙๙  ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แลวนั้น ทางกลุม
ขอใหทานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบและปฏิบัติงานตามแผนการเฝาระวังโรคไขหวัดนก    
๑/๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๔.2.5 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐  
- ขอใหปศุสัตวอําเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนท่ีมาขอใบอนุญาตคาสัตว
และซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒                        
จํานวน ๘ ใบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๔.2.6 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว               
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจาํเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร 
โคเน้ือ 
กระบือ          

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๒ /๑๑ /9 

- 

 
๒๓/๒๐/๑7     

- 
2. ตรวจทองหลังทําการผสมเทียมโคเน้ือ 

  รวมจํานวนฟารม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจํานวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๗ 
๘ 
๖ 

 
๒๒ 
๒๔ 
๑๗ 

          
         

3. จํานวนลูกสัตวท่ีเกิดจากการให บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเน้ือ 

 
ตัว/ราย 

 
 

๖ / ๖ 
 

 
 

๑๔/๑๒ 
 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเน้ือ 

 
ตัว/ราย 

 
๕ / ๓ 

 

 
๘/๕ 

สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  ๒๐  ครั้ง / ๒๓  ตัว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 



 -๖- 
วาระท่ี 4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว               

วาระท่ี 4.3.1  กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอใหปศุสัตวอําเภอประชาสัมพันธการอบรมหลักสูตร 
“ผูประกอบการมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว” ใน ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  
หากมีผูประสงคจะเขารับการอบรมสามารถสมัครขอรับการอบรมฯไดท่ีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด โดยไมเสียคาใชจาย โดยขอใหแจงรายชื่อผูท่ีสนใจอบรมใหทางกลุม ทราบไมเกินวันท่ี 
31 ตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 4.3.2  กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอแจงเกษตรกรท่ีไดรับการ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว(GAP)ท่ีจะหมดอายุใบมาตรฐานฟารมในป 
2562 นี้ขอใหตออายุกอนวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 หากไมดําเนินการตอใบอนุญาตตามวันท่ี
กําหนด ทางกลุมจะขออนุญาตดําเนินยกเลิกใบอนุญาตดังกลาว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 4.4   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
 

วาระท่ี 4.4.1  รายงานความกาวหนาโครงการไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 

การรับบริจาคประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 

ผลงานเดือนนี้ (ตัว) ผลงานสะสม (ตัว) เงินสมทบทุน (บาท) 

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา ผลงาน
ครั้งน้ี 

รวม 

1 เมืองตราด - - - - - - 1,325  - 1,325 

2 เขาสมิง  -  -  - 1 - 1 3,560  - 3,560 

3 บอไร - - - - - - - - - 

4 คลองใหญ - - - - - - - - - 

5 แหลมงอบ - - - - - - 1,850  1,850 

6 เกาะชาง - - - - - - - - - 

7 เกาะกูด - - - - - - - - - 

8 สนง.ปศจ.  -  -  -  -  -  -  9,822.85  - 9,822.85 

รวม   -  -  - 1  -  1 16,557.85  - 16,557.85 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4.4.2  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประเมินอาสาปศุสัตวดีเดนระดับเขต 2 ไดออกมา
ประเมินอาสาปศุสัตวดีเดนระดับเขต 2 ท่ีบานนายอํานาจ  เบะกี  ผลการประเมินไดเปนอาสา
ดีเดนระดับเขต 2 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    
วาระท่ี 4.5.1      การรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และจํานวนสัตวท่ีถูกฆา    

(ศฐ.01) 
ขอความรวมมือปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ รายงานขอมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 สงใหกลุมยุทธศาสตรฯ 
ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4.5.2    โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนธันวาคม 2562 
จังหวัดตราด กําหนดจัดโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือน
ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562  ณ ศูนยรวบรวมผลผลิตสินคาการเกษตร 
(ศาลาแดง) บานทุงนนทรี หมูท่ี 1  ตําบลทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี 4.5.3    ตัวชี้วัดปศุสัตวอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2563 
กลุมยุทธศาสตรฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดสําหรับปศุสัตวอําเภอ จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัด : รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ป 2563 น้ําหนัก
ตัวชี้วัดรอยละ 15  
รอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2563  ปศุสัตวจังหวัดมอบหมายใหดําเนินการต้ังแต      1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 100    (มีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบทายวาระการประชุม) 
2. ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน น้ําหนักตัวชี้วัดรอย
ละ 5  ถามีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากกรมปศุสัตวจะแจงใหอําเภอทราบตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4.5.4    การดําเนินการสํารวจและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนประจําป 256๓ 
ในป 256๓ กรมปศุสัตวกําหนดเปาหมายใหจังหวัดตราด ดําเนินการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวและข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหม รวมท้ังสิ้น 4,๗00 ราย  โดยจัดแบงเปาหมายใหแตละอําเภอ 
ตามรายละเอียดในหนังสือท่ีนําสงอําเภอไปแลวเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และให
ดําเนินการใหเสร็จตามกําหนดเวลา ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวชี้วัดปศุสัตวอําเภอ คะแนนตัวชี้วัดนี้ ๑๕ 
คะแนน  และสํานักงนปศุสัตวจังหวัดตราด ไดจัดประกวดแขงขันปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
โดยใหทุกอําเภอเขารวมและดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามเง่ือนไขในตารางเวลา มีคะแนนตัวชี้วัด ๑๕ 
คะแนน และเงินรางวัล จํานวน ๒ รางวัล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการ login ใชงาน
ทุกจังหวัดพรอมๆกัน อาจนําไปสูการบันทึกขอมูลท่ีชาลง เขาระบบไมได และระบบ error ได 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4.6 ฝายบริหารท่ัวไป 
วาระท่ี 4.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2563            
ในภาพรวม เปนเงิน 2,580,900 บาท (สองลานหาแสนแปดหม่ืนเการอยบาทถวน) ณ วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2562 เบิกจายท้ังสิ้น 614,747.04 บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยสี่สิบเจ็ด
บาทสี่สตางค) ทําใบสั่ง ซ้ือแลวเปนเงิน 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) คงเหลือ 
1,941,152.96 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบสองบาทเกาสิบหกสตางค) 
คิดเปนรอยละ 24.79 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 



 -๘- 

 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อําเภอ / กลุม / ฝาย) 

มติท่ีประชุม ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติท่ีประชุม   ไมมี 

 
 
 

      ปดประชุม   เวลา  15.00 น. 

      #########  

 
 
 
  

 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


	ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

