
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  12/2562 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 19.30 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. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
6. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง 
7. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ และรักษาราชการแทน 
   ปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง 
8. นายฤทธิรงค์  ต้ังใจ ปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบและรักษาราชการแทน 
    ปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด 
9. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ ่
10. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
11. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นายสิริชัย  ดอกมาล ี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นายมณฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
14. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
16. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซห่่าน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายนพคุณ  นองเนือง เจ้าพนังกานสัตวบาล 
22. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
23. นายปุณยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
25. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
26. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จา้งเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
27. นางจันทนา  ศรัทธา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
28. นายจักรวิน  ภูมิเชวง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
29. นางกัญญารัตน์  แอร์บิเยร์ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
30. นายพลนภัส  งาสลัก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
31. นายวิรุฬห์  ฉมิวิเชียร จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
32. นายชุมพลภัสสร์  สารสงัข์ จ้างเหมาบรกิารช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
33. นายจักรชัย  จิตสม จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
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34. นางสาวกรณิการ์  เดชสภุา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
35. นางสาวสุทธ์ิสินี  สุขสถติ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
36. นายสุวิชา  ลลีา จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 
37. นางสาวชุมพูนุช  จุลเจรญิ จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 
38. นายสมโภชน์  เพ่ิมพูน จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 
39. นายทินกร  รําไพ จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 
40. นายถนอมศักด์ิ  ทองดี จ้างเหมาบริการงานสัตว์ปีก 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ (DLD Quality Awards 

2020) 
กรมปศุสัตว์จัดให้มีโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ (DLD 

Quality Awards 2020) เพ่ือสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้น่วยงานพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงาน
อ่ืน 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกล่าว จึงสมัครเข้าร่วม
โครงการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ (DLD 
Quality Awards 2020)  ประเภท : นวัตกรรมการบริการ 

ช่ือผลงาน : นวัตกรรมอาหารไก่ลดต้นทุนในศตวรรษที่ ๒๑ 
ซึ่งดําเนินการจัดทําเอกสารตามหลักเกณฑ์ นําส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 

ภายในเวลาที่กําหนดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การประกวดแข่งขันปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจําปี 256๓ 
ตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันปรับปรุงข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจําปี 256๓ ในระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วน้ัน 

ทุกอําเภอ ให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลาที่กําหนด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่จังหวัดกําหนด ผลการพิจารณาตัดสินดังน้ี 
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือเป็นเกียรติและเป็น

แรงจูงใจ เป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3 ตัวช้ีวัดฯ  ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 
ในรอบท่ี 1/256๓ กรมปศุสัตว์กําหนดเง่ือนไขให้จังหวัดต้องกําหนดเป้าหมายงาน-เงิน    

ให้อําเภอ อย่างน้อย 50 % ของจํานวนโครงการ/ผลผลิตที่จังหวัดได้รับ และต้องไม่ขอแก้ไข
ข้อมูลในระบบในรอบการประเมินมากกว่า 6 ครั้ง จะปรับลดคะแนน โดยปศุสัตว์จังหวัดต้อง
กํากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานแบ่งเป้าหมาย     
ในระบบให้เสร็จเรียบร้อย และอําเภอเร่ิมรายงานในเดือนธันวาคม 256๒ เพ่ือจังหวัดยืนยัน
ข้อมูลต่อให้เสร็จสมบูรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
1.4 ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 

กรมปศุสัตว์ กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เน่ืองใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 06.30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองตึกอํานวยการ ช้ัน 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ (ชุดผ้าไทย) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันที ่29 ตุลาคม 2562 

 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2562     
ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 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 ไม่มีเรื่องรายงาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.2.1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2562 
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 

และการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
- ติดตามและรายงานผลการลงข้อมูลในระบบ E-Smart Plus ของแต่ละอําเภอ 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.3 กิจกรรมควบคมุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

- ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจําจังหวัด
ตราด ตามคําสั่งจังหวัดตราด ที่ 2133/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามคําสั่งจังหวัดตราด ที่ 1963/2560 ลงวันที่ 30 มถิุนายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 
- การเก็บตัวอย่างหัวสุนัขและแมวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตัวช้ีวัด) ประจําปีงบประมาณ 
2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.4   กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกําหนดการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดใช้งานระบบ e-movement 
ใหม่ และยกเลิกการใช้งานระบบ e-movement เดิม พ.ศ. ๒๕๖๒  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
- โครงการรณรงค์ทําวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ตามหนังสือที่ ตร ๐๐๐๘/ว ๘๑๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุก
อําเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทางจังหวัดทราบเพ่ือรายงาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.5 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ )  
- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตค้าสัตว์
และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 
 



 

 

-๕- 
 

- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ จํานวน  ๖  ใบ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

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

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร 

โคเนื้อ 
กระบือ          

 
คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑๒ /๑๑ /9 

- 

 
๒๓/๒๐/๑7     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๗ 
๘ 
๖ 

 
๒๒ 
๒๔ 
๑๗ 

          
         

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
 

๖ / ๖ 
 

 
 

๑๔/๑๒ 
 

4. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๕ / ๓ 

 

 
๘/๕ 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๒๐  ครั้ง / ๒๓  ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  โครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ขอให้แต่ละอําเภอส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม
วิธีการเก็บตัวอย่างในวันที่ 21 มกราคม  2563 เวลา 10.00 น ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 4.3.2  กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 

การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทุกแห่งภายในพ้ืนที่ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 ครั้งที 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 
พร้อมทั้งน้ีขอให้แต่ละอําเภอทําการสํารวจข้อมูลในพ้ืนที่ของท่านให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์ม
ที่ทางกลุ่มได้ดําเนินการส่งไฟล์เข้าในอีเมล์ของแต่ละอําเภอ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
ขอข้อมูลพนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์ของแต่ละอําเภอ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 



 

 

-๖-
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
เอกสารของกรมปศุสัตว์  และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้นําไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
เกษตรอําเภอ โดยนําเข้า COO ของอําเภอ เมื่อผ่าน COO ของอําเภอแล้ว ให้เกษตรอําเภอ
นําเข้า ในที่ประชุม COO ของจังหวัดตราด เพ่ือรับรองต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    

วาระท่ี 4.5.1      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 
ปี 2563 กรมปศุสัตว์กําหนดตัวช้ีวัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 
หมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ที่ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับเป้าหมายภาพรวมของงานสําคัญ โดยรายงานผลการดําเนินงาน
ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-operation) ตามงานสําคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 
และเป็นไปตามเป้าหมาย นํ้าหนักร้อยละ 5    สําหรับในรอบที่ 1/256๓ 
 
 



 

 

-๗-
 

กรมปศุสัตว์กําหนดเง่ือนไขให้จังหวัดต้องกําหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้อําเภอ อย่างน้อย 50 % ของ
จํานวนโครงการ/ผลผลิตที่จังหวัดได้รับ และต้องไม่ขอแก้ไขข้อมูลในระบบในรอบการประเมิน
มากกว่า 6 ครั้ง จะปรับลดคะแนน โดยปศุสัตว์จังหวัดต้องกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มงาน ดําเนินการแบ่งเป้าหมายในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดและอําเภอจะได้เริ่ม
รายงานในระบบเดือนธันวาคม 256๒ เป็นเดือนแรก กรณีพบปัญหาเรื่องการบันทึกรายงานใน
ระบบ กรุณาแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือจะได้ประสานกรมปศุสัตว์ปรับแก้ เพ่ือให้สามารถบันทึก
ผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ขอให้อําเภอบันทึกผลการปฏิบัติงาน โดยตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําเดือน ทุกวันที่ 22 ของเดือน และอําเภอบันทึกข้อมูล ต้ังแต่วันที่ 23 จนถึงวันที่ 25 ของ
เดือน และให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ผลงาน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ต้ังแต่วันที่ 26 จนถึงสิ้นเดือน 
สําหรับเดือนน้ี กรมปศุสัตว์จะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 25๖๒  จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย เพ่ือให้การ
รายงานเป็นไปได้ความเรียบร้อย ตรงเวลา จะขอแจ้งเตือนทาง Application line  ทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    การดําเนินการสํารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจําปี 256๓ 
ในปีน้ีกรมปศุสัตว์กําหนดเป้าหมายให้จังหวัดตราดดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,๗00 ราย ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดตราด มีหนังสือ
มอบหมายให้ปศุสัตว์อําเภอดําเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถ้ากรมปศุสัตว์
จัดส่งสรุปรายงานการบันทึกข้อมูลประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทุกอําเภอทราบต่อไป  
ขอขอบคุณสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอที่ช่วยเร่งดําเนินการจนสําเร็จตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

วาระที่ 4.5.3    การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 256๓ 
กรมปศุสัตว์ กําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล สําหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 256๓ ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน นํ้าหนักร้อยละ 5 สําหรับปศุสัตว์จังหวัด  โดยให้ดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนจากนโยบายสําคัญของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
นโยบาย ยุทธศาสตร์  โครงการ  กิจกรรมของกรมปศุสัตว์ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลง
ข่าว จัดนิทรรศการ เป็นต้น และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานส่งสํานักงานปศุ
สัตว์เขต 2 ตามกําหนดเวลา   สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จึงขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อําเภอ 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เมื่อปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ ประชุมสัมมนา อบรม แถลงข่าว จัด
นิทรรศการ จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ให้ส่งเป็นเน้ือข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมภาพถ่าย
กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 3-๕ ภาพ ส่งในช่องทางสารสนเทศ (Application line Only 
Work_Trat) , Facebook สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประจําทุกวัน เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักงานฯ Facebook สํานักงานฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด กรมปศุสัตว์ 
และสื่อมวลชน รวมท้ังรวบรวมส่งเป็นหลักฐานตามตัวช้ีวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



 

 

-๘-

 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

วาระที่ 4.5.4    การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจํานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า (ศฐ.
01) 
ขอความร่วมมือปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ รายงานข้อมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
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 2,758,840 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อย  สี่สิบบาท
ถ้วน) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,095,120.73 บาท (หน่ึงล้าน เก้าหมื่นห้าพัน
หน่ึงร้อยย่ีสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 20,000 บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน) 
คงเหลือ 1,643,719.27 บาท (หน่ึงล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ 40.42 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

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

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มตทิีป่ระชุม   ไม่ม ี

 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  11.30 น. 

      #########  
 
 
 
  

 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


