
รายงานการประชุมประจําเดือน 
ข้าราชการสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ครั้งที่  2/2563 
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประหยัด  เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
4. นายสุรัตน์  ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด 
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. นายมนฑล  สมบัติบูรณ ์ นักวิชาการสัตวบาล 
13. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
15. นายทรงวุฒิ  ป้ันสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายโอภาส  ศักด์ิแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซห่่าน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นายนพคุณ  นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
20. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
21. นายปุณยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
23. นายธวัชชัย  พยัคฆ ์ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
24. นางสุชาดา  ป้ันสมสกุล จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
25. นางจันทนา  ศรัทธา จา้งเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
26. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสําราญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 



 

 

-๒-
 

ระเบยีบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2563 

ด้วยจังหวัดตราดกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด ได้กําหนดแผนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 
ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2563 จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ฯ ต้ังแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

จังหวัดตราด กําหนดให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 
- วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ วัดท่าโสม ต.ท่าโสม         

อ.เขาสมิง 
- วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ วัดลําภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 การจัดงานวันตราดรําลึก ครบรอบ 114 ปี ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2563        

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง) ภายใต้การจัดงานช่ือ “เกียรติ
ศักด์ินักสู้กู้ปฐพี 114 ปี ตราดรําลึก” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนมีนาคม 2563 

- วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ตําบลบางพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดตราด 

- วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทารา เกาะช้าง ทรอปิคานารีสอร์ท   
แอนด์สปา บ้านคลองพร้าว ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

- วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด SMD MOTOR สาชาเอกสินชล 
ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.4 งบประมาณเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธ์ุพ้ืนเมืองตราด ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร .สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี จังหวัดตราด ปี 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.5 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณ 

(เอกสารแนบท้าย) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.6 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะเดินทางมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดตราดในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ติดตามงานโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการอาหารเสริมนมโรคงเรียน  

มติที่ประชุม ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกแบบการติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ จาก 
อบท. ว่าในแต่ละเดือนมีการบริหารจัดอย่างไรบ้าง เพ่ือให้มีการตรวจสอบ และตอบคําถามได้อย่าง
รวดเร็ว 
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1.7 การดําเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2563 
กรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการนําผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2563 ไปถวายพระสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดโยธานิมิต ตําบลวังกระแจะ อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม การเตรียมงาน ขอให้คุณประหยัด  เข่งค้า เป็นประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และให้ฝ่าย
บริหารเป็นเลขานุการ รายละเอียดจะเรียกประชุมคณะกรรมอีกคร้ัง 

1.8 การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 จะมีการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงขอกําหนดการดําเนินกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 

มติที่ประชุม ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานดําเนินการกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพ่ือความเรียบร้อยก่อนรับการตรวจติดตามจาก
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 

ระเบยีบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 มกราคม 2563 
 ได้จัดทํารายงานการประชุมข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563     
ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เสนอเป็นเอกสารให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเสนอทาง e-mail ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองฯ หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวแจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 น้ัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุม 

 

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 4.1.2 รายงานการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามแนวชายแดนจังหวัดตราด (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

วาระที่ 4.2.1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2563 
- ติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 

และการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕63 ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

มติที่ประชุม   หากมีพ้ืนที่ใดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอเข้าไปฉีดวัคซีนด้วย 
- ติดตามการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปาก

และเท้าเป่ือย ตามโครงการจัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย ในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ปีงบประมาณ ๒๕63 

 
 



 

 

-๔-
 

- การสํารวจความชุกฯ (โรงฆ่าสุกร) เป้าหมายเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ อําเภอเมือง จํานวน 
50 ตัวอย่าง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.2.2  การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

- ขอให้เข้มงวดการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามมาตรการต่างๆ ที่กรมปศสุัตว์สั่งการ 
มตทิีป่ระชุม    เป้าหมายอยู่ในระบบ E smart Plus DLD โดยมีการเฝ้าระวัง 79 ราย โดยขอให้ปศสุัตว์อําเภอ

ทุกอําเภอ Update ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรด้วย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ก็ต้องนํามา
รายงานด้วย เลี้ยงเพียง 1 ตัว ก็ต้องนํามาเข้าระบบ ขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน 

- ติดตามและรายงานผลการลงข้อมูลในระบบ E-Smart Plus ของแต่ละอําเภอ 
มตทิีป่ระชุม    ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ ตรวจสอบเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ของตนเอง และนําขึ้น

ทะเบียนด้วย 
วาระที่ ๔.2.3 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 

- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 
มติที่ประชุม การทํางานในพ้ืนที่ของเกาะช้าง และ เกาะกูด จะเป็นการควบคุมที่ยากเน่ืองจากสํานักงาน     

ปศุสัตว์จังหวัดตราด ไม่มีปศุสัตว์อําเภอที่ดูแลในพ้ืนที่โดยตรง การสร้างเขตปลอดโรคจึงต้องขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันทํางานในพ้ืนที่ของเกาะช้างและเกาะกูด และการรายงานการ
จัดซื้อวัคซีน การป้องกันควบคุมโรคของท้องถิ่น ขอให้ท่านปศุสัตว์อําเภอรายงานด้วยว่าท้องถิ่น
ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 

- ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอกบินทร์บุรี 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.4   กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 

- โครงการรณรงค์ทําวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ตามหนังสือที่ ตร ๐๐๐๘/ ว ๑๕๔  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ซึ่งกําหนดขึ้นในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
วาระที่ ๔.2.5 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) 

- ขอให้ปศุสัตว์อําเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาต            
ค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

- ผลการดําเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จํานวน 14 ใบ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

วาระที่ ๔.2.6 การฝึกอบรม “ ฟาร์มที่มรีะบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสตัว์ที่เหมาะสม (GFM)” อบรมภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
เป้าอบรมเกษตรกรแต่ละอําเภอ (สามารถเรียกเกษตรกรรายเดิม ปี 256๑ มาอบรมได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.7 กิจกรรมขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว              
แผนลูกเกิด  ๖๐ ตัว 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 
1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร 

โคเนื้อ 
กระบือ             

 
คร้ัง /ตัว / ราย 
คร้ัง /ตัว / ราย 

 
๑๑ /๑๐ /๑๐ 

1/1/1 

 
๖๑/๕๓/๔๙     

- 
2. ตรวจท้องหลังทําการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจํานวนฟาร์ม 
  รวมจํานวนตัวท่ีตรวจท้อง 
  รวมจํานวนตัวท่ีท้อง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๙ 
๑๓ 
 ๘ 

 
๔๔ 
๕๑ 
๓๕ 

3. จํานวนลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการให้ บริการผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๗ / ๖ 

 
๓๗/๓๐ 

3. ทําทะเบียนประวัติ 
- โคเนื้อ 

 
ตัว/ราย 

 
๖ / ๖ 

 
๑๙/๑๖ 

สรุป  ผลงานรวมให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  5๓  ตัว / 61  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔.2.8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์       
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตัวช้ีวัดของปศุสัตว์อําเภอ 
เป้าหมายการทําหมันสุ นัข-แมว 800 ตัว ดําเนินการแล้ว 190 ตัว ขอให้ทุกอําเภอ             
เร่งดําเนินการและรายงานให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดทราบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ e-operation 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

 

 

 

อําเภอ เป้าหมายเกษตรกร  
เข้ารบัการอบรม 

เป้าหมายรบัรองกษตรกร 
ทีผ่่านเกณฑ์การอบรม 

หมายเหต ุ

เมืองตราด 3๐ 3๐  
เขาสมิง ๒๐ ๒๐  
บ่อไร่ ๑๕ ๑๕  

แหลมงอบ ๑๕ ๑๕  
คลองใหญ ่ ๑๐ ๑๐  
เกาะช้าง ๑๐ ๑๐  
รวม ๑๐๐ ๑๐๐  



 

 

-๖-
 

วาระที่ ๔.2.9 การเก็บตัวอย่างหัวสุนัขและแมวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตัวช้ีวัด) ประจําปีงบประมาณ 
2563 เป้าหมาย 43 ตัวอย่าง ดําเนินการส่งตรวจแล้ว 28 ตัวอย่าง ดังน้ี 
1. อําเภอเมืองตราด  เป้าหมาย 14 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    9   ตัวอย่าง 
2. อําเภอเขาสมิง  เป้าหมาย 10 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    8   ตัวอย่าง 
3. อําเภอคลองใหญ่ เป้าหมาย 4 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    4   ตัวอย่าง 
4. อําเภอแหลมงอบ เป้าหมาย 5 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    5   ตัวอย่าง 
5. อําเภอเกาะกูด เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    2   ตัวอย่าง 
6. อําเภอบ่อไร่ เป้าหมาย 6 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    0   ตัวอย่าง 
7. อําเภอเกาะช้าง เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ส่งแล้วจํานวน    0   ตัวอย่าง 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               
วาระที่ 4.3.1  กิจกรรมมลภาวะจากฟาร์มแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จากท่ีทางกลุ่มฯได้ทําการคัดเลือก ฟาร์มที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 2 ฟาร์ม  ได้แก่1.) ฟาร์มไชยา ของนายไชยา หัษฎงคต 
ที่อยู่ 153 หมู่ 5 ต ห้วยแร้ง อ.เมือง 2.) ฟาร์มกฤษติจร ของ นายกฤษติจรพาทีทิน            
ที่อยู่ 127 หมู่ 9 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง  ทางสํานักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้แจ้งกําหนดตรวจฟาร์ม
รักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวในวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 น้ี 

มติที่ประชุม 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 
 
 
 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.4.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ด้านปศุสัตว์) 
ได้รับเป้าหมาย ศูนย์ใหม่ 5 ศูนย์ (เมือง เขาสมิง บ่อไร่ คลองใหญ่ แหลมงอบ) โดยแต่ละศูนย์
ได้อบรมเกษตรกรในศูนย์ ปี 62 อําเภอละ 14 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ปศุสัตว์อําเภอ
คัดเลือก เกษตรกรที่ผ่านการอบรม จํานวน 14 ราย ดังกล่าว มา 1 ราย มาสร้างเป็นศูนย์ใหม่ 
อําเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือรับเงินอุดหนุน ศูนย์ละ 12,000 บาท โดยศูนย์ใหม่ดังกล่าว จะต้องมา
ขึ้นทะเบียน ตามระบบเอกสารของ กรมปศุสัตว์ ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้มีหนังสือ
ที่ ตร 0008/ ว075 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้จัดส่งแบบ ทห.1 และ ทห.2 เพ่ือให้ 
ปศุสัตว์อําเภอ ขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามตัวช้ีวัด โดยส่งแบบการขึ้น
ทะเบียนให้กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือจัดส่งแบบ
การข้ึนทะเบียนให้กับ กรมปศุสัตว์ขึ้นทะเบียน และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์
แล้ว ให้นําไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยนําเข้า COO ของอําเภอ เมื่อผ่าน 
COO ของอําเภอแล้ว ให้เกษตรอําเภอนําเข้า ในที่ประชุม COO ของจังหวัดตราด เพ่ือรับรอง
ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.3  รายงานผลการประเมินตัวช้ีวัด “ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรม

ปศุสัตว์” รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ที่ ตร 0008/ว 158 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  ขอให้ 
ปศุสัตว์อําเภอรายงานผลตามตัวช้ีวัด  “ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ “ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เพราะจะต้องส่งให้ศูนย์วิจัยและ
บํารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี รับรอง เพ่ือส่งให้กับ สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 
2563 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.4  การฝึกอบรมเกษตรกรผู้นําในพ้ืนที่เฉพาะ 

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นําพ้ืนที่เฉพาะ จํานวน 10 ราย  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตําบลแสนสุข อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    

วาระท่ี 4.5.1      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กรมปศุสัตว์จะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  ดําเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกําหนดเวลาดังกล่าว
ข้างต้นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2    การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจํานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า   
(ศฐ.01) 
ขอความร่วมมือปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ รายงานข้อมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบ 



 

 

-๘-

 ภาณุมาส พิรนัดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

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

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ .ศ . 2563       
(พลางก่อน) ในภาพรวม เป็นเงิน 2,873,414 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่
บาทถ้วน) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,162,881.51 บาท (สองล้านหน่ึงแสน
หกหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ทําใบสั่งซื้อแล้วเป็นเงิน 10,000 บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 700,532.49 บาท (เจ็ดแสนห้าร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบเก้าสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ 75.62 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

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

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มตทิีป่ระชุม   ไม่ม ี

 
 

 
      ปิดประชุม   เวลา  11.30 น. 

      #########  
 
 
 
  

 พรชัย  วิจิตธรรมภาณี 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


