
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันศุกรที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสตัวจังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายวีระสันต ิ ประทุมพล ปศุสัตวจังหวัดตราด   ประธาน 
2. นายประวุฒิ  ปุริสพันธ หัวหนากลุม (สัตวแพทย) อาวุโส 
3. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวสุธาทิพย  สุขสำราญ นายสัตวแพทยชำนาญการ 
5. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
6. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอำเภอเขาสมิง 
7. นายนิกร  เหลาชัย ปศุสัตวอำเภอบอไร 
8. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
   รักษาราชการแทนปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
9. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
10. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตวอำเภอเกาะชาง 
11. นายจิรโรจน  ระวีวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
12. นางสาวนิตรา  สิมาจารย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
13. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 
15. นายวิรัช  ธนพัฒนเจริญ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
16. วาที่รอยตรี ภรัณยู  สาระคำ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบตังิาน 
17. นายมณฑล  สมบัติบูรณ นักวิชาการสัตวบาล 
18. นายสุทธิรัตน  ใจเย็น เจาพนักงานสัตวบาล 
19. นายขวัญชัย มัฒฑนาภรณ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
20. นางสชุาดา  ปนสมสกุล นักวิชาการสัตวบาล 
21. นายทรงวุฒิ  ปนสมสกุล เจาพนักงานสัตวบาล 
22. นายไพรชั  ถันจันทร เจาพนักงานสัตวบาล 
23. นางสาวศิวาพร  แยมวงษ เจาพนักงานสัตวบาล 
24. นายโอภาส  ศกัดิ์แพทย เจาพนักงานสัตวบาล 
25. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซหาน เจาพนักงานสัตวบาล 
26. นายนพคุณ  นองเนือง เจาพนักงานสัตวบาล 
27. นางสาววิไลพักตร  จริตงาม เจาพนักงานสัตวบาล 
28. นายปุณยวัจน  ศิริจร เจาพนักงานสัตวบาล 
29. นายศักดา  ประเดิมเนตร พนักงานผูชวยสัตวบาล 
30. นายเปรมชัย  พุมรัตน จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต 
31. นายธวชัชัย  พยคัฆ จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
32. นางสาวอนามิกา  นามใหม จางเหมาบริการงานดานวิทยาศาสตรฯ 
33. นางจันทนา  ศรัทธา จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
34. นายจักรวนิ  ภูมิเชวง จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
35. นายพลนภัส  งาสลกั จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
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36. นายวิรฬุห  ฉิมวิเชียร จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
37. นายจักรชัย  จิตสม จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
38. นางสาวพัชรภรณ  ไพรศร ี จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
39. นายพรชัย  แนวพนา จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 
40. นายสุวชิา  ลีลา จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 
41. นางสาวชุมพูนุช  จุลเจรญิ จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 
42. นายทินกร  รำไพ จางเหมาบริการเฝาระวังควบคุมฯ 
43. นายถนอมศักดิ์  ทองดี จางเหมาบริการเฝาระวังควบคุมฯ 
44. นายสรวชิญ  ลัยวลกัษณ จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 
45. นางสาวถิรพร  ทั่วทอง จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 
  นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตวจังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม

ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 การปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ในพื้นที่จังหวัด 

ดวยผูบริหารกรมปศุสัตว ไดรับการรองเรียนผานชองทางตางๆ โดยตรงจากเกษตรกร 
ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป หลายครั้ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพ้ืนที่
บางแหง มีความลาชาขาดการประชาสัมพันธ เจาหนาที่ ไมสามารถอธิบายข้ันตอนการ
ปฏิบัติการ ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางชัดเจน ขาดการอำนวยความสะดวก ขาดการเอาใจใส
ตอผูรับบริการ ทำใหเกิดความเขาใจที่ไมถูกตอง เกิดความเคลือบแคลงสงสัยตอเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

กรมปศุสัตว จึงขอกำชับปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และกรมปศุสัตว อยางเครงครัด โดยใหรับฟงความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือเสนอแนะตอกรมปศุสัตว 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการตามความเหมะสม และใหสั่งการกำชับ รวมทั้งควบคุม 
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติใหถูกตอง กรณีเกิดขอรองเรียนจาก
เหตุท่ีไมปฏิบัติหรือละเลย ลาชาหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของราชการ กรมปศุสัตวจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เด็ดขาด 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
1.2 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 96/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เลื่อน
ขาราชการ นายวีระสันติ ประทุมพล ตำแหนงปศุสัตวจังหวัดตราด อำนวยการตน ไดรับการ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ปศุสัตวจังหวัดสกลนคร อำนวยการสูง 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 
 
 
 



 

 

-๓-
 

1.3 การตรวจเยี่ยมสวนราชการในกำกับดูแล 
ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 2409/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มอบอำนาจใหรองผูวา
ราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผูดำรงตำแหนงอ่ืน ปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดตราด ซึ่งไดมอบให นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผูวาราชการจังหวัด
ตราด ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติราชการของสวนราชการของสวนราชการดาน
เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ รวมทั้ง การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสวน
ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความรียบรอยพรอมทั้งรับทราบปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะของสวนราชการ จึงไดกำหนดออกตรวจเยี่ยมสวนราชการในกำกับดูแล โดยจะ
ตรวจเยีย่มสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2564 เวลา 13.00 น. 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ขอใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลดานปศุสัตว ดังนี ้
1. กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว จัดเตรียมขอมูล ดังนี ้

- โครงการงบจังหวัดป 64 - 65 งบประมาณ 
- จำนวนประชากรสัตวของจังหวัดตราด 

2. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว จัดเตรียมขอมูล ดังนี ้
- สถานการณโรคระบาดในสัตว ในจังหวัดตราด 
- โรค ASF ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ ในสวนที่รับผิดชอบ 
- โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธิานศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวนประชากรสุนัข การข้ึนทะเบียนสุนัข การ
ดำเนินการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พรอมเปาหมายของโครงการ และทีด่ำเนินการได 

3. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จัดเตรียมขอมูล ดังนี ้
- โรค ASF ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของในสวนที่รับผิดชอบ 
- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

4. ฝายบริหารทั่วไป จัดเตรียมขอมูล ผลการเบิกจาย ภายรวม และงบลงทุน 
มติที่ประชมุ รับทราบ ทานรองผูวาราชการจังหวัดตราด ขอเลื่อนการออกตรวจติดตามเปนวันที่ 1 มีนาคม 

2564 เวลา 13.00 น. 
ระเบียบวาระที่   2  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดำเนินการ 
วาระที่ 2.1 ดานกักกันสัตวตราด 

วาระที่ 2.1.1 การพนน้ำยาฆาเชื้อตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริการในสุกร 
 ตามหนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.07/ว 50501 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ยกระดับ

มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ขอ 14 ระบุให ผูประกอบการ
หรือเกษตรกร นำยานพาหนะไปรับการพนน้ำยาฆาเชื้อที่ดานกักกันสัตวในพ้ืนที่ และใหดาน       
กักกันสัตว ออกหลักฐานการพนน้ำยาฆาเชื้อ เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย 
โดยดานกักกันสัตวตราด ไดดำเนินการจัดชุดปปฏิบัติงานพนน้ำยาฆาเชื้อสำหรับรถบรรทุกสุกรและ
ใหออกหลักฐานการพนน้ำยาฆาเชื้อ เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนยายตอไป 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
วาระที่ 2.1.2 การปองกันโรคไขหวัดนก ดานกักกันสัตวตราด ตั้งจุดตรวจตามชายแดนและฉีดพนยาฆาเชื้อที่

รถบรรทุกสัตว และซากสัตว ที่เขาออกทุกคัน 
มติที่ประชมุ   รับทราบ 
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วาระที่ 2.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

วาระที่ 2.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปงบประมาณ 2564 
- กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกของประเทศไทย เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับรองเขตปลอดโรคจาก OIE 
ประจำป 2564 รายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : สำหรับการเก็บตัวอยางในโรงฆาสุกรใหดำเนินการเก็บตัวอยางสงตรวจทุก 3 เดือน 
(พฤศจิกายน 2563 / กุมภาพันธ 2564 และพฤษภาคม 2564) จำนวน 50 ตัวอยาง              
*เปาหมายเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดแก อำเภอคลองใหญ* 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
วาระที่ 2.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

- สถานการณการระบาดของโรค ASF ในปจจุบัน 
- จังหวัดตราดเปนพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
- เนนย้ำการดำเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา ซากสุกร หรือซากหมูปา
เขาพื้นที่เฝาระวังชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ตามหนังสือ (ดวนที่สุด) ที่ กษ 0๖๑0/ว๓๗๓    
ลงวันที่ ๘ มกราคม 256๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการควบคุมปองกันโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร แนวทางปฏิบัติการเคลื่อนยายสุกรเขา-ออกจังหวัดตราด แกผูประกอบการเลี้ยงสุกร 
สัตวแพทยควบคุมฟารมสุกร ปศุสัตวอำเภอ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 
2564 ณ หองประชุมสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
เปาหมายเจาะเลือด (แหง) 

โคเนื้อ กระบือ แพะ-แกะ โรงฆาสุกร รวม 
เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล 

เมือง 4 4 3 3 6 5 1 1 15 13 
เขาสมิง - 1 - 1 6 6 1 - 7 8 
บอไร - 1 - 1 - 1 - - - 3 
คลองใหญ - 1 - 1 - - 1 - 1 2 
แหลมงอบ - 1 - 1 - 1 - - - 3 

รวม 4 8 3 7 12 13 7 1 23 29 



 

 

-๕-
 

วาระที่ 2.2.3 กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- สถานการณโรคพิษสุนัขบาในปจจุบัน 

 รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบา ๓๐ วันยอนหลัง (ตั้งแต ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๔) 
 

ลำดับ วันท่ีพบโรค ชนิดสัตว หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 21/01/2564 โค 9 บานพร ุ หาดใหญ สงขลา 

2 19/01/2564 สุนัข 5 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี

3 19/01/2564 สุนัข 10 ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุร ี

4 19/01/2564 สุนัข 5 หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี

5 15/01/2564 สุนัข 7 หวยโกน เฉลิมพระเกียรต ิ นาน 

6 14/01/2564 โค 12 การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

7 13/01/2564 สุนัข 1 เขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย 

8 13/01/2564 โค 2 สำนักทอน บานฉาง ระยอง 

9 08/01/2564 สุนัข 1 หวยโกน เฉลมิพระเกียรต ิ นาน 

10 07/01/2564 สุนัข 7 ดอนตะโก เมืองราชบุร ี ราชบุร ี

มติที่ประชมุ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด เปาหมายจดัทำเขตปลอดโรคท่ี อ.เกาะชาง 
- ขอใหอำเภอประสานงาน ติดตาม และสรุปขอมูลการดำเนินงานกิจกรรมปองกันโรคพิษสุนัข
บากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ของตนเองอยางตอเนื่องตามแบบฟอรมที่กำหนดทุก
เดือน 
- โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวตานโรคพิษสุนัขบา  สงหลักฐาน
การฝกอบรม ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชมุ การเก็บขอมูลจาก อปท ขอใหทุกอำเภอประสานขอมูลใหเปนปจจุบนัทุกเดือน 
วาระที่ 2.2.4   กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 

โครงการรณรงคทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนที่ เสี่ยง รอบพิเศษ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔  ดำเนินการระหวางวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือที่  ตร ๐๐๐๘/ ว ๐๙๘ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  ขอใหปศุสัตวอำเภอทุก
อำเภอหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รายงานผลการปฏิบัติงานใหทางจังหวัดทราบภายในวันที่                   
๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   เพ่ือรายงานใหกรมปศุสัตวตอไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 



 

 

-๖-
 

วาระที่ 2.2.4   กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
โครงการรณรงคทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพ้ืนที่ เสี่ยง รอบพิเศษ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔  ดำเนินการระหวางวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือที่  ตร ๐๐๐๘/ ว ๐๙๘ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  ขอใหปศุสัตวอำเภอทุก
อำเภอหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รายงานผลการปฏิบัติงานใหทางจังหวัดทราบภายในวันที่                   
๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   เพ่ือรายงานใหกรมปศุสัตวตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 2.2.5 กิจกรรมการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) 

- สำรวจความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกรายยอย ที่จะรับการรับรองฟารมที่มีระบบ 
การปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) ชนิดไกพื้นเมือง (รายใหม) โดยสำนัก
ควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตวจะสนับสนุนวัสดุครุภัณฑให เชน อางจุมเทา ชุดปองกันโรค 
ตาขายปองกันสัตวพาหะ กระติกใสวัคซีน อุปกรณทำวัคซีน เปนตน 
- พนักงานจางเหมาบริการเครือขายเฝาระวังโรคประจำอำเภอ คาตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ 
บาท จำนวน ๑๒ เดือน (เฉพาะปงบประมาณ ๒๕๖๔) 

มติที่ประชุม ไดรับการยืนยันใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด จำนวน 8 ราย 

วาระที่ 2.2.6 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) 
- ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพื้นท่ีมาขอใบอนุญาต            
คาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
- ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร อ อ ก ใบ อ นุ ญ า ต  ร .๑ ๐  ป ร ะ จ ำ เดื อ น ม ก ร า ค ม   ๒ ๕ ๖ ๔                        
จำนวน  ๔8   ใบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  วาระที่ 2.2.7 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือน มกราคม   ๒๕๖๔                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายทั้งป ๑๐๐ ตัว 
  แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรม หนวยวดั 
ผลการปฏิบติังานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๔ /๙ /๙ 

- 

 
๔๙ /๔๑ /๓๘ 

 
2. ตรวจทองหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟารม 
  รวมจำนวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจำนวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๙ 

๑๑ 
๖ 

 
๓๐ 
๔๓ 
๒๔ 

          
         

3. จำนวนลูกสัตวที่เกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 
 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๖ / ๕ 
 

 
 

๓๔ / ๓๒ 
 

3. ทำทะเบียนประวัต ิ
- โคเนื้อ 
 

 
ตัว/ราย 

 

 
๖ / ๖ 

 

 
๒๐/๑๗ 

 



 

 

-๗-
 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  ๔๑  ตัว / ๔๙  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยการผสมเทียมจะเนนที่อำเภอเมือง และอำเภอเขาสมิง เปนหลัก เนื่องจากมีโครงการ

ธนาคารโค-กระบือ ในพื้นที่นี้ 
วาระที่ 2.3 กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสัตว               

วาระที ่2.3.1  มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว(การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตวสำหรับฟารมเลี้ยงสัตว) 
 บัญชีรายชื่อฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดาน  ปศุสัตวสำหรับ

ฟารมเลี้ยงฟารมสุกร(GAP) และฟารมที่หมดอายุใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว(GAP) 
ประจำปงบประมาณ ๒๕64 (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2.4   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
วาระที ่2.4.1  รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 
 ขอใหอำเภอ รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และผลการดำเนินการทีไ่ดดำเนินการกับเกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตาม
สัญญายืม และในรายที่ประเมินขายลูกแลวแตยังไมยอมสงเงินใหกับ ธคก. วาไดดำเนินการไปถึงขั้น
ไหนของกฎหมายประจำทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือนเปนประจำทุกเดือน เพ่ือสงใหเขต 2 ทราบ 
เพราะเขต 2 เรงรัดติดตามใหรายงานผลใหทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 2.4.2  ขอใหปศุสัตวอำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่

เก่ียวเนื่อง ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห สงใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด เพ่ือสงใหกับสำนักงานปศุสัตว
เขต 2 ทราบ จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 2.4.3  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว(ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด) 
   ตามท่ีสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ใหหนังสือที่ ตร 0008/ว888 ลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2563 มอบหมายใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ประเมินผลโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ดานปศสุัตว)  ที่ไดดำเนินการตั้งแตป2561 – 2563 จำนวน 3 
ศูนย เพ่ือเปนศูนยเครือขาย ที่สามารถเปนแหลงเรียนรู ฯ โดยขอให จัดสงแบบประเมินผลโครงการ 
ฯ เปน File Word ภายในเดือนมกราคม 2564 

   ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ที่ ตร 0008/ ว 17074 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 มอบหมายใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ในพ้ืนที่รับผิดชอบประสานกับเกษตรกร
เจาของศูนย ศพก. เครือขาย(ดานปศุสัตว) ดำเนินการจัดหาปจจัยการผลิตตามวงเงินอุดหนุน ราย
ละ 5,300 บาท(หาพันสามรอยบาทถวน)ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 

   กรมปศุสัตว ไดจัดสรรเงินงบประมาณ เปนคาวัสดุการเกษตร สำหรับปรับปรุงศูนย ศพก. 
(หลัก) ของกระทรวงเกษตร เมื่อป 2560  อำเภอละ 1,000 บาท/ ศนูย  ขอใหอำเภอสอบถามไป
ยังศูนยหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาตองการวัสดุการเกษตรแบบไหน แลวแจงใหกลุม
งานทราบเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อใหตามความตองการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

 



 

 

-๘- 
 

วาระที่ 2.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพฒันาปศุสัตว    
วาระที่ 2.5.1      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 

  ในเดือนมกราคม 256๔ กรมปศุสตัวเปดระบบใหบันทึกขอมูลตั้งแตวันที่ ๒๓ จนถึงวันที ่๓๑  
มกราคม 256๔ ขอใหเจาหนาที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกขอมูลรายงานผล
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล , บันทึกผลการใชจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
ดังกลาวขางตนดวย ซึ่งกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ จะแจงเตือนใน Application line Only 
Work_Trat ใ น ช ว ง เ ว ล า ที่ ต อ ง ด ำ เ นิ น ก า ร เ ป น ร ะ ย ะ ๆ  เ ช น เ ดิ ม 
พรอมนี้ ไดสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๔ แนบทายวาระการประชุมนี้ เพ่ือใหกลุมงานไดตรวจสอบกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงาน  ต่ำ
กวาเปาหมาย 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที ่2.6 ฝายบริหารทั่วไป 
วาระที ่2.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564   ใน
ภาพรวม เปนเงิน 4,262,885 บาท (สี่ลานสองแสนหกหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบหาบาทถวน) 
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) จำนวน 51,300 บาท (หาหมื่นหนึ่งพันสามรอย
บาทถวน) เบิกจายทั้งสิ้น 2,685,397.55 บาท (สองลานหกแสนแปดหม่ืนหาพันสามรอยเกาสิบ
เจ็ดบาทหาสิบหาสตางค) คงเหลือ 1,526,187.45 บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอย
แปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบหาสตางค) คดิเปนรอยละ 64.19 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่2.6.2 เรงรัดติดตามการจัดซื้องบลงทุน ปงบประมาณ 2564 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0603/ว 36803 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กรมปศุสัตว
โอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ผานระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 เต็มวงเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอใหเรงดำเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยเมื่อทำสัญญาดวยระบบมือแลวใหดำเนินการ
บันทึก บส.01 ในระบบ GFMIS ทันที และหากมีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อ/จัดจาง ใหเสนอ      
ขอความเห็นชอบผูวาราชการจังหวัดโอนเงินกลับสวนกลางทันที เพื่อกรมปศุสัตวจะไดใชดำเนินการ
ในรายทีเ่รงดวนตอไป 

รายละเอียดงบลงทุนดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๙-

 ภาณุมาส พิรันดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

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

มติที่ประชมุ ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   ไมมี 
 

      ปดประชุม   เวลา  12.00 น. 

      #########  

 
 
 
  

พรชัย วิจิตธรรมภาณ ี
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


