
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. นายประวุฒิ  ปุริสพันธ ์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส (ประธาน) 
2. นายประหยัด  เขง่ค้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสำราญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
5. นายอยุทธ์  รจนากูล ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง 
6. นายนิกร  เหล่าชัย ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ 
7. นายฤทธิรงค์  ตั้งใจ ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ 
   รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ 
9. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง 
10. นายจิรโรจน ์ ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
11. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
12. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. ว่าที่ร้อยตรี ภรัณยู  สาระคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นายสุทธิรัตน์  ใจเย็น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายขวัญชัย มัณฑนาภรณ ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
17. นางสุชาดา  ปั้นสมสกุล นักวิชาการสัตวบาล 
18. นายทรงวุฒิ  ปั้นสมสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นายไพรัช  ถันจันทร ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวศิวาพร  แย้มวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายโอภาส  ศักดิ์แพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นายนพคณุ  นองเนือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางสาววิไลพักตร์  จริตงาม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายปุณยวัจน์  ศิริจร เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นายศักดา  ประเดิมเนตร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
26. นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
27. นายธวชัชัย  พยัคฆ์ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
28. นางสาวอนามิกา  นามใหม่ จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
29. นางจันทนา  ศรัทธา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 
30. นายสรวชิญ์  ลัยวลักษณ์ จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังควบคุมฯ 
31. นางสาวถิรพร  ทั่วทอง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังควบคุมฯ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายวิรัช  ธนพัฒน์เจริญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ติดราชการ) 
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เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 
  นายประวุฒิ  ปุริสพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธานในที่

ประชุมกล่าวเปิดการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในกำกับดูแล 

ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 2409/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มอบอำนาจให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ซึ่งได้มอบให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราด ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของ
ส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ รวมทั้ง การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของส่วนราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรียบร้อยพร้อมทั้งรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของส่วนราชการ จึงได้กำหนดออกตรวจเยี่ยมส่วนราชการใน
กำกับดูแล โดยจะตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
13.00 น. 

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ขอให้ทุกกลุ่มงานเตรียมข้อมูลด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

- โครงการงบพัฒนาจังหวัดปี 64 - 65 
- จำนวนประชากรสัตว์ของจังหวัดตราด 

2. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
- สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ ในจังหวัดตราด 
- โรค ASF ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในส่วนที่รับผิดชอบ 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวนประชากรสุนัข การขึ้น
ทะเบียนสุนัข การดำเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเป้าหมายของโครงการ 
และท่ีดำเนินการได ้
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

- โรค ASF ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องในส่วนที่รับผิดชอบ 
- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดเตรียมข้อมูล ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม และงบลงทุน 
มติที่ประชุม รับทราบ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอเลื่อนการออกตรวจติดตามเป็นวันที่ 2 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระท่ี 2.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
มติที่ประชุม เข้าในวาระ 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดำเนินการ 
วาระท่ี 3.1 ด่านกักกันสัตว์ตราด 

วาระที่ 3.1.1 รายงานการเข้า – ออก สัตว์ และซากสัตว์ (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 3.1.2 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 2 มีกำหนดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ หากท่านปศุสัตว์อำเภอ อำเภอใดมีแผนการออกพ้ืนที่ในการฉีดวัคซีนฯ ขอให้แจ้ง
แผนการฉีดวัคซีนฯ ให้ด่านฯ ทราบด้วย เพื่อด่านฯ จะได้ขอเข้าร่วมดำเนินการด้วย 

วาระท่ี 3.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
วาระที่ 3.2.1 การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปีงบประมาณ 2564 

- กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับรองเขตปลอดโรคจาก OIE 
ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 

- การเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสุกรให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทุก 3 เดือน (พฤศจิกายน 
2563 / กุมภาพันธ์ 2564 และพฤษภาคม 2564) จำนวน 50 ตัวอย่าง เป้าหมายเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ ดำเนินการส่งตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว   ***สำหรับ
เป้าหมายเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ อำเภอเขาสมิง*** 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 3.2.2  การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

- สถานการณ์การระบาดของโรค ASF ในปัจจุบัน 
- จังหวัดตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 
- เน้นย้ำการดำเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า ซากสุกร หรือซากหมูป่า
เข้าพ้ืนที่เฝ้าระวังชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) ที่ กษ 0๖๑0/ว๓๗๓    
ลงวันที่ ๘ มกราคม 256๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 พรบ จะมีผลบังคับใช้ ในทุกๆ อาทิตย์จะมีการประเมิน
ความเสี่ยงในพ้ืนที่รายอำเภอ ซึ่งตราดในระดับจังหวัด อยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นจังหวัด
ชายแดน และในระดับอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง อยู่ในระดับสูง 

วาระท่ี 3.2.3 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 

 รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ๓๐ วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 25 มกราคม 2564 – 24 
กุมภาพันธ์ 2564) 

ล ำดบั วนัท่ีพบโรค ชนิดสัตว ์ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั 

1 22/02/2564 สุนขั 4 หินตก ร่อนพิบูลย ์ นครศรีธรรมรำช 

2 17/02/2564 สุนขั 10 หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี 

3 17/02/2564 โค 14 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 

4 15/02/2564 สุนขั 1 บำ้นแพว้ บำ้นแพว้ สมุทรสำคร 

5 12/02/2564 สุนขั 1 หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี 
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ล ำดบั วนัท่ีพบโรค ชนิดสัตว ์ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั 

6 10/02/2564 โค 1 เกำะหมำก ปำกพะยนู พทัลุง 

7 10/02/2564 สุนขั  พะตง หำดใหญ ่ สงขลำ 

8 08/02/2564 สุนขั 10 โป่ง บำงละมุง ชลบุรี 

9 05/02/2564 สุนขั 2 หนองนกทำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี 

10 03/02/2564 สุนขั 9 บำงบ่อ บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
- สรุปข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม การเก็บข้อมลูจาก อปท ขอให้ทุกอำเภอประสานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
วาระท่ี 3.2.4   กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 

โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตามหนังสือที่  ตร ๐๐๐๘/ ว ๓๑๙ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุก
อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทางจังหวัดทราบภายในวันที่                   
๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔   เพ่ือรายงานให้กรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้อำเภอเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก เช่น นกธรรมชาติ ไก่พ้ืนเมือง ส่งด้วย 

วาระท่ี 3.2.5 กิจกรรมการรับรองฟาร์มที่มรีะบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
- ให้รายงานตามแบบ ฟป4 - ฟป๖  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานภาพ
ตัวอย่างตามแบบฟอร์มที่กำหนด ( เอกสารแนบ ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.2.6 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) 
- ขอให้ปศุสัตว์อำเภอช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์ในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาต            
ค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.๑๐ ) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
- ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จำนวน  16   ใบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  วาระท่ี 3.2.7 กิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เป้าหมายทั้งปี ๑๐๐ ตัว
แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 



 

 

-๕- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สรุป  ผลงานรวมใหบ้ริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร  ๕๓  ตัว / ๖๔  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยการผสมเทียมจะเน้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเขาสมิง เป็นหลัก เนื่องจากมีโครงการ

ธนาคารโค-กระบือ ในพื้นที่นี้ 
วาระท่ี 3.3 กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               

วาระท่ี 3.3.1  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอดำเนินการจัดประชุม โครงการเนื้อสัตว์
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) โดยขอให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  22 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ทางกลุ่มฯ ดำเนินการส่งหลักฐานการ
ฝึกอบรมให้ทางกรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
วาระท่ี 3.4   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
วาระท่ี 3.4.1  รายงานความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ 
 ขอให้อำเภอ รายงานความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และผลการดำเนินการที่ได้ดำเนินการกับเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญายืม และในรายที่ประเมินขายลูกแล้วแต่ยังไม่ยอมส่งเงินให้กับ ธคก. ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้น
ไหนของกฎหมายประจำทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือส่งให้เขต 2 ทราบ 
เพราะเขต 2 เร่งรัดติดตามให้รายงานผลให้ทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 3.4.2  ขอให้ปศุสัตว์อำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่

เกี่ยวเนื่อง ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์ ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เพ่ือส่งให้กับสำนักงานปศุสัตว์
เขต 2 ทราบ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบตัิงานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ให้บริการผสมเทียมกับสัตว์ของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๕ /๑๒ /๑๒ 

- 

 
๖๔ /๕๓ /๕๐ 

 
2. ตรวจท้องหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟาร์ม 
  รวมจำนวนตัวที่ตรวจท้อง 
  รวมจำนวนตัวที่ท้อง 

 
ราย 
ตัว 
ตัว 

 
๑๐ 
๑๐ 
๖ 

 
๔๐ 
๕๓ 
๓๐ 

3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากการให้ บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๖ / ๖ 

 
 

๔๐ / ๓๘ 
3. ทำทะเบียนประวัติ 

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๘ / ๗ 
 

๒๘/๒๔ 



 

 

-๖- 
 
วาระท่ี 3.4.3  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 
   ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้มีหนังสือ ให้หนังสือที่ ตร 0008/ว888   ลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์)  ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 – 2563 จำนวน 
3 ศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์เครือข่าย ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ โดยขอให้ จัดส่งแบบประเมินผล
โครงการ ฯ เป็น File Word ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้นอำเภอที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมิน คือ 
อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง ขอให้อำเภอดังกล่าวดำเนินการส่งแบบประเมินฯ ด้วย เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดภาคบังคับของปศุสัตว์อำเภอ 

   ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้มีหนังสือ ที่ ตร 0008/ ว 17074 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในพ้ืนที่รับผิดชอบประสานกับ เกษตรกร
เจ้าของศูนย์ ศพก. เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตตามวงเงินอุดหนุน ราย
ละ 5,300 บาท(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
อำเภอที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร คือ อำเภอเกาะช้าง ขอให้อำเภอดังกล่าวดำเนินการส่งเอกสารด้วย  
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของปศุสัตว์อำเภอ 

   ตามที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้มีหนังสือ ที่  กษ 0161(2)/0544  ลงวันที่  16 
กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประสานกับเกษตรกรเจ้าของศูนย์ ศพก. เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ดำเนินการนำเกษตรกรจำนวน 3 
ราย เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ตราดเอฟ ซี บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในการนี้ ขอให้ท่าน
ปศุสัตว์อำเภอ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรดังกล่าวเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “รวมพล
คนเครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)” 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 3.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    
วาระที่ 3.5.1      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - operation) 

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 256๔ กรมปศุสัตว์เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๓ จนถึง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๔ ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล , บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กําหนดเวลาดั งกล่าวข้างต้นด้วย  ซึ่ งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ จะแจ้งเตือนใน 
Application line Only Work_Trat ในช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการเป็นระยะๆ เช่นเดิม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3.5.2      การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที 1/2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯได้ แจ้งสถานะรายงานผล
พัฒนาฯ ขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพิจารณาให้คะแนนตามระยะเวลาที่กำหนด
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 

 

-๗- 

 ภาณุมาส พิรันดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรันดร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วาระท่ี 3.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2564            
ในภาพรวม เป็นเงิน 4,277,885 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท
ถ้วน) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,188,956.32 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้า
สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) คงเหลือ 1,024,928.68 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
แปดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 76.46 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 3.6.2 เร่งรัดติดตามการจัดซื้องบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0603/ว 36803 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กรมปศุสัตว์
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 เต็มวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยเมื่อทำสัญญาด้วยระบบมือแล้วให้ดำเนินการ
บันทึก บส.01 ในระบบ GFMIS ทันที และหากมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนเงินกลับส่วนกลางทันที เพ่ือกรมปศุสัตว์จะได้ใช้ดำเนินการใน
รายที่เร่งด่วนต่อไป 

รายละเอียดงบลงทุนดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไข (อำเภอ / กลุ่ม / ฝ่าย) 

มติที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   ไม่มี 
 

      ปิดประชุม   เวลา  11.45 น. 

      #########  
 
 
 
  

พรชัย วิจิตธรรมภาณี 
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


