
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันจันทรที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสตัวจังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายประวุฒิ  ปุริสพันธ หัวหนากลุม (สัตวแพทย) อาวุโส (ประธาน) 
2. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวสุธาทิพย  สุขสำราญ นายสัตวแพทยชำนาญการ 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
5. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอำเภอเขาสมิง 
6. นายนิกร  เหลาชัย ปศุสัตวอำเภอบอไร 
7. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
   รักษาราชการแทนปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
9. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตวอำเภอเกาะชาง 
10. นายพินิจ  สังขรัตน ปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
11. นายวิโรจน  ชะลาลัย พนักงานผูชวยปศุสัตว 
     แทน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
12. นางสาวนิตรา  สิมาจารย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
13. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 
15. นายวิรัช  ธนพัฒนเจริญ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
16. วาที่รอยตรี ภรัณย ู สาระคำ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 
17. นายมณฑล  สมบัติบูรณ นักวิชาการสัตวบาล 
18. นายสุทธิรัตน  ใจเย็น เจาพนักงานสัตวบาล 
19. นางสชุาดา  ปนสมสกุล นักวิชาการสัตวบาล 
20. นายทรงวุฒิ  ปนสมสกุล เจาพนักงานสัตวบาล 
21. นายไพรชั  ถันจันทร เจาพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาวเดือนเพ็ญ แซหาน เจาพนักงานสัตวบาล 
23. นายนพคุณ  นองเนือง เจาพนักงานสัตวบาล 
24. นายปุณยวัจน  ศิริจร เจาพนักงานสัตวบาล 
25. นายศักดา  ประเดิมเนตร พนักงานผูชวยสัตวบาล 
26. นายธวชัชัย  พยคัฆ จางเหมาบรกิารชวยงานดานสัตวแพทย 
27. นางจันทนา  ศรัทธา จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
28. นายพลนภัส  งาสลัก จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 
29. นายถนอมศักดิ์  ทองดี จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 
30. นางสาวถิรพร  ทั่งทอง จางเหมาบริการเฝาระวังควบคมุฯ 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายประวุฒิ  ปุริสพันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ประธานในที่

ประชุมกลาวเปดการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอไปนี้ 
 



 

 

-๒-
 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 กำชับการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ือปองกันและควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื้นที่ตราด รวมทั้งพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ ในจังหวัดตราด จึงขอใหผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานกำกับดูแลและกำชับบุคลากรในสังกัด ประชาชน และนักทองเที่ยว ใหปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด และขอให
หนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการดังนี ้

- ใหจำกัดการเขาใชบริการตลาดและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ ใหมีทางเขาออกพื้นที่ทางเดียว 
- กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing เวนระยะหางระหวางกัน 

Mask Wearing สวมหนากากผา/หนากากอนามัยตลอดเวลา Hand washing ลางมือบอยๆ 
Testing ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาพื้นที่ และ Thai Cha na ใชแอปพลิเคชันไทยชนะ
หรือหมอชนะ) อยางเครงครัด 

- ใหนายอำเภอมอบหมายกำนัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และพิจารณาสั่งใชสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สนับสนุนการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่กำกับใหการปฏิบัติเปนไป
ตามมาตรการโดยเครงครัด 

มติที่ประชมุ รับทราบ  
1.2 กรมปศุสัตว มีคำสั่ง กรมปศุสัตว ที่ 159/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ยาย
ขาราชการ ราย นายพินิจ สังขรัตน ตำแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุมยุทธศาสตร
และสารสนเทศการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี ใหดำรงตำแหนงปศุสัตวอำเภอ (เจา
พนักงานสัตวบาลชำนาญงาน) สำนักงานปศุสัตวอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยขาราชการ
รายดังกลาวไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2564 แลว 

มติที่ประชมุ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที ่1 มีนาคม 2564 
ไดจัดทำรายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่  2/2564          
ในการประชุม เมื่อวันจันทรที่  1 มีนาคม 2564  เสนอทาง e-mail ของสำนั กงาน             
ปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราดและทาง website สำนักงาน        
ป ศุ สั ต ว จั ง ห วั ด ต ร า ด  http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report            
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นั้นปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข
รายงานการประชมุดงักลาว 

มติที่ประชุม รับทราบ รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
มติที่ประชมุ   เขาในวาระ 
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ระเบียบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดำเนินการ 
วาระที่ 4.1 ดานกักกันสัตวตราด 

วาระที่ 4.1.1 รายงานการเขา – ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชมุ   รับทราบ 
วาระที่ 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

วาระที่ 4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปงบประมาณ 2564 
- กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยพ้ืนที่

ภาคตะวันออกของประเทศไทย เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับรองเขตปลอดโรคจาก 
OIE ประจำป 2564 รายละเอียดดังนี ้

- การเก็บตัวอยางในโรงฆาสุกรใหดำเนินการเก็บตัวอยางสงตรวจทุก 3 เดือน 
(พฤศจิกายน 2563 / กุมภาพันธ 2564 และพฤษภาคม 2564) จำนวน 50 ตัวอยาง             
เปาหมายเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดแก อำเภอคลองใหญ ดำเนินการสงตัวอยางเรียบรอยแลว  
***สำหรับเปาหมายเดือนพฤษภาคม 2564 ไดแก อำเภอเขาสมิง*** 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
- โครงการฝกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว ประจำป 2564 ตามหนังสือ
จังหวัดตราด ที่ ตร 0008/ว 3690 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

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

มติที่ประชุม    โดยอำเภอเมือง จังหวัดตราด เปนพ้ืนที่สีแดง และอำเภอตางๆ เปนพ้ืนที่สีสม ซึง่ตองปฏบิัติตาม
หลักเกณฑที่กำหนดอยางเครงครัด โดยตองผานคณะกรรมการระดับจังหวัด 

วาระที่ 4.2.3 กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- สถานการณโรคพิษสุนัขบาในปจจุบัน 

มติที่ประชุม    - ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ รายงานขอมูล อปท ที่เปนปจจุบัน 
- ขอใหปศสุัตวอำเภอทุกอำเภอ เก็บตัวอยาง สุนัข – แมว ตามจำนวน อปท คือ อปท ละ 1 
ตัวอยาง และดำเนินการบันทึกลง e-operation ดวย 
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รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบา ๓๐ วันยอนหลัง (ตั้งแต 22 กุมภาพันธ 2564 – 24 มนีาคม 2564) 

ลาํดบั วนัทีพบโรค 
ชนิด

สัตว ์
หมู ่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

1 15/03/2564 สุนัข 10 หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี

2 12/03/2564 โค 11 หานโพธิ ์ เขาชัยสน พัทลุง 

3 12/03/2564 สุนัข 3 ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

4 05/03/2564 สุนัข  บางสมบูรณ องครักษ นครนายก 

5 04/03/2564 สุนัข 4 บานพลวง ปราสาท สุรินทร 

6 02/03/2564 สุนัข 3 บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 

7 02/03/2564 สุนัข 3 เขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย 

8 02/03/2564 สุนัข 13 คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ 

9 25/02/2564 สุนัข 13 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุร ี

10 25/02/2564 สุนัข 4 สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
- แจงเปลี่ยนแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ  (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 4.2.4   กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 

การเก็บตัวอยางซากไกพ้ืนเมืองและนกธรรมชาติตามตัวชี้วัดเชิงรับ -  เชิงรุก ปงบประมาณ  
2564  โดยแบงเปน เคสเชิงรุก จำนวน ๔ เคส  และเคสเชิงรับ จำนวน ๑  เคส เปนประจำทุก
เดือน  โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากปศุสัตวอำเภอและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ทุกคน ทำ
ใหตัวชี้วัดดังกลาวในรอบที่ ๑ เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.2.5 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) 
 - ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตคาสัตว
และซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 - ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน  ๒๓   ใบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4.2.6 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๖๔                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายทั้งป ๑๐๐ ตัว                     
แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  61  ตัว / 73  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 4.3 กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสตัว               

วาระที ่4.3.1  กิจกรรมนมโรงเรียน 

ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอสุมตรวจคุณภาพนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปการศึกษา 
2564 

 ตามแบบฟอรม QR Code ที่แนบทายวาระการประชุม ขอใหสงตัวอยางกอนวันท่ี 9 เม.ย. 
2564 

อำเภอ จำนวนที่สำรวจ โรงเรียนทั้งหมด 
เมือง 30 60 

คลองใหญ 9 18 
บอไร 9 19 

เขาสมิง 12 24 
เกาะชาง 3 5 
เกาะกูด 2 3 

แหลมงอบ 9 18 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบติังานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๙ /๘ /๘ 

- 

 
๗๓ /๖๑ /๕๘ 

 
2. ตรวจทองหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟารม 
  รวมจำนวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจำนวนตวัที่ทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๗ 
๘ 
๕ 

 
๔๗ 
๖๑ 
๓๕   

3. จำนวนลูกสัตวที่เกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๗ / ๖ 

 
 

๔๗ / ๔๔ 
3. ทำทะเบียนประวัต ิ

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๖ / ๖ 
 

       ๓๔/๓๐ 



 

 

-๖-
วาระที่ 4.4   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
วาระที ่4.4.1  รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

  ขอใหอำเภอ รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดำริ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และผลการดำเนินการที่ไดดำเนินการกับเกษตรกร 
ที่ไมปฏิบัติตามสัญญายืม และในรายที่ประเมินขายลูกแลวแตยังไมยอมสงเงินให       กับ ธคก. วา
ไดดำเนินการไปถึงข้ันไหนของกฎหมายประจำทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนเปนประจำทุกเดือน เพื่อสง
ใหเขต 2 ทราบ เพราะเขต 2 เรงรัดติดตามใหรายงานผลใหทราบ 

ตามท่ีสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ที่ ตร 0008/ว466   ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2564 แจงใหปศุสัตวอำเภอ ดำเนินการแจงให เกษตรกรที่ผิดสัญญายืมโค-กระบือ   เพ่ือ
เกษตรกรตามพระราชดำริ ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดำเนินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. 2556 โดยใหปศุสัตวอำเภอ ทำหนังสือ
ทวงถาม เกษตรกร ที่ถึงกำหนด หรือเลยกำหนดที่จะตองสงคืนลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ใหกับโครงการ 
ธคก เพ่ือทำการประเมินขายและสงเงินคืน ธคก. หรือขยายลูกใหกับเกษตรกรรายใหม หรือกรณีผิด
สัญญายืมในกรณีอื่นๆ แตยังไมไดดำเนินการ  โดยขอใหปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  ทั้งนี้ขอให
รายงานผลใหทราบ และหากเกษตรกรยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ สำนักงานปศุสัตวจังหวัด
ตราด จะไดรายงานใหสำนักงานปศุสัตวเขต 2 ผาน สำนักกฎหมาย   เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.2  ขอใหปศุสัตวอำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่

เก่ียวเนื่อง ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห สงใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด เพ่ือสงใหกับสำนักงานปศุสัตว
เขต 2 ทราบ จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.3  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว(ตัวชี้วัดปศุสัตวจงัหวัด) 
  ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือที่  ตร 0008/ว888 ลงวันที่  15 
ธันวาคม 2563 มอบหมายใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ประเมินผลโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ดานปศุสัตว) ที่ไดดำเนินการตั้งแตป 2561 – 2563 จำนวน 3 
ศูนย เพ่ือเปนศูนยเครือขาย ที่สามารถเปนแหลงเรียนรู ฯ โดยขอให จัดสงแบบประเมินผลโครงการ 
ฯ เปน File Word ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้นอำเภอที่ยังไมไดสงแบบประเมิน คือ อำเภอเขา
สมิง  ขอใหอำเภอดังกลาวดำเนินการสงแบบประเมินฯ ดวย เนื่องจากเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของปศุ
สัตวอำเภอ และสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตองสงแบบประเมินฯ ใหสำนักงานปศุสัตวเขต 2 ตอไป 

     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 
อำเภอที่ยังไมไดสงเอกสาร คือ อำเภอเกาะชาง ขอใหอำเภอดังกลาวดำเนินการสงเอกสารดวย  
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดภาคบงัคับของปศุสัตวอำเภอ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพฒันาปศุสัตว    
วาระที่ 4.5.1      การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) 

  สำหรับในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขอความรวมมือทุกอำเภอบันทึกขอมูล ตั้งแตวันที่ ๒๓ 
จนถึงวันที่ ๒๔ ของเดือน และใหเจาหนาที่ระดับจังหวัด ตรวจสอบและยืนยันขอมูล ผลงาน-ผล
การใชจายงบประมาณ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เพ่ือกลุมยุทธศาสตรฯ จะ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานในระบบฯ จัดสงเปนหลักฐานตามตัวชี้วัดของปศุสัตวจังหวัด สงใหกอง
แผนงาน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2      การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร      
รายชนิดสัตวระดับจังหวัด กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ ไดดำเนินการสงเอกสารใหกองแผนงาน 
และปศุสัตวเขต 2 เรียบรอยแลว 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

 

วาระท่ี 4.5.3      รายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ จำนวนสัตวที่ถูกฆา ศฐ.01 
ขอความรวมมือปศุสัตวอำเภอสงรายงานตามแบบฟอรม ทุกสิ้นเดือนเพ่ือจะไดรวบรวมสงกรมปศุ
สัตวตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.5.4      ตามที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ ไดรับหมายหมายใหไปประชุมการจัดงานระกำหวานและ
ของดีเมืองตราด ประจำป 2564 ณ หองประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราดชั้น 2เพื่อจะจัด
งานในวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2564 ในที่ประชุมใหขอเสนอวายังคงเดิมกิจกรรมที่เคยจัดไว
กอนเพ่ือเอาเขาประชุมในระดับจังหวัด ตอไป ซึ่งสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด มีกิจกรรมที่ตอง
ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี ้

  1. กิจกรรมประลองไทยไฟทไกชนบล็อกซิง่ จำนวน 4 รุน 
  2. กิจกรรมประกวดสุนัขพันธุไทยหลังอาน 

 3. กิจกรรมจำหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตวราคาถูก ตั้งแตวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2564 
กำหนดจำหนายเปนชวงเวลาทุกวัน วันละ 1 – 2 ชั่วโมง 

มติที่ประชมุ กิจกรรมท่ี 3 ไมมีการดำเนินการ 

วาระที่ 4.5.5      การผอนผันการเปดชองทางเขา – ออกราชอาณาจักร เฉพาะเพ่ือการขนสงสินคา 
มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.5.6      ขอความรวมมือเกษตรกรงดเพราะปลูกขาวตอเนื่อง และเฝาระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช
และเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนทีการเกษตร 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๘- 

ภาณมุาส พิรันดร  
(นางสาวภาณุมาส  พิรนัดร) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

วาระที ่4.6 ฝายบริหารทั่วไป 
วาระที ่4.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป  พ.ศ. 2564            
ในภาพรวม เปนเงิน 5,651,934 บาท (หาลานหกแสนหาหม่ืนหนึ่งพันเการอยสามสิบสี่บาทถวน) 
ณ วนัที่ 26 มีนาคม 2564 ใบสั่งซือ้สั่งจาง (PO) จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
เบิกจายทั้งสิ้น 3,651,692.32 บาท (สามลานหกแสนหาหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสิบสองบาท
สามสิบสองสตางค) คงเหลือ 1,965,241.68 บาท (หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นหาพันสองรอยสี่สิบ
เอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 65.22 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่4.6.2 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 ใหเสนอขอ
ความเห็นชอบผูวาราชการจังหวัดโอนเงินกลับสวนกลางทันที เพ่ือกรมปศุสัตวจะไดใชดำเนินการใน
รายทีเ่รงดวนตอไป 

รายละเอียดงบลงทุนดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

มติที่ประชมุ ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   ไมมี 
 

      ปดประชุม   เวลา  16.00 น. 

      #########  

 
 
 
  

พรชัย วิจิตธรรมภาณ ี
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


