
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสตัวจังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ (ประธาน) 
2. นายประวุฒิ  ปุริสพันธ หวัหนากลุม (สัตวแพทย) อาวุโส 
3. นางสาวสุธาทิพย  สุขสำราญ นายสัตวแพทยชำนาญการ 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
5. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอำเภอเขาสมิง 
6. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
7. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
8. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตวอำเภอเกาะชาง 
9. นายจิรโรจน  ระวีวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
10. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายประหยัด เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว    

จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 สถานการณการโรคโควิด-19 จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 



 

 

-๒-
 

ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที ่29 เมษายน 2564 
ไดจัดทำรายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่  4/2564          
ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี ่29 เมษายน 2564  เสนอทาง e-mail ของสำนักงานปศุสัตว
อำเภอทุกอำเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราดและทาง website สำนักงานปศุสัตวจังหวัด
ตราด http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
และพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายใน
วันที ่20 พฤษภาคม 2564 นั้นปรากฏวาไมมผีูใดขอแกไขรายงานการประชุมดงักลาว 

มติที่ประชุม รับทราบ รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
มติที่ประชมุ   เขาในวาระ 

ระเบียบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดำเนินการ 
วาระที่ 4.1 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

วาระที่ 4.1.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปงบประมาณ 2564 
 - การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และ
การทำลายเชื้อโรคในพ้ืนทีเ่สี่ยง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ 2564  

- เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลวขอใหสงรายงาน กคร.5 ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 

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

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 4.1.2  กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซลิในโคนม โคเนื้อและกระบือ ประจำปงบประมาณ 2564 

- ขอใหดำเนินการเก็บซีรั่มจากโคนม โคเนื้อและกระบือทุกตัวที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปใน
ฟารม/ฝูงที่ถูกสุมตามเอกสารแนบ โดยควรไดปริมาณซีรั่มไมนอยกวา 3 ซีซี/ตัวอยาง ตาม
แบบบันทึกประวัติสัตว สงใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
เพ่ือรวบรวมสงศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกตอไป 

มติที่ประชมุ    หากปศุสัตวอำเภอไหนติดปญหาไมสามารถดำเนินการได รบกวนแจงกลุมงาน เพ่ือไปรวมชวย
ดำเนินการ 

วาระที่ 4.1.3 มาตรการควบคุมโรคลัมป สกิน 
- ขอใหดำเนินการตามมาตรการตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวกำหนด ตามหนังสือจังหวัดตราด      
ที่ ตร 0008/ว 6717 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระที่ 4.1.4   การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 
- สถานการณการระบาดของโรค ASF ในปจจุบัน 
- เนนย้ำการดำเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา ซากสุกร หรือซากหมู
ปาเขาพื้นท่ีเฝาระวังชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  ตามหนังสือ (ดวนท่ีสุด) ที่ กษ 0๖๑0/   
ว๓๗๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม 256๔ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ ฝากทานปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบและเขมงวดกับเจาหนาที่ของบริษัทใหมาก
ยิ่งข้ึน 
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วาระที่ 4.1.5 กิจกรรมควบคมุปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย   
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ฯ (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม การออกหนวยทำหมันสุนัข แมว หากอำเภอใดไมพรอมจะขอใหกลุมงานไปชวย ขอใหแจงทางกลุม
ไดเลย 

วาระที่ 4.1.6 กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
 - โครงการรณรงคทำวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือท่ี ตร ๐๐๐๘ / ว ๘๗๑ ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔         
ทั้งนี้ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมที่สงไปภายในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔     
เพ่ือรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป     

 - กิจกรรมสำรวจสัตวปก ครั้งที่ ๒ ประจำป ๒๕๖๔ เก็บเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปฏิบัติงาน
การเฝาระวังโรคในสัตวปก ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของดำเนินการสง
รายงานภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม ขอใหสงตัวอยาง ซากนกธรรมชาติหรือซากไก สงตรวจ ดวย 
วาระที่ 4.1.7 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว (ร.๑๐) 

- ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพื้นที่มาขอใบอนุญาตคาสัตวและ
ซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
- 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 พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๖ ๔                        
จำนวน ๑๐ ใบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.1.8 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว                     

แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  ๘๖  ตัว / ๑๑๐  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ที ่ กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบติังานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๒๔ /๑๒ /๑๖ 

- 

 
๑๑๐ /๘๖ /๘๑ 

 
2. ตรวจทองหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟารม 
  รวมจำนวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจำนวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๑๑ 
๑๓ 
 ๕ 

 
๖๘ 
๘๖ 
๔๖         

3. จำนวนลูกสัตวที่เกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๕ / ๕ 

 
 

       ๕๗ / ๕๔ 
3. ทำทะเบียนประวัต ิ

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๗ / ๖ 
 

       ๕๒/๔๓ 



 

 

-๔-
วาระที่ 4.2 กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสตัว               

วาระที ่4.2.1  ประเมนิผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา 2563 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอเก็บแบบสอบถามนกัเรียน และ

ผูปกครอง อำเภอละ 1 โรงเรียน เปนนักเรียน 15 คน และ ผูปกครอง 10 คน  โดยเก็บขอมูล
ดังกลาวผานระบบ google form จากการสแกน QR code ที่แนบมาพรอมนี้ และขอใหดำเนินการ
ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

มติทีป่ระชุม ถาโรงเรียนใดยังไมมีการสงมอบหรือมีปญหาในการจัดซื้อ การสงมอบนม ขอใหทานปศุสัตวอำเภอ
ทุกอำเภอรายงานปญหาของโรงเรียนในพ้ืนที่ของทาน สงกลุมงาน เพ่ือแจงใหกรมปศุสัตวทราบ
ตอไป 

วาระที ่4.2.2  การดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและผูประกอบการผลิตภัณฑนม พลิกฟน
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑนม 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอดำเนินการและกำกับดูแล
ติดตามตรวจสอบ รวมถึงแกไขปญหาที่พบในการจัดสงนมของผูประกอบการผลิตภัณฑนม          
ใหนักเรียนระดับชั้นกอนประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ไดรับผลิตภัณฑนมชนิด ยูเอชที   
ที่บรรจุในกลองนมโรงเรียนตามโครงการการเยียวยาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและผูประกอยการ
ผลิตภัณฑนม พลิกฟนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑนม คนละ 24 กลอง ตอไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
วาระที่ 4.3   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
วาระที ่4.3.1  รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

ขอใหอำเภอ รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และผลการดำเนินการที่ไดดำเนินการกับเกษตรกร ที่ไมปฏิบัติ
ตามสัญญายืม และในรายที่ประเมินขายลูกแลวแตยังไมยอมสงเงินใหกับ ธคก. วาไดดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหน ทั้งนี้ใหรายงานเปนประจำทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เพ่ือจะไดรวบรวมรายงานใหเขต 
2 ทราบ เพ่ือเขต 2 พิจารณาดำเนินการตอไป 

ขอใหปศสุตัวอำเภอ ตรวจสอบทะเบียนสัตว ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดังนี ้

อำเภอ จำนวนแม
โค-  

กระบือ 

แมโค-กระบือ
อายุสัญญา
เกิน 5 ป 

แมโค-กระบืออายุ
สัญญาเกิน 3 ปแต
ไมถึง 5 ป  ไมมีลูก 

ลูกโค-กระบืออายุ
มากกวา 18 เดือน  

ยังไมคนื 

อนุมัติจำหนายโค-กระบือ 
แลวแตยัง    ไมดำเนินการ

สงเงนิเขาโครงการ ฯ 

เมืองตราด 50 1 2 - - 

บอไร 11 11 - 9 4 

เขาสมงิ 10 3 - 3 - 

แหลมงอบ 3 3 - 3 - 

คลองใหญ 3 3 - 3 - 

เกาะชาง 12 0 - - - 

รวม 89 21 2 18 4 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 4.3.2  ขอใหปศุสัตวอำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่
เก่ียวเนื่อง ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห สงใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด เพ่ือสงใหกับสำนักงานปศุสัตว
เขต 2 ทราบ จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.3  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว (ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด) 
  ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ที่ ตร 0008/ว888  ลงวันที่ 15 
ธั น ว าค ม  2 5 6 3  ม อ บ ห ม าย ให ส ำนั ก ง าน ป ศุ สั ต ว อ ำ เภ อ  ป ร ะ เมิ น ผ ล โค ร งก า ร                                  
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ดานปศุสัตว)  ที่ไดดำเนินการตั้งแตป 2561 
– 2563 จำนวน 3 ศูนย เพ่ือเปนศูนยเครือขาย ที่สามารถเปนแหลงเรียนรูฯ โดยขอใหจัดสงแบบ
ประเมินผลโครงการ ฯ เปน File Word ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้นทุกอำเภอสงแบบประเมิน
เรียบรอยแลว นั้น กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ขอขอบคุณปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอที่ใหความ
รวมมือในการประเมิน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.3.4  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดี กรมปศุสัตว (ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด) 
 ดวย สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการประสานแผนการตรวจเยี่ยมฟารมเครือขายสัตวพันธุดี 

กรมปศุสัตว จาก ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวจันทบุรี เพ่ือเก็บขอมูล ใหคำแนะนำ แกไขปญหาให
บรรลุวัตถุประสงค ของโครงการ ฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.เขาตรวจเยี่ยมที่ฟารมรอซีด และเวลา 10.30 น.  
เขาตรวจเยี่ยมที่ฟารมวิชัย เขตอำเภอเมือง 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.เขาตรวจเยี่ยมที่ฟารมมนตรี และเวลา 14.30 น.  
เขาตรวจเยีย่มที่ฟารมอดุลย เขตอำเภอเขาสมิง 
- วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. เขาตรวจเยี่ยมฟารมลุงอุดม เขตอำเภอ
บอไร และเวลา 10.30 – 12.00 น. เขาตรวจเยี่ยมฟารมสุวิชา เขตอำเภอคลองใหญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    
วาระที่ 4.4.1   การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) 

  ในเดือนพฤษภาคม 256๔ กรมปศุสัตวโดยกองแผนงาน มีหนังสือแจงใหหนวยงานเริ่มเขา
ใชงานระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยที่ ๒  โดยเปดระบบใหหนวยงาน
บันทึกขอมูลตั้งแตวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

สำหรับผลงานประจำเดือน ใหตัดยอด ณ วันที่ ๒๕ ของเดือน 
  ขอความรวมมือใหเจาหนาที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกขอมูลรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล บันทึกผลการใชจายงบประมาณ ในระบบใหม ที่
เว็บไซต http://eop2.dld.go.th ซึ่งใชชื่อผูใชและรหัสผานเดิม  
  - สำนักงานปศุสัตวอำเภอ บันทึกผลงานลงในระบบ ตั้ งแตวัน ท่ี  24 จนถึงวัน ท่ี                       
26 พฤษภาคม 2564 
  - จนท.จังหวัด ตรวจสอบ ยืนยันผลงาน/ผลการใชจายงปม. ตั้ งแตวัน ท่ี 27 - 30       
พฤษภาคม 2564 ซึ่งกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ จะแจงเตือนใน Application line Only 
Work_Trat ในชวงเวลาที่ตองดำเนินการเปนระยะๆ เชนเดิม 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4.4.2      ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ระดับจังหวัด                
รอบท่ี 2/2564 สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราดมีคำสั่งที่ 23/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2563 เรื่องแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด มีหนาที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด จัดทำ
แผนปฏิบัติงาน สรุปผล การปฏิบัติติงานตามแผนยุทธศาสตร และรายงานใหกรมปศุสัตว และปศุ
สัตวเขต 2 ตามคำสั่งที่แนบทายวาระการประชุม จึงขอใหคณะทำงานพิจารณาทบทวนคำสั่งเพ่ือให
มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทางกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ ไดเสนอของบประมาณใน
ปงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้
 1. โครงการผลิตอาหารไกสมุนไพรลดตนทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางรายได 
งบประมาณ 2,083,000 บาท 
 2. โครงการสรางเขตปลอดโรคพิษสุนัขบาจังหวัดตราด งบประมาณ 2,594,000 บาท 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.4.3      ตามที่กองแผนงานมีรายละเอียดตัวชี้วัดดานนโยบายกรมปศุสัตว ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว” สำหรับการประเมินครั้งที่ 2/2564 

- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด เพ่ือทบทวนคำสั่งฯ และโครงการที่เสนอของบประมาณและมี
ผูรับผิดชอบทุกกลุมงานฯ ภายในสำนักงานปศุสัตวจังหวัด รวมเปนคณะทำงานฯ เดิมสำนักงาน ปศุ
สัตวจังหวัดตราดแตงตั้งมีแตกลุมงานในสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราดเปนคณะทำงาน เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายกรมปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาปศุสัตวเปนรายสินคา ตั้งแตป 2563 – 2567 จึงขอใหคณะทำงานฯทบทวนยุทธศาสตร
รายชนิดสัตวดังท่ีกลาว 

- แผนงาน/โครงการพัฒนาดานปศุสัตวเพื่อขอรับงบประมาณจากภายนอกแผนพัฒนา
จังหวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานไดจัดทำโครงการผลิตอาหารไกสมุนไพรลด
ตนทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางรายได งบประมาณ 2,083,000 บาท  
โดยมีกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม 
 กิจกรรมยอยที่ 1 คัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 2 ผลิตอาหารเพ่ือลดตนทุนเพ่ิมรายได 
 กิจกรรมยอยที่ 3 ติดตามประเมินผล 
มีผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย ดังนี ้
 กิจกรรมยอยที่ 1 ผูรับผิดชอบคอื กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว และกลุมยุทธศาสตร
และสารสนเทศฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 2 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว และกลุมสงเสริมการพัฒนา         
ปศุสัตวและกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 3 ผูรับผิดชอบคือ กลุมสงเสริมการพัฒนาปศุสัตว และกลุมยุทธศาสตร
สารสนเทศฯ 
  - แผนงาน/โครงการพัฒนาดานปศุสัตวเพ่ือขอรับงบประมาณจากภายนอกเแผนพัฒนา
จังหวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานไดจัดทำโครงการสรางเขตปลอดโรคพาสุนัข
บาจังหวัดตราด งบประมาณ 2,594,000 บาท   
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โดยมีกิจกรรมยอย 7 กิจกรรม 
 กิจกรรมยอยที่ 1 สำรวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
 กิจกรรมยอยที่ 2 จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑในการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรมยอยที่ 3 ประกาศกำหนดพ้ืนที่เปาหมายเปนเขตเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา 
 กิจกรรมยอยที่ 4 ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมว 
 กิจกรรมยอยที่ 5 ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 กิจกรรมยอยที่ 6 เฝาระวังโรคโดยเก็บตัวอยางหัวสุนัขและแมวสงทางหองปฏิบัติการ 
 กิจกรรมยอยที่ 7 รายงานผลดำเนินงานใหจังหวัดและกรมปศุสัตว 
โดยมีผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย ดังนี ้
 กิจกรรมยอยที่ 1 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว และกลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 2 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว กลุมคุณภาพคุณภาพสินคา    
ปศุสัตวและกลุมสงเสริมการพัฒนาปศุสัตว 
 กิจกรรมยอยที่ 3 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 กิจกรรมยอยที่ 4 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว กลุมคุณภาพคุณภาพสินคา    
ปศุสัตว กลุมสงเสริมการพัฒนาปศุสัตว และกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 5 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว กลุมคุณภาพคุณภาพสินคา    
ปศุสัตว กลุมสงเสริมการพัฒนาปศุสัตว และกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ 
 กิจกรรมยอยที่ 6 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 กิจกรรมยอยที่ 7 ผูรับผิดชอบคือ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.4.4      การรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และจำนวนสัตวที่ถูกฆา 
(ศฐ.01) ขอความรวมมือปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ รายงานขอมูลฯ ตามแบบ ศฐ. 01 สงให กลุม
ยุทธศาสตรฯ ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที ่4.5 ฝายบริหารทั่วไป 
วาระที ่4.5.1 การเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป  พ.ศ. 2564            
ในภาพรวม เปนเงิน 5,729,234 บาท (หาลานเจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบสี่บาทถวน) 
ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท
ถวน) เบิกจายทั้งสิ้น 4,565,783.80 บาท (สี่ลานหาแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอย  แปดสิบสามบาท
แปดสิบสตางค) คงเหลือ 1,138,450.20 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่รอยหาสิบ
บาทยี่สิบสตางค) คดิเปนรอยละ 80.12 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่4.5.2 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
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