
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 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. นายนิกร  เหลาชยั ปศุสัตวอำเภอบอไร 
7. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
9. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตวอำเภอเกาะชาง 
10. นายพินิจ สังขรัตน ปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
11. นายจิรโรจน  ระวีวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
12. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายประหยัด เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว    

จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 สรุปผลการตรวจสอบภายใน สรุปขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุม     
ที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ครั้งท่ี 2/2564 

  กลุมตรวจสอบภายในแจงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณป 2564 ครั้งที่ 
2/2564 (ต.ค.63 - พ.ค.64) 
 ประเด็นขอตรวจพบ 

1. การรับและการนำเงินสงคลัง 
2. การเบิกจายเงินจากคลังและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบั 
3. การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ และการเดินทางเขารับการฝกอบรม 
4. การเบิกจายและการควบคุมคาสาธารณูปโภค 
5. การเบิกคาเชาบาน 
6. การจัดซื้อจัดจาง 
7. หลักประกันสัญญา 
8. การควบคุมดานวัสดุและครุภัณฑ 
9. รถราชการและการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง 
10. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยขอใหทุกทานนำผลการตรวจสอบนี้มาใชในการปฏิบัติงาน
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

มติที่ประชมุ รับทราบ 



 

 

-๒-
 

ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที ่25 พฤษภาคม 2564 
ไดจัดทำรายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่  5/2564          
ในการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 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 ่23 มิถุนายน 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  

- ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลวผลการดำเนินงาน ดังนี ้

ชนิดสัตว 
จำนวนสัตวทั้งหมดในพื้นที ่

สัตวที่ไดรับวัคซีนจำนวนตามผูดำเนินการ 
สัตวที่ไมไดรับการฉีด

วัคซนี 

เจาของ เจาหนาที ่ รวมทั้งหมด ทอง <4เดือน 

จำนวน(ตวั) จำนวน(ราย) ตวั ราย ตัว ราย ตัว ราย (ตัว) (ตัว) 

โคเนื้อ 2,061 219 1,294 108 628 115 1,922 223 34 105 

กระบือ 688 76 422 44 177 32 599 76 45 44 

แพะ 443 31 259 15 102 16 361 31 43 39 

แกะ 165 9 149 6 6 3 155 9 7 3 

รวม 3,357 335 2,124 173 913 166 3,037 339 129 191 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
วาระที่ 4.1.2  กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซลิในโคนม โคเนื้อและกระบือ ประจำปงบประมาณ 2564 

- ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลวผลการดำเนินงาน ดังนี ้

อำเภอ 
เปาหมายเจาะเลือด (แหง) 

โคเนื้อ กระบือ รวม 
เมือง 1 2 3 
เขาสมิง - 1 1 
บอไร 1 - 1 
คลองใหญ - 1 1 

รวม 2 4 6 
มติที่ประชมุ    ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอเก็บตัวอยางตามเปาหมายที่กำหนด 

 
 
 



 

 

-๓-
วาระที่ 4.1.3 มาตรการควบคุมโรคลัมป สกิน 

- แผนการฉีดวัคซีนปองกันโรคลัมป  สกิน ตามหนังสือ ที่  ตร 0008/ว 1188                
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม    มาตรการการจัดสรรวัคซีน จะจัดสรรใหกับพ้ืนท่ีเสี่ยงกอน 

วาระที่ 4.1.4   การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 
- สถานการณการระบาดของโรค ASF ในปจจุบัน 
- เนนย้ำการดำเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา ซากสุกร หรือซาก  
หมูปาเขาพื้นท่ีเฝาระวังชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  ตามหนังสือ (ดวนที่สุด) ที่ กษ 0๖๑0/ 
ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม 256๔ 
- การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรตามแผนการเฝาระวังฯ ในพื้นที่กรมปศุสัตวกำหนดให 

Surface Swab โรงฆาสัตวทุก 3 เดือน ตามหนังสือ ที่ ตร 0008/ว 550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 
มตทิี่ประชุม จังหวัดตราดเปนพ้ืนที่สีเหลือง ขอเนนย้ำขอใหปศุสัตวออำเภอเพ่ิมความเขมงวด หากมีกรณี       

ที่สงสัยหรือไมปกติขอใหตรวจสอบยอนกลับทุกครั้ง 

วาระที่ 4.1.5 กิจกรรมควบคมุปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย    
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ฯ (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม การจัดกิจกรรม กำหนดประมาณวนัที่ 4 กรกฎาคม 2564 หากมีกำหนดที่แนนอนจะแจงให
ทราบอีกครั้ง 

วาระที่ 4.1.6 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว (ร.๑๐) 
- ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพื้นที่มาขอใบอนุญาตคาสัตวและ
ซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

 - ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑3 ใบ 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

วาระที่ 4.1.7 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทยีมกับสัตวของเกษตรกร  9๖  ตัว / ๑26  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  ตรวจติดตามการสำรวจนมโรงเรียน จำนวนนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่บริโภคนมโรงเรียน 

- ผลการสำรวจในแตละอำเภอ 
 อำเภอเมือง มีจำนวนโรงเรียนทัง้หมด 60 โรงเรียน สำรวจครบทั้ง 60 โรงเรียน 
 อำเภอแหลมงอบ มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 18 โรงเรียน สำรวจครบทั้ง 18 โรงเรียน 
 อำเภอบอไร มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 19 โรงเรียน สำรวจครบทั้ง 19 โรงเรียน 
 อำเภอคลองใหญ มีจำนวนโรงเรียนท้ังหมด 16 โรงเรียน สำรวจครบทั้ง 16 โรงเรียน 
 อำเภอเกาะชาง มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน สำรวจครบทั้ง 5 โรงเรียน 

 อำเภอเขาสมิง มีจำนวนโรงเรียนท้ังหมด 24 โรงเรียน สำรวจ 15 โรงเรียน ขาดการสำรวจ 
9 โรงเรียน 

มติทีป่ระชุม รับทราบ เม่ือโรงเรียนเปดเทอม ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ สงรูปท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
โรงเรยีนละ 2 รูป 

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 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

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) 
 ดวยสำนักงบประมาณไดโอนจัดสรรรงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหกรมปศุสัตวเปนรายไตร

มาส และกรมปศุสัตวมีการบริหารจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด สำหรับการโอนจัดสรร
งบประมาณ”เงินอุดหนุนทั่วไป” โครงการ ศพก. ในป พ.ศ.2564 ในเบ้ืองตน กสส. ไดโอนจัดสรร 
ให สำนักงานปศุสัตว ในพื้นที่เขต 5 6 7 และ8  เรียบรอยแลว ทั้งนี้ในสวนของสำนักงานปศุสัตว 
พ้ืนที่เขต 1 2 3 4 และ 9 จัดสรรอยูในแผนการโอนในไตรมาส 4  
  ทั้งนี้ ขอความรวมมือ ปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพรอมท่ีเก่ียวของกับเอกสาร
หลักฐานการเบิก จาย เงินอุดหนุนฯ  ดังกลาว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.3.4  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดี กรมปศุสัตว (ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด) 
 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ขอขอบคุณปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอและเจาหนาที่ ท่ีใหความ

รวมมือในการตรวจเยี่ยมฟารมเครือขายสตัวพันธุดี กรมปศุสัตว ประจำป2564 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    
วาระที ่4.4.1   การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) 

  ในเดือนมิถุนายน 256๔ กำหนดใหบันทึกขอมูล ตั้งแตวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔        
เปนตนไป โดยใหตัดยอดผลงาน ณ วันท่ี ๒๕ ของเดือน 

 ขอความรวมมือใหเจาหนาที่ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดําเนินการบันทึกขอมูล
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล บันทึกผลการใชจายงบประมาณ ในระบบใหม     
ที่เว็บไซตhttp://eop2.dld.go.th ซึง่ใชชื่อผูใชและรหัสผานเดิม 

    - สำนักงานปศุสัตวอำเภอ บันทึกผลงานลงในระบบ ตั้ งแตวันที่  2๓ จนถึงวัน ท่ี                         
2๕ มิถุนายน 2564 

- เจาหนาที่ระดับจังหวัด ตรวจสอบผลงานของอำเภอ/ยืนยันผลงาน/ผลการใชจายงปม. 
ตั้งแตวันที่  2๖ - 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯจะแจงเตือนใน 
Application line Only Work_Trat ในชวงเวลาที่ตองดำเนินการเปนระยะ ๆ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.4.2      การทำประกันภัยโคเนื้อ / โคนม “โรคลัมป สกิล” (LSD)                
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