
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสตัวจังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายสริิวุฒิ  บางโพธิ์ทอง ปศุสัตวจังหวัดตราด (ประธาน) 
2. นายประวุฒิ  ปุริสพันธ หัวหนากลุม (สัตวแพทย) อาวุโส 
3. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวสุธาทิพย  สุขสำราญ นายสัตวแพทยชำนาญการ 
4. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
5. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอำเภอเขาสมิง 
6. นายนิกร  เหลาชยั ปศุสัตวอำเภอบอไร 
7. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
9. นายพินิจ สังขรัตน ปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
10. นายจิรโรจน  ระวีวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
11. นางสาวนิตรา สิมาจารย เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชำนาญงาน 
12. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นายสิริชัย ดอกมาลี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นายวิรัช ธนพัฒนเจรญิ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัชชา มนตชัยวนะกิจ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
16. วาที่รอยตรี ภรัณยู สาระคำ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 
17. นายขวัญชัย มัณฑนาภรณ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
18. นางสชุาดา ปนสมสกุล นักวิชาการสัตวบาล 
19. นายทรงวุฒ ิปนสมสกุล เจาพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวศิวาพร แยมวงษ เจาพนักงานสตัวบาล 
21. นายโอภาส ศักดิ์แพทย เจาพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาวเดือนเพ็ญ แซหาน เจาพนักงานสัตวบาล 
23. นายนพคุณ นองเนือง เจาพนักงานสัตวบาล 
24. นางสาววิไลพักตร จริตงาม เจาพนักงานสัตวบาล 
25. นายปณุยวัจน ศิริจร เจาพนักงานสัตวบาล 
26. นายศกัดา ประเดิมเนตร พนักงานผูชวยสัตวบาล 
27. นางสาวอนามิกา นามใหม จางเหมาบริการงานดานวิทยาศาสตรฯ 
28. นายพลนภัส งาสลัก จางเหมาบริการชวยงานดานสัตวแพทย 

รายชื่อผูเขาประชุม 
1. นายกุศล  สุไชยชิต ปศุสัตวอำเภอเกาะชาง 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
 นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ปศุสัตวจังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ดวยกรมปศุสัตวมีคำสั่งที่ 531/2564 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ยายขาราชการ     
ราย นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ตำแหนงหัวหนากลุม (สัตวแพทยอาวุโส) กลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร ใหดำรงตำแหนงปศุสัตวจังหวัด 
(ผูอำนวยการเฉพาะดาน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย)) อำนวยการ ระดับตน สำนักงานปศุสัตว   
จังหวัดตราด 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
1.2 ดวยกรมปศุสัตวไดมีคำสั่งที่ 512/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ยายขาราชการ  
ราย นางสาวณัชชา มนตชัยวนะกิจ ตำแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ใหดำรงตำแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ กลุมพัฒนา  
สุขภาพสัตว สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
1.3 กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว ขอใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ที่ ก.พ. 
กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันที ่29 มถิุนายน 2564 

ไดจัดทำรายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่  6/2564          
ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 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 ่30 กรกฎาคม 2564 นั้นปรากฏวาไมมผีูใดขอแกไขรายงานการประชุมดงักลาว 

มตทิี่ประชุม 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  
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- 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 ในพื้นที่ จังหวัดตราด ยังไมพบการเกิดโรค ขอใหปศุสัตวอำเภอเนนย้ำเกษตรกรให
ฉีดวัคซนีใหครบถวน 

วาระที่ 4.1.2 มาตรการควบคุมโรคลัมป สกิน 
- จากการเฝ าระวั งโรคของเจ าหน า ท่ีพบ โค เนื้ อของเกษตรกร จำนวน 2  ราย                 
ในพื้นที่อำเภอบอไร และอำเภอเขาสมิง มีอาการและสงสัยโรคลัมป สกิน จึงไดเก็บ
ตัวอยางสงตรวจศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออก ชลบุรี ซึ่งผลตรวจ
ใหผลเปน ลบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- แผนการฉีดวัคซนีปองกันโรคลัมป สกิน รอบ 2 เดือนสงิหาคม 2564 กรมปศุสัตวจัดสรร  
ใหจังหวัดตราด จำนวน 1,100 โดส โดยมีเปาหมายดังนี้ 

 อำเภอเมือง   จำนวน  480 โดส 
 อำเภอเขาสมิง  จำนวน  300 โดส 
 อำเภอบอไร   จำนวน  200 โดส 
 อำเภอคลองใหญ  จำนวน    60 โดส 
 อำเภอแหลมงอบ  จำนวน    60 โดส 

มติที่ประชุม    ขอใหปศสุัตวอำเภอจัดทำเปาหมายกอนที่จะไดรับวัคซีน เพ่ือในการลงพื้นที่ดำเนนิการฉีดวัคซีน
ไดรวดเร็วท่ีสุด โดยขอใหดานกักกันสัตวตราดบูรณาการรวมในการฉีดยาฆาแมลงพาหะในคอก
สัตวนั้น ๆ ดวย 

วาระที่ 4.1.3   มาตรการเฝาระวงัโรคในมา 
- กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไดดำเนินการเจาะเลือดมา ของนายนมล พนมมาศ เลขที่ 103 หมู 
5 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จำนวน 7 ตัวอยาง สงตรวจศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทยภาคตะวันออก ชลบุรี เพ่ือตรวจหาเชื้อโรคโลหิตจางติดเชื้อในมา (EIA) และโรคกาฬ
โรคแอฟริกาในมา (AHS) 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 4.1.4 การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

 - สถานการณการระบาดของโรค ASF ในปจจุบัน 
 - ปรับระดับความเสี่ยงโรคระบาดท่ีสำคัญในสุกรในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 
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- เนนย้ำการดำเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา ซากสุกร หรือซาก
หมูป าเขาพ้ืน ท่ี เฝ าระวังชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  ตามหนังสือ (ดวนที่สุด )              
ที่ กษ 0๖๑0/ว๓๗๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม 256๔ 

มติที่ประชมุ สถานการณ ในปจจุบัน พื้นที่จังหวัดตราด ไดรับการปรับระดับเปนพ้ืน ท่ีที่ มีความเสี่ยงสูง         
การตรวจสอบพบเชื้อจากเกษตรกรรายยอย โดยขณะนี้ พื้นที่อำเภอเมืองตราด เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงสุด 
การเคลื่อนยายตองมีผลตรวจเลือดทุกคำขอ และขอเนนย้ำใหทุกอำเภอ ในการเก็บตัวอยางทุกครั้ง
ตองขอขอมูลที่มากอนเพราะจะมีผลตอการตรวจสอบยอนกลับ 

วาระที่ 4.1.5 กิจกรรมควบคมุปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- ขอขอบคุณ ปศุสัตวอำเภอและเจาหนาที่ทุกทานที่รวมปฏิบัติงาน โครงการปศุสัตวรวมใจกำจัด
ภัยพิษสุนัขบา เพ่ือเฉลิมพระเกรียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  ภ ายใต โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภั ยจาก โรค พิษสุนั ขบ า              
ตามพระปณิธานศา สตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     
ณ วัดประณีต ม.๓ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง  และโครงการปศุสัตวเคลื่อนทีเ่ฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจำป 
256๔ มา ณ ที ่นี้ 

 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย     
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ  (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
วาระที่ 4.1.6 กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 

 - กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุมกัน โรคนิ วคาสเซิล ในไกภ ายหลั งที่ ได รับวัคซีนป องกัน                     
โรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   โดยกำหนดขึ้นระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม  
๒๕๖๔     

 - ขอให ปศุสัตวอำเภอและผู ท่ี เก่ียวข องสุม เก็บตั วอย างซีรั่ มฟารม  GFM ไกพื้ น เมือง          
จำนวน ๑ ราย ๑๐ ตัวอยาง (6 ราย ทั้งหมด ๖๐ ตัวอยาง) ตามหนังสือที่ ตร ๐๐๐๘ /๑๘๑๕  
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
วาระที่ 4.1.7 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว (ร.๑๐) 

- ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตคาสัตวและ
ซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

 - ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ ใบ 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕-
 

วาระที่ 4.1.8 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยชีีวภาพประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายทั้งป ๑๐๐ ตัว แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทยีมกับสัตวของเกษตรกร  ๑๐๕  ตัว / ๑๔๐  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 4.2 กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสตัว               
วาระที ่4.2.1  แผนตรวจประเมินโรงฆาสัตวภายในประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

วันที ่ อำเภอ ชื่อโรงฆา หมายเหตุ 

9 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด เทศบาลเมอืงตราด  

9 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นางไลลา โตะทอง  

9 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นายมนตรี เดวีเลาะห  

9 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นายอวยชัย บุญเพ็ญ  

9 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นายมงคล สุเนตร  

10 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นายดำรง บัวผัน  

10สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นายปติพงศ แซลิ่ม  

10 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด นางเกษณี โคตระวีระ  

10 สิงหาคม 2564 อำเภอเมืองตราด ฟตรี่ & นาเดียร ไกสด  

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง นางจันทนา พัฒนผล  

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง เทศบาลตำบลแสนตุง  

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง นายจังหวัด สมทิพย  

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง นางสาวสมพิศ นกงาม  

ที ่ กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบติังานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
1๔ /๙ /๑๑ 

- 

 
๑๔๐ /๑๐๕ /๑๐๐ 

 
2. ตรวจทองหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟารม 
  รวมจำนวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจำนวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๗ 
๘ 
 ๕ 

 
๘๓ 

๑๐๔ 
๕๘         

3. จำนวนลูกสัตวที่เกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๒ / ๒ 

 
 

       ๖๗ / ๖๓ 
3. ทำทะเบียนประวัต ิ

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๒ / ๒ 
 

       ๖๑/๔๙ 



 

 

-๖-

วันที ่ อำเภอ ชื่อโรงฆา หมายเหตุ 

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง นางกนกนันท ศรสุนทร  

11 สิงหาคม 2564 อำเภอเขาสมิง นางฟาติมะ คงนอย  

16 สิงหาคม 2564 อำเภอคลองใหญ นางสาวรำไพ พันธุทุมนันท  

16 สิงหาคม 2564 อำเภอคลองใหญ นางสาวรำไพ พันธุทุมนันท  

17 สิงหาคม 2564 อำเภอบอไร เทศบาลตำบลบอพลอย  

19 สิงหาคม 2564 อำเภอแหลมงอบ นายสมชาย พูลเกษม  
มติทีป่ระชุม หากปศุสัตวอำเภอใดติดภารกิจ หรืออยากเปลี่ยนแผน ขอใหปศุสัตวอำเภอแจงกลุมงานลวงหนา 

และขอใหดานกักกันสัตวตราด รวมดำเนินการแบบบูรณาการ 
วาระที ่4.2.2  กิจกรรมปศุสัตวอินทรีย 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว จะดำเนินการเขาตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย (กระบือ)    
ของนายสุวิชา ลีลา รวมกับสำนักงานปศุสัตวเขต 2 (ผานทาง video conference)  ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จึงขอใหปศุสัตวอำเภอคลองใหญแจงการตรวจประเมินดังกลาว
ใหเกษตรกรทราบตอไป 

มติที่ประชุม   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 

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 

มติทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 
 



 

 

-๗-
 

วาระที่ 4.3.4  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตวเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
 ดวย สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับเงินอุดหนุน สนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร       

เพ่ือแกไขปญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) นั้น 
 บัดนี้ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ไดสงมอบปจจัยการผลิตใหแกกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองกลุมผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สหกรณการเกษตรชุมชน บานตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด เมื่อวันศุกรที่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว    
วาระที ่4.4.1   การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) 

  ในเดือนกรกฎาคม 256๔ กำหนดใหบันทึกขอมูล ตั้งแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปน
ตนไป โดยใหตัดยอดผลงาน ณ วันที่ ๒๕ ของเดือน 

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

 - สำนักงานปศุสัตวอำเภอ บันทึกผลงานลงในระบบ ตั้งแตวันที่  2๓ จนถึงวันที่ 2๕ 
กรกฎาคม 2564  

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

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.4.2      ผลการเบิกเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบพัฒนาจังหวัด โครงการ
อนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองตราดและผลิตอาหารเพื่อลดตนทุนเพิ่มรายได กลุมยุทธศาสตรฯ      
ไดงบประมาณจำนวนเงนิ 745,400 บาท ผลการเบิกจาย 100%                

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

วาระท่ี 4.4.3    การรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และจำนวนสัตวที่ถูกฆา   
(ศฐ.01) ขอความรวมมือปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ รายงานขอมูลฯ ตามแบบ ศฐ.01 สงให     
กลุมยุทธศาสตรฯ ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมสงกรมปศุสัตวตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที ่4.5 ฝายบริหารทั่วไป 
วาระที ่4.5.1 การเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป  พ.ศ. 2564            
ในภาพรวม เปนเงิน 7,066,354 บาท (เจ็ดลานหกหมื่นหกพันสามรอยหาสิบสี่บาทถวน) ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
เบิกจายทั้งสิ้น 5,570,813.87 บาท (หาลานหาแสนเจ็ดหมื่นแปดรอยสิบสามบาทแปดสิบเจ็ด
สตางค) คงเหลือ 1,460,540.13 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นหารอยสี่สิบบาทสิบสามสตางค) 
คดิเปนรอยละ 79.33 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



 

 

-๘- 
 

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 เต็มวงเงินท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอใหเรงดำเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยเมื่อทำสัญญาดวยระบบมือแลวใหดำเนินการ
บันทึก บส.01 ในระบบ GFMIS ทันที 

และหากมีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อ/จัดจาง ใหเสนอขอความเห็นชอบผูวาราชการจังหวัด
โอนเงินกลับสวนกลางทันที เพ่ือกรมปศุสัตวจะไดใชดำเนินการในรายที่เรงดวนตอไป 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ดำเนินการเบิกจายงบลงทุนเสร็จสิ้นแลวรอยละ 100 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที ่4.6 ดานกักกนัสัตวตราด 
วาระที ่4.6.1 รายงานการเขา - ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่5 เรื่องปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อำเภอ / กลุม / ฝาย) 

มติที่ประชมุ ไมมี 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที ่6.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  

พันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 
 จังหวัดตราด เชิญชวนใหดำเนินการจัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ บริเวณอาคาร

สำนักงาน ประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระนมาภไธย ส.ก. และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผาน
ทางเว็บไซตจังหวัดตราด www.trat.go.th 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่6.2 จังหวัดตราด เชิญบำเพ็ญกุศลทอดผาปาสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิขุ ประจำป พ.ศ. 2564 ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธี โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ 
พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค
บำเพ็ญกุศลทอดผาปาสามัคคี ตามกำลังศรัทธา ทางมูลนิธิฯ จะออกใบอนุโมทนาบัตรแกทานผูมีจิต
ศรัทธาสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได สามารถบริจาคไดที่สำนักงานจังหวัดตราด ตั้งแตบัดนี้ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่6.3 กรมปศุสัตวแจงการจัดสรรการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหแก

บุคลากรกรมปศุสัตว สวนภูมิภาค โดยกรมควบคุมโรคแจงวาไมสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนใหได 
กรมปศุสัตวจึงมีแนวทางใหปศุสัตวจังหวัด ซึ่งเปนคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด สำรวจ
จำนวนและรายชื่อบุคลากรของกรมปศุสัตวที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนและ
ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขอรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เพ่ือฉีดใหกับเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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