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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
----------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1.นายมนัส                  เทพรักษ์  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
2.นายเชิงชาญ     พ่ึงเจียม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3.นายสมมาท   ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
4.นางสาวอภิชญา           ศรวัลเพ็ง         เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5.นายปิยคชา                นาเจริญ          แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6.นายศรัณย์          เปริณะพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7.นายเสถียร               จ านงกุล            ปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ 
8.นายพิชัย                 ภูมิสถาน  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
9.นายกฤษณะ  โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอท่าม่วง 
10.นายณรงค์         แสงจันทร์        ปศุสัตว์อ าเภอบ่อพลอย 
11.นายวีระศักดิ์           จาตุพรธรรม ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระเจา 
12.นายวีระศักดิ์           กาญจนภิญพงศ์   ปศุสัตว์อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   
13.นายจิรสิน               พันธุ์โสดา         ปศุสัตว์อ าเภอพนมทวน 
14.นายสุนทร     นิลพันธ์   ปศุสัตว์อ าเภอท่ามะกา 
15.นางสาววีรภัสรา        แก้วเกษ             นายสัตวแพทย์ช านาญการ รักษาราชการแทน  

  ปศุสัตว์อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
16.นายนาธาร                ปานอุทัย         เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทน 
                                                     ปศุสัตว์อ าเภอสังขละบุรี 
17.นายอัศวิน       ไหลธรรมนูญ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองปรือ 
  18.นายขวัญชัย            จังธนสมบัติ       ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค 
  19.นายวิมศักดิ์            รัชอินทร์   ผอ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
  20.นายเอกชัย             โพธิท์อง  นักวิทยาศาสตร์ (แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี) 
  21.นายบุญชัย             อภยัรัตน์            จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์  

           แทน ปศุสัตว์อ าเภอทองผาภูมิ 
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                    ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1.นายประเสริฐชัย     กิ่งทัพหลวง            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  2.นายนันทชัย        แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  3.นายลีนวัตน์         สุขเกษม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  4.นางสาวอาจารีย์     กุหลาบ                 นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  5.นางสาวชมพูนุช     สุขประเสริฐ           นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  6.นางสาวธาราทิพย์    พุ่มระฎัฐ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  7.นางสาวปราณปริยาฐ์  หมื่นสังข์            นักจัดการงานทั่วไป 
 
เปิดประชุม เวลา 13.30 น.  
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
    1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 8 ราย 

(1) นายอนันต์    สิริพฤกษา     ด ารงต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) นายคม   ศรีเพ็ชร  ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดกาญจนบุรี 
(3) นางจงกล   สุวรรณานนท์  ด ารงต าแหน่ง  จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
(4) นายวิมศักดิ์   รัชอินทร์     ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา    

อาหารสัตว์กาญจนบุรี 
(5) นายธนณัฏฐ์   ศรีสันต์    ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
(6) นายวันชัย     ศรีวงษ์ญาติดี   ด ารงต าแหน่ง  นายอ าเภอพนมทวน 
(7) นางสาวเบญจวรรณ  ฟักแก้ว ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอห้วยกระเจา 
(8) นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ   ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  

    1.2 ขอให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป         
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้     
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

2564 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่มีการ           
แจ้งขอแก้ไข  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รายละเอียดงานต่างๆ 
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  

นายวิมศักดิ์  รัชอินทร์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  
- การแจกจ่ายสนับสนุนเสบียงสัตว์ช้างโควิด เบื้องต้นได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ทางศูนย์อยากทราบช่วงเวลา สถานที่ ที่สะดวกจะรับมอบ – ส่งมอบ พืชอาหารสัตว์จ านวน 720 ฟ่อน  
ประธาน   มอบปศุสัตว์อ าเภอไทรโยคเข้าร่วมงานดังกล่าว 
          นายวิมศักดิ์  รัชอินทร์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 

- อาหารสัตว์ อาหารส าหรับโคขุน ราคาไม่เกิน กิโลกรัม 5 บาท (TMR) รบกวนปศุสัตว์อ าเภอ       
ในพ้ืนที่ ที่มีโคขุน อยากทราบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือน ามาวางแผนการท าอาหารโคขุน กิโลละไม่เกิน 5 บาท 
     ประธาน   ขอให้มองในภาพรวมของจังหวัด ไม่ใช่แค่อ าเภอเลาขวัญที่เดียว ให้กลุ่มส่งเสริมท าแบบฟอร์มให้อ าเภอ และ
แบ่งพ้ืนที่ความต้องการพืชอาหารสัตว์ไม่ใช่เฉพาะโคเนื้อ เนื่องจากเป็นหน่วยงานปศุสัตว์ให้ดูภาพรวม แพะ แกะ โคนม ด้วย  

            มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปบบประมาณ 2564 

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีข้อมูล ณ วันที่ 29  มีนาคม  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 62.98 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปบบประมาณ 2564 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ 29  มีนาคม  2564   เบิกจ่าย คิดเป็น 43.30 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปบบประมาณ 2564 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 29  มีนาคม  2564   เบิกจ่าย คิดเป็น 48.44 % 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
              -   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ระบบ e-Operation 
ส่วนใหญ่จะเกินร้อยละ 50% มีบางกิจกรรมที่ยังไม่ถึงอยู่ระหว่างด าเนินการลงข้อมูล ขอให้กลุ่ม/ฝ่ายช่วย

ติดตามการลงข้อมูลในระบบตามเป้าหมาย ตามแผนที่กรมปศุสัตว์ก าหนดไว้ 

• ตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ทุกวันที่ 22 ของเดือน  

• รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือน ถึงสิ้นเดือน 
  - ปศอ. >> บันทึก , ยืนยันผลงาน (วันที่ 23-25) 
  - กลุ่ม/ฝ่าย >> ตรวจสอบ , อนุมัติผลงานจากอ าเภอ (วันที่ 26-28) 
  - ก.ยุทธ์ >> ตรวจสอบ , บันทึก , ยืนยันผลงานจังหวัด (วันที่ 29-31) 

              แจ้งแก้ไขผลการปฏิบัติงานในระบบได้ ภายในวันที่ 29 ของเดือน โดยจัดท าหนังสือบันทึกเสนอ       
ปศุสัตว์จังหวัด  ขออนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว 
การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564 
        กรมปศุสัตว์ ได้โอนงบประมาณมาให้แล้วเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนงาน ทางกลุ่มไม่สามารถแจ้งยอด
ล่วงหน้าได้ เนื่องจากไม่ทราบยอด ต้องรอให้กรมปศุสัตว์แจ้ง  
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
    กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือก ำชับ กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรโครงกำร

ธนำคำรโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ พ.ศ. 2556 ปรำกฏว่ำพบข้อบกพร่องของเจ้ำหน้ำที่บำงแห่ง ไม่ปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กรมปศุสัตว์จึงขอให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบโดยเคร่งครัด 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
        วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยำกจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงำนและเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นกำรช่วย
ให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
        คุณสมบัติของเกษตรกร 

• เป็นเกษตรกรมีสัญชำติไทย อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
• มีอำชีพท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
• มีรำยได้ไม่เกิณเกณฑ์ จปฐ.1 หรือได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือคณะกรรมกำรชุมชน 

       ขั้นตอนโครงการ ธคก. 
• ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนง ผ่ำนปศุสัตว์อ ำเภอ 
• เมื่อได้รับแล้ว เกษตรกรท ำสัญญำยืมเพ่ือกำรผลิตระยะสัญญำ 5 ปี 
• เมื่อลูกโค-กระบือ ตัวแรก อำยุครบ 18 เดือน ให้ส่งลูกคืนโครงกำรฯ 
• เมื่อยืมแม่โค-กระบือ ครบ 5 ปี แม่โค-กระบือ และลูกตัวที่ 2,3,4… ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม 
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ประธาน 
             ขอให้กลุ่ม/อ ำเภอ ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำร         

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ พ.ศ. 2556  โดยเคร่งครัด 
                มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์

             - เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวอภิชญา   ศรวัลเพ็ง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 โรค ASF  หรือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยังระบาดในหลายประเทศ แอฟริกา 7 ประเทศ , เอเชีย 15 ประเทศ 
และยุโรป 13 ประเทศ 
         สถานการณโ์รคปากและเท้าเปื่อย  ในระยะนี้ยังไม่พบโรคในพ้ืนที่เขต 7 รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่พบโรค 
          การประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดส าคัญในสุกร วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564  ในจังหวัดกาญจนบุรี    
ยังมีพ้ืนที่สีแดง สูงมาก 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพนมทวน และ อ าเภอหนองปรือ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นายเชิงชาญ   พึ่งเจียม   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ตัวช้ีวัดบังคับ 
๑.ชื่อตัวชี้วัด:การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
๒.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
๓.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
        (ปศุสัตว์OK) 
ตัวช้ีวัดเลือก 
๑.ชื่อตัวชี้วัด:ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
๒.ชื่อตัวชี้วัด:โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(สุกร) 
๓.ชื่อตัวชี้วัด:การรักษามาตรฐานการรับรองปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
๔.ชื่อตัวชี้วัด:การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
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ผลปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน   ระดับคะแนนที่ได้   5 
การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK)      ระดับคะแนนที่ได้   5 
กำรรับรองสถำนที่จ ำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์OK)        ระดับคะแนนที่ได้   5 
ตลำดรองรับสินค้ำปศุสัตว์ฮำลำล                       ระดับคะแนนที่ได้   5 
โครงกำรฟำร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)                  ระดับคะแนนที่ได้   5 
กำรรักษำมำตรฐำนกำรรับรองกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับ  ระดับคะแนนที่ได้   5 
โรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศ (GMP) 
กำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์          ระดับคะแนนที่ได้   5 
ระดับคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ      5 
ก ำหนดกำรส่งตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์ฯ ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๔ 
  -  แผนกำรเก็บสำรตกค้ำงส่ง สตส. กลุ่มจะส่งแผนกำรเก็บตัวอย่ำงให้อ ำเภออีกครั้ง  
รับตัวอย่ำงวันที่ ๑๕-๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔  
- แผนกำรส่งตัวอย่ำง กิจกรรมตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม ประจ ำเดือนเมษำยน 
ในวันที่ 20 เมษำยน 2564 ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้อ ำเภอทรำบ 
- รำยงำนแบบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (รน.) และแบบตรวจโรคก่อนฆ่ำ-หลังฆ่ำสัตว์ (AM/PM) 
      รำยงำนประจ ำเดือน มีนำคม 2564   ส่งจังหวัดก่อนวันที่ 2 เมษำยน 2564 
 
                มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

     4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นายปิยคชา   นาเจริญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
       - โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
            ณ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอหนองปรือ                   
และอ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
      - โครงการสัมมนา หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
(นายพิเชฐ เจริญพร) 
      - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง       
ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
      - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 7 และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ ลงพื้นที่
คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ดีเด่น ระดับจังหวัด 
     - โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน (ครู ข.)  
 ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 



~ 7 ~ 

 
     - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สุพรรณบุรี 
ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์      ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
    - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพนมทวน และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ ดอนดีฟาร์มแกะ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
   - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง ณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
  - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี 
        เบิกจ่ายค่าโรงเรือนเลี้ยงแพะจ านวน 8 หลัง 
        เบิกจ่ายค่าซื้อพันธุ์แพะเข้าเลี้ยง จ านวน 352 ตัว 

ประธาน 
                  การขับเคลื่อนตลาดกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธาน 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอ เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ เป็นเลขานุการ จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนตลาดกลางและ
รายงานปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดทราบ 
         มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ให้ประสานกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ สปก. ให้ตั้งกรรมการ
ตรวจรับให้ครอบคลุม กว่าเดิม โดยแยกออกจากของกรมปศุสัตว์  
นายขวัญชัย  จังธนสมบัติ  ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค 
                  ก่อนการเบิกจ่ายเงินในงวดถัดไป อยากให้กลุ่มส่งเสริมช่วยดูเรื่องการตลาดทางผลผลิต หรือวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ก่อนปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร ช่วยตรวจสอบอีกครั้งถึงความพร้อมจริงๆ ส่วนเงินที่หมุนเวียน ที่จะออกเร็วๆนี้ 
ขอให้มีเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาช่วยดูเรื่องการบริหารการจัดการด้านต่างๆ แก่เกษตรกร 

ประธาน 
        ถ้ำเกษตรกร ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ทุกอย่ำงก็ต้องอนุมัติวงเงินให้เกษตรกร แต่ทำงจังหวัดจะช่วยดูเรื่องกำร

บริหำรจัดกำรต่ำงๆ กับเกษตรกรในโครงกำร 
  

                มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 

- ไม่มี 
       มติที่ประชุม รับทราบ 
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\ เงินทั้งหมด แผนเบิก คงเหลือ คิดเป็น (%)
1 12,278,344.00      183,869.34          5,682,129.40       53.72
2 126,650.00           67,200.00            34,750.00            72.56
3 966,380.00           496,450.00          238,140.00          75.36
4 306,000.00           71,062.00            110,838.00          63.78
5 1,023,790.00        151,300.00          538,510.00          47.40

14,701,164.00      969,881.34          6,604,367.40       55.08

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 6,412,345.26
กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ 24,700.00

งบประมาณ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2564 เป้าหมายร้อยละ 60
กลุ่ม/ฝ่าย เบิกจ่ายแล้ว

ส านกังานปศุสัตว์จังหวดักาญจนบุรี

รวม 7,126,915.26

กลุ่มส่งเสริมฯ 333,980.00

กลุ่มสุขภาพสตัว์ ฯ 231,790.00
กลุ่มคุณภาพ ฯ 124,100.00

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

- อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e - learning) ของส านักงาน ก.พ. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยัง
ไม่ได้ฝ่านการอบรม e – learning ขอให้รีบด าเนินการ และจัดส่งใบประกาศการอบรมให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 2 
เมษายน 2564  

สรุปเร่งรัดผลการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        ประธาน     
- ขอให้กลุ่ม/ฝ่ำย เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
- งำนหนังสือ งำนสำรบรรณ ขอให้กลุ่ม/ฝ่ำย แม้แต่อ ำเภอที่ติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำน 

ภำยนอกให้เจ้ำหน้ำที่ดูเรื่องงำนสำรบรรณให้ละเอียดรอบคอบ เวลำท ำหนังสือติดต่อหน่วยงำนภำยนอก แม้แต่จังหวัด     
ทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้ท ำหนังสือให้หน่วยงำนรำชกำรในส่วนภูมิภำคทรำบ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรท ำหนังสือถึง
นำยอ ำเภอเฉพำะเรื่องปกติ งำนสถิติ หรืองำนประจ ำ เท่ำนั้น  ต่อไปให้กลุ่ม/ฝ่ำย ท ำบันทึก ค ำสั่งเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ในครั้งแรก เมื่อผู้ว่ำรำชกำร ลงนำมในค ำสั่งแล้ว หน่วยงำนสำมำรถแนบส ำเนำค ำสั่งไปพร้อมกับหนังสือของหน่วยงำนใน
ครั้งต่อไปได้  
 
                 มติที่ประชุม      รับทราบ 
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5.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
              -   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
                      ตวัชี้วัด :ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด รอบท่ี 1/2564 
                           1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดโดยมีทุกหน่วยงานในสังกัดกรม  ปศุสัตว์ภายในจังหวัดเช่นด่าน/ศูนย์ฯ/สถานี ฯลฯ ร่วม
เป็นคณะท างาน 
  ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 11/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ยุทธศาสตร์แพะ (พ.ศ.2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ 
 “เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก” 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แพะ 
         “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมฮาลาล          
เพ่ือการส่งออก” 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการเลี้ยงแพะในจังหวัดกาญจนบุรี 
SWOT Analysis แพะ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
. จุดแข็ง (Strengths) 
 1. เกษตรกรมีความสนใจและมีความพร้อมในการเลี้ยงแพะ และจัดตั้งเครือข่าย 
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความพร้อมในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
 3. การเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนต่ า สามารถพัฒนาปรับปรุงและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. มีการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม ท าให้ลดต้นทุนในการผลิต 
 5. มีพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติในพื้นที่สามารถน ามาเป็นอาหารแพะได้ 
 6. มีพื้นท่ีและสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะ 
 7. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะที่หลากหลาย 
 8. มีตลาดกลางรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ 
 9. ราคาแพะมีความเสถียรภาพ 
 10. มีความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาการผลิตแก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 

 
2. จุดออน(Weaknesses) 
 1. เกษตรกรบางพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญในการรวมกลุ่ม 
 2. ข้อจ ากัดการท าฟาร์มมาตรฐานต้องมีนายสัตวแพทย์คุมฟาร์ม 
 3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
 4. เกษตรกรยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 
 5. ขาดโรงฆ่ามาตรฐานและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 5. เกษตรกรไม่พัฒนาการเลี้ยงให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน 
 6. เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะ 
 7. ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ (การเคลื่อนย้าย,การท าลายสัตว์ที่เกิดโรคระบาด) 
 8. งบประมาณชดเชยการท าลายสัตว์ที่เกิดโรคมีจ ากัด 
3. โอกาส(Opportunities)  
 1. มีความต้องการทางด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น 
 2. การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) สร้างโอกาสการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน 
 3. นโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสู่ทวายท่าเรือน้ าลึกสามารถ เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต
ได้มากขึ้น 
 4. กรมปศุสัตว์มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงแพะแบบประณีตในพ้ืนที่ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 5. มีกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะที่เข้มแข็ง 
 6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และงบจังหวัดมากขึ้น 
 7. มีแหล่งสนับสนุนเงินทุน เช่น ธกส. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นต้น 
 8. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมทางการเกษตร ส่งเสริมเป็นพื้นที่เลี้ยงแพะ 
 9. มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบแปลงใหญ่ 
 10. สถานการณ์เกิดโรคระบาดในสุกร ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะมากขึ้น 
4. อุปสรรค(Threats)  
 1. กฎระเบียบ กฎหมายระหว่างประเทศในการน าเข้า ส่งออก ไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ 
 2. มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3. รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ 
 4. จังหวัดไม่สนับสนุนงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 5. โรคระบาดที่ส าคัญต่อการเลี้ยงแพะ 
 6. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งในพื้นที่อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญ  
 7. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแพะ 
 8. มีเนื้อสัตว์ชนิดอื่นมาทดแทน ท าให้การบริโภคเนื้อแพะยังไม่เป็นที่นิยม 
 9. มีความเชื่อ ค่านิยมในการบริโภคในบางกลุ่ม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกาญจนบุรี 
SWOT Analysis โคเนื้อ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
 1. สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสม มีแหล่งน้ าสาธารณะและชลประทาน ท าให้พืชอาหารสัตว์เพียงพอและมี

ระบบขนส่งที่มีศักยภาพ 
 2. แหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในประเทศมีปริมาณมาก รวมทั้งผลพลอยไดจากการเกษตร และเศษเหลือ

จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก มันส าปะหลัง ร า ปลายขาว ฟางขาว ตนและเปลือกขาวโพด เปลือกสับปะรด         
ตนถั่วตางๆ หลังการเก็บเก่ียว และเศษเหลือจากโรงงานผลไม ซึ่งมีราคาถูก 

 3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนทางวิชาการอย่างรอบด้าน 
2. จุดออน(Weaknesses) 
 2.1 ปริมาณโคเนื้อพันธุ์ดียังไม่เพียงพอและต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดี 
 2.2 เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญในการจัดการพืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและเพียงพอตลอดทั้งปบ 
 2.3 วัตถุประสงค์การรวมกลุ่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 2.4 จ านวนฟาร์มปลอดโรคและฟาร์มมาตรฐานในพ้ืนที่มีน้อย 
 2.5 โรงงานฆ่าสัตว์มาตรฐานมียังไม่ เพียงพอ การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ในด้านการจัดการหลังการฆ่า เช่น การเก็บรักษา การตัดแต่งแยกชิ้นส่วน 
 2.6 ปัญหาโรคระบาดสัตว์ (โรคปากและเท้าเปื่อย) ยังมีอยู่ และมีการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมใน

อาหาร เป็นข้อจ ากัดการส่งโคมีชีวิตและเนื้อโคไปขายต่างประเทศ 
 2.7 การสรางเครือขายเพื่อใหเกิดเชื่อมโยงระหวางการผลิต และการตลาดมีคอนขางนอย 
3. โอกาส(Opportunities)  
 3.1 โคมีชีวิต เนื้อโค และผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาดเอเชีย ชื่อเสียงดานอาหารไทยเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยวทั่วโลก ท าใหมีโอกาสพัฒนาเนื้อโคเพ่ือการสงออกประเภทพรอมบริโภค สามารถสรางเอกลักษณอาหารไทย
โดยใชเนื้อโคไทย (Thai premium beef brand) และความตองการบริโภคเนื้อคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน 

 3.2 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สร้างโอกาสการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน 
 3.3 เป็นศูนย์กลางผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีและโคขุนคุณภาพ 
4. อุปสรรค(Threats)  
 4.1 ปัญหาโรคระบาดส าคัญต่อการเลี้ยงโคเนื้อ เช่น Brucellosis FMD 
 4.2 มีการลักลอบเคลื่อนย้ายโคเนื้อ 
 4.3 แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมยังไม่เพียงพอ 
 4.4 ข้อจ ากัดในการท าฟาร์มมาตรฐาน 
 
 
 



~ 12 ~ 

 
ประธาน  

- กลุ่มยุทธศาสตร์เป็นผู้ประสานหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ท าเรื่องตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบที่ 2/2564 ในรอบ 6 เดือนให้อ าเภอทุกอ าเภอ และจัดประชุม เรื่อง SWOT   

-ตัวชี้วัดบังคับ ของอ าเภออาจจะ 10 ตัว ของหัวหน้ากลุ่มอาจจะ 5 ตัว อ าเภออาจจะรวบรวมของ 
3-4 กลุ่ม เข้าไปเป็นตัวเลือกบางกิจกรรม ได้  

มติที่ประชุม      รับทราบ 
  

5.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
              -   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอภิชญา   ศรวัลเพ็ง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ทางกลุ่มได้จัดท าค าสั่ง เรียบร้อยแล้ว 
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอลงนาม และจะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง 
            ประธาน 

- ต่อไปทุกกลุ่ม เรื่องเพ่ือพิจารณา ถ้ามีประเด็นเรื่องค าสั่ง ให้แจกเป็นเอกสารในที่ประชุม 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ควรแต่งตั้งเป็นเลขคี่   

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน ปศุสัตว์อ าเภอแต่ละอ าเภอ เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ เป็นกรรมการ 

- ใบ ร.10 ถ้าด าเนินการแล้ว น าส าเนาแจ้งให้ ปศุสัตว์จังหวัด ทราบด้วย 
- มติที่ประชุม      ให้แก้ไข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 

                   5.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
- เรื่องเพ่ือพิจารณา 

นายเชิงชาญ   พึ่งเจียม   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                  การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าปี 1/2564 

                  กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 โรง เป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดกลาง ที่ต้อง
แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นบุคคลภายนอก 
                  ประธาน 
                           ให้ทางกลุ่มท าหนังสือหารือกับทางกรมปศุสัตว์ กรณีโรงฆ่าสัตว์ขนาดกลาง พร้อมรายละเอียดก าลัง
การผลิตต่อวัน ของแต่ละโรงฆ่าสัตว์ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง อ่ืน ๆ 
                 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

         นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

                         - เรื่องท าบุญส านักงานเลี้ยงพระช่วงสงกรานต์ ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564  ก าหนดการ            
ฝ่ายบริหารทั่วไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
        นายปิยคชา   นาเจริญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

- เรื่องโครงการแปลงใหญ่ ยกระดับซึ่งด าเนินการในอ าเภอเลาขวัญ กลุ่มนายสมชาย เศรษฐทอง 
เข้าร่วมโครงการ เป็นเงินอุดหนุนวงเงิน 3 ล้านบาท จะต้องจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนนี้ ทางกลุ่มได้ด าเนินการคีย์ข้อมูลแปลงใหญ่ ในระบบของกรมส่งเสริม เพ่ือยืนยัน จะมีการพิจารณาทบทวนใน
ระดับอ าเภออีกครั้ง ทางเกษตรอ าเภอจะมีการจัดประชุมทบทวนความเหมาะสมของรายการกิจกรรมของกลุ่มอีกครั้ง                                
 
             มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
 
 
 

   (นางสาวปราณปริยาฐ์  หมื่นสังข์)    (นายศรัณย ์   เปริณะพันธ์) 
         นักจัดการงานทั่วไป               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ผู้จดรายงานการประชุม      ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


