
 

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 7/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายมนัส เทพรักษ์   ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี   ประธาน 
2. นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. นายพรศักดิ์ ประสมทอง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. นายสมมาท ขุนบรรเทา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายณรงค์ แสงจันทร์   ปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย 
7. นายเสถียร จำนงกุล   ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ 
8. นายสุพจน์ แม้นทิม   ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ 
9. นายกฤษณะ โกมลจันทร์  ปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง 
10. นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม  ปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา 
11. นางชนัญดา จิตรใจเย็น  แทนปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา 
12. นายพิชัย ภูมิสถาน   ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13. นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
14. นายสามารถ เปรมปรีดิ์  แทนปศุสัตว์อำเภอไทรโยค 
15. นายจิรสิน พันธุ์โสดา   ปศุสัตว์อำเภอพนมทวน 
16. นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์  ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ 
17. นายนาธาร ปานอุทัย   ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี 
18. นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
19. นางสาววรนุช พุฒตาล  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวอาจารีย์ กุหลาบ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 2. นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 3. นางสาววีรภัสรา แก้วเกษ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 4. นายนันทชัย แล่เพ็ชร   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 5. นายลีนวัตน์ สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 6. นายประเสริฐชัย กิ่งทัพหลวง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 7. นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 8. นางสาวธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
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 9. นางสาววรรณา ศรีเหรา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 10.ว่าที่ร้อยตรีวีระ สืบพลาย  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 11.นายวีรชัย จิรธนาวุฒิ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 12. นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 13. นางขวัญใจ นฤทัต   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 14. นางสาวกาญจนา สุขก่ำ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี          ติดราชการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ขอเปิดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2564 ครับ 
ฝ่ายเลขาฯ ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
ประธานฯ  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจำเดือน มิถุนายน
2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ที่
ประชุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งแก้ไขที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เลยครับ  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
    4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.2. ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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    4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  1. รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
    1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  
    - งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 780,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 573,300 บาท 
คงเหลือ 207,600 บาท คิดเป็น 73.42% 
    -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 817,956 บาท เบิกจ่ายแล้ว 515,010.81 
บาท คงเหลือ 302,945.19 บาท คิดเป็น 62.96% 
    รวม ทั ้ง สิ ้น  งบ ป ระม าณ ที ่ได ้ร ับ  1,598,856 บ าท  เบ ิก จ ่า ย แ ล ้ว 
1,088,310.81 บาท คงเหลือ 510,545.19 บาท คิดเป็น 68.07% 
    1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
    -งบ บุ ค ล าก ร  งบ ป ระมาณ ที่ ได้ รั บ  2,577,400 บ าท  เบิ ก จ่ ายแล้ ว 
1,929,710 บาท คงเหลือ 647,690 บาท คิดเป็น 74.87% 

     -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับ 2,040,272  บาท เบิกจ่ายแล้ว 
1,509,270.14 บาท คงเหลือ 531,001.86 บาท คิดเป็น 73.97% 
    รวมทั้ งสิ้ น  งบ ป ระมาณ ที่ ได้ รั บ  4,6 1 7 ,6 7 2  บ าท  เบิ กจ่ ายแล้ ว 
3,438,980.14 บาท คงเหลือ 1,178,691.86 บาท คิดเป็น 74.47% 
    1.3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
    -งบ บุ ค ล ากร  งบ ป ระมาณ ที่ ได้ รั บ  7,636,400  บ าท  เบิ กจ่ าย แล้ ว 
6,333,496.73 บาท คงเหลือ 1,302,903.27 บาท คิดเป็น 82.94% 
    -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับ 6,999,844   บาท เบิกจ่ายแล้ว 
5,128,246.40 บาท คงเหลือ 1,871,597.60 บาท คิดเป็น 73.26% 
    -งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 2,972,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,952,700 บาท 
คงเหลือ 20,000 บาท คิดเป็น 99.33% 
    -งบ เง ินอ ุดหน ุน  งบประมาณ ที ่ได ้ร ับ  302,900  บาท  เบ ิกจ ่ายแล ้ว 
302,900 บาท คิดเป็น 100% 
    รวมทั้ งสิ้ น  งบประมาณ ที่ ได้ รับ  17,911 ,84 4  บ าท  เบิ กจ่ ายแล้ ว 
14,717,343.13 บาท คงเหลือ 3,194,500.87 บาท คิดเป็น 82.17% 
    1.4. งบประมาณกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
    -ฝ่ายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ได้รับ 15,127,374 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
12,592,881.13 บาท คงเหลือ 2,534,492.87 บาท คิดเป็น 83.25% 
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    -กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 140,300 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 119,600 บาท คงเหลือ 20,700 บาท คิดเป็น 85.25% 
    -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 1,174,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
901,520 บาท คงเหลือ 272,980 บาท คิดเป็น 76.76% 
    -กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 346,980 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 263,542 บาท คงเหลือ 83,438 บาท คิดเป็น 75.95% 
    -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 1,122,690 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 839,800 บาท คงเหลือ 282,890 บาท คิดเป็น 74.80% 
    รวมทั้ งสิ้ น  งบประมาณ ที่ ได้ รับ  17 ,911 ,844  บาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 
14,717,343.13 บาท คงเหลือ 3,194,500.87 บาท คิดเป็น 82.17%  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสมมาท ขุนบรรเทา  1. การบั นทึ กผลการปฏิบั ติ งาน  ผ่ านระบบบริหารการปฏิบั ติ งาน             
e-Operation ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 2 ทาง https://eop2.dld.go.th 
       กำหนดการรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน ปี 2564 โดยตัดข้อมูลผล
การปฏิบัติงานประจำเดือนทุกวันที่ 22 ของเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ของ
เดือนถึงสิ้นเดือน ดังนี้ 
       - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันทึกและยืนยันผลงานภายในวันที่ 23 - 25 ของ
ทุกเดือน 
       - กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติผลงานจากอำเภอ ภายในวันที่ 
26 - 28 ของทุกเดือน 
       - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบ บันทึก 
และยืนยันผลงานจังหวัด ภายในวันที่ 29 - 31 ของทุกเดือน  
       โดยกองแผนงานกำหนดตัดยอดทุกวันที่ 30 ภายในเที่ยงคืน หากประสงค์
แจ้งแก้ไขผลการปฏิบัติงานในระบบได้ภายในวันที่ 29 ของเดือน โดยจัดทำหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตว์จังหวัดขอ
อนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว 
    2. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
ประจำปีงบประมาณ 2564 
       2.1. แจ้งเปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 2  
     เปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เปิดระบบในวันที่ 1 เมษายน 
2564 ทางเว็บไซต์ http://eregist.dld.go.th โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ส่งคู่มือ
ปฏิบัติงานด้วยแล้ว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
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       2.2. เป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564  
     -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย 
     -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย 
     -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,800 ราย 
     -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 900 ราย 
     -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,250 ราย 
     -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย 
     -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย 
     -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย 
     -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย 
     -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,950 ราย 
     -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,150 ราย 
     -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,150 ราย 
     -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,600 ราย 
     รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 31,500 ราย 
    2.3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ข้อมูล ณ 
วันที่ 21 เมษายน 2564 
     -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย 
ปรับปรุงแล้วจำนวน 3,383 ราย คิดเป็น 112.77% 
     -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 1,229 ราย คิดเป็น 122.90% 
     -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,800 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 2,542 ราย คิดเป็น 141.22% 
     -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 900 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 1,208 ราย คิดเป็น 134.22% 
     -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,250 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 4,854 ราย คิดเป็น 114.21% 
     -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 3,911 ราย คิดเป็น 130.37% 
     -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 1,183 ราย คิดเป็น 118.30% 
     -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 1,230 ราย คิดเป็น 153.75% 
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     -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 3,418 ราย คิดเป็น 117.86% 
     -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,950 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 7,381 ราย คิดเป็น 106.20% 
     -อำเภอด่านมะขามเตี ้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,150 ราย 
ปรับปรุงแล้วจำนวน 1,501 ราย คิดเป็น 130.52% 
     -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,150 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 2,518 ราย คิดเป็น 117.12% 
     -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,600 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 3,265 ราย คิดเป็น 125.58% 
     รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 31,500 ราย ปรบัปรุงแล้ว
จำนวน 37,623 ราย คิดเป็น 119.44% 
    3. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือน
กรกฎาคม 2564 
    3.1. ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
     -อำเภอท่ามะกา เกษตรกรจำนวน 30 ราย แม่โคจำนวน 41 ตัว รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 41 ตัว 
     -อำเภอท่าม่วง เกษตรกรจำนวน 396 ราย แม่โคจำนวน 431 ตัว 
พ่อโคจำนวน 1 ตัว แม่กระบือจำนวน 2 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 434 ตัว 
     -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรจำนวน 116 ราย แม่โคจำนวน 
69 ตัว แม่กระบือจำนวน 47 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 116 ตัว 
     -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรจำนวน 220 ราย แม่โคจำนวน 
220 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 220 ตัว 
     -อำเภอไทรโยค เกษตรกรจำนวน 122 ราย แม่โคจำนวน 107 ตัว 
พ่อโคจำนวน 3 ตัว แม่กระบือจำนวน 23 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 ตัว 
     -อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 143 ราย แม่โคจำนวน 143 ตัว 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 143 ตัว 
     -อำเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจำนวน 159 ราย แม่โคจำนวน 114 ตัว 
แม่กระบือ 45 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 159 ตัว 
     -อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 10 ราย แม่โคจำนวน 10 ตัว 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัว 
     -อำเภอพนมทวน เกษตรกรจำนวน 147 ราย แม่โคจำนวน 188 ตัว 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 188 ตัว 
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     -อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรจำนวน 224 ราย แม่โคจำนวน 190 ตัว 
แม่กระบือจำนวน 72 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 262 ตัว 
     -อำเภอบ่อพลอย เกษตรกรจำนวน 214 ราย แม่โคจำนวน 214 ตัว 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 214 ตัว 
     รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 1,781 ราย แม่โคจำนวน 
1,727 ตัว พ่อโคจำนวน 4 ตัว แม่กระบือจำนวน 189 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,920 ตัว 
    3.2. รายงานลูกเกิดโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
     -อำเภอท่ามะกา แม่โคจำนวน 41 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 22 ตัว มีลูก
เกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 5 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 19 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 5 ตัว อยู่
ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 7 ตัว  
     -อำเภอท่าม่วง แม่โคจำนวน 431 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 430 ตัว อยู่
ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 1 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 6 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบ
กรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 9 ตัว  
     -อำเภอเมืองกาญจนบุรี แม่โคจำนวน 69 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 
58 ตัว มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 11 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์
ครบ 3 ปี จำนวน 9 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 9 ตัว    
     -อำเภอด่านมะขามเตี้ย แม่โคจำนวน 220 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 
215 ตัว มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 5 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 5 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 
ปี จำนวน 20 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 91 ตัว 
     -อำเภอไทรโยค แม่โคจำนวน 107 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 86 ตัว อยู่
ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 21 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 11 ตัว 
     -อำเภอทองผาภูมิ แม่โคจำนวน 143 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 71 ตัว มี
ลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 42 ตัว เพศเมีย 30 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 72 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 2 ตัว 
อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 2 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 1 ตัว 
     -อำเภอศรีสวัสดิ์ แม่โคจำนวน 112 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 66 ตัว มี
ลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 22 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 46 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 3 ตัว 
อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 2 ตัว  
     -อำเภอสังขละบุรี แม่โคจำนวน 10 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่  1 
จำนวน 10 ตัว  
     -อำเภอพนมทวน แม่โคจำนวน 188 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 105 ตัว 
มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 61 ตัว เพศเมีย 22 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 83 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 8 ตัว 
อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 23 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 5 ตัว 
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     -อำเภอเลาขวัญ แม่โคจำนวน 190 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 159 ตัว มี
ลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 20 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 31 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี 
จำนวน 6 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 12 ตัว 
     -อำเภอบ่อพลอย แม่โคจำนวน 214 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 181 ตัว 
มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 33 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี 
จำนวน 43 ตัว 
    3.3. รายงานลูกเกิดกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ  
     -อำเภอท่าม่วง แม่กระบือจำนวน 2 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 2 ตัว
     -อำเภอเมืองกาญจนบุรี แม่กระบือจำนวน 47 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 
46 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 1 ราย 
     -อำเภอไทรโยค แม่กระบือจำนวน 23 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 11 ตัว 
มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 12 ตัว     
     -อำเภอศรีสวัสดิ์ แม่กระบือจำนวน 44 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 20 ตัว 
มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 24 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี 
จำนวน 5 ตัว  
     -อำเภอเลาขวัญ แม่กระบือจำนวน 72 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 66 ตัว 
มีลูกเกิดตัวที่ 1 เพศเมีย 6 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน  ตัว อยู่ระหว่างขยายลูกตัวเมีย 5 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์
ครบ 5 ปี จำนวน 6 ตัว  
    3.4. เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดำริ 
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบของ
โครงการธนาคาร โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดังนี้ 
     1. สัญญายืมครบ 3 ปี ยังไม่แจ้งลูกเกิด 
     2. ลูกตัวที่ 1 มีอายุครบ 18 เดือน ยังไม่ดำเนินการจำหน่าย/ขยายโค-
กระบือ 
     3. สัญญายืมครบ 5 ปี  ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ยังไม่
ดำเนินการมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร 
     ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  
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    4.ต ัว ชี ้ว ัด ร ะ ด ับ ค ว า ม ส ำ เร ็จ ใน ก า ร พ ัฒ น า ผู ้ใ ต ้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า 
รอบที่ 2/2564  
    แผนพัฒนาบุคลากร  
    หลักสูตร : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะต้นน้ำ ในระหว่างวันที่     
2 – 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 15 ราย 
    หลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 
2564 จำนวน 15 ราย 
    5. โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด 
เกษตรปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        กิจกรรม :  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) วงเงิน 4,404,000 บาท โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ 
3. สร้างเยาวชนก้าวหน้าเลือกซื้ออาหารปลอดภัย 
4. พัฒนาระบบตลาด 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

    เปา้หมายเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 5 ไร่ 
หญ้ารูซี่จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 
    -อำเภอท่าม่วง เกษตรกรจำนวน 10 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 9 ไร่ หญ้ารูซี่
จำนวน 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 
    -อำเภอท่ามะกา เกษตรกรจำนวน 30 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 28 ไร่ หญ้ารูซี่
จำนวน 2 ไร่ รวมทั้งสิ้น 30 ไร่ 
    -อำเภอพนมทวน เกษตรกรจำนวน 30 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 20 ไร่ หญ้ารูซี่
จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 30 ไร่ 
    -อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรจำนวน 30 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 30 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
30 ไร่ 
    -อำเภอห้วยกระเจา เกษตรกรจำนวน 20 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 20 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
20 ไร่ 
    -อำเภอบ่อพลอย เกษตรกรจำนวน 20 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 10 ไร่ หญ้ารูซี่
จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 
    -อำเภอหนองปรือ เกษตรกรจำนวน 20 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 20 ไร่ รวม
ทั้งสิ้น 20 ไร่ 
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    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 5 
ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 
    -อำเภอไทรโยค เกษตรกรจำนวน 75 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 21 ไร่ 
หญ้ารูซี่จำนวน 54 ไร่ รวมทั้งสิ้น 75 ไร่ 
    -อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 15 ไร่ รวม
ทั้งสิ้น 15 ไร่ 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจำนวน 5 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 2 ไร่ หญ้ารู
ซี่จำนวน 3 ไร่ รวมทั้งสิ้น 5 ไร่ 
    -อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 15 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
15 ไร่ 
    รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 300 ราย หญ้าเนเปียร์
จำนวน 100 ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 200 ไร่ รวมทั้งสิ้น 300 ไร่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   4.5. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายพรศักดิ์ ประสมทอง  1. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์  
     -โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
     -โรคปากและเท้าเปื่อย 
     -โรคลัมปี สกิน (LUMPY SKIN) 
   1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 7 ราย ป่วยสะสม 259 ตัว หาย
ป่วยแล้ว 253 ตัว คงเหลือป่วย 4 ตัว ตายสะสม 2 ตัว 
   2. อำเภอท่าม่วง จำนวน 10 ตำบล เกษตรกร 27 ราย ป่วยสะสม 292 ตัว หายป่วย
แล้ว 251 ตัว คงเหลือป่วย 24 ตัว ตายสะสม 17 ตัว 
   3. อำเภอท่ามะกา จำนวน 18 ตำบล เกษตรกร 102 ราย ป่วยสะสม 488 ตัว หาย
ป่วยแล้ว 196 ตัว คงเหลือป่วย 246 ตัว ตายสะสม 46 ตัว 
   4. อำเภอพนมทวน จำนวน 8 ตำบล เกษตรกร 62 ราย ป่วยสะสม 694 ตัว หายป่วย
แล้ว 562 ตัว คงเหลือป่วย 72 ตัว ตายสะสม 60 ตัว 
   5. อำเภอหนองปรือ จำนวน 3 ตำบล เกษตรกร 41 ราย ป่วยสะสม 263 ตัว หาย
ป่วยแล้ว 209 ตัว คงเหลือป่วย 17 ตัว ตายสะสม 37 ตัว 
   6. อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 116 ราย ป่วยสะสม 1,119 ตัว 
หายป่วยแล้ว 769 ตัว คงเหลือป่วย 218 ตัว ตายสะสม 132 ตัว 
   7. อำเภอเลาขวัญ จำนวน 7 ตำบล เกษตรกร 224 ราย ป่วยสะสม 2,327 ตัว หาย
ป่วยแล้ว 484 ตัว คงเหลือป่วย 1,723 ตัว ตายสะสม 120 ตัว 
   8. อำเภอบ่อพลอย จำนวน 6 ตำบล เกษตรกร 116 ราย ป่วยสะสม 1,221 ตัว หาย
ป่วยแล้ว 197 ตัว คงเหลือป่วย 913 ตัว ตายสะสม 111 ตัว 
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   9. อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 8 ราย ป่วยสะสม 69 ตัว หายป่วยแล้ว 
30 ตัว คงเหลือป่วย 36 ตัว ตายสะสม 3 ตัว 
   10.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 1  ตำบล เกษตรกร 10 ราย ป่วยสะสม 32 ตัว 
คงเหลือป่วย 23 ตัว ตายสะสม 9 ตัว 
   รวม 10 อำเภอ จำนวน 65 ตำบล เกษตรกร 713 ราย ป่วยสะสม 6,764 ตัว 
หายป่วยแล้ว 2,951 ตัว คงเหลือป่วย 3,276 ตัว ตายสะสม 537 ตัว 
    2. การดำเนินการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน สำหรับบริหารจัดการวัคซีน 
7,140 โด๊ส 
   1. อำเภอไทรโยค เกษตรกรจำนวน 72 ราย โคเนื้อจำนวน 2,100 ตัว ดำเนินการฉีด
วัคซีนแล้วจำนวน 2,100 ตัว 
   2. อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 35 ราย โคเนื้อจำนวน 1,280 ตัว ดำเนินการ
ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 1,280 ตัว 
   3. อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 35 ราย โคเนื้อจำนวน 1,000 ตัว ดำเนินการ
ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 1,000 ตัว 
   4. อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรจำนวน 40 ราย โคเนื้อจำนวน 4oo ตัว โคนม 
จำนวน 340 ตัว ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 740 ตัว 
   5. อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรจำนวน 24 ราย กระบือจำนวน 200 ตัว ดำเนินการฉีด
วัคซีนแล้วจำนวน 200 ตัว 
   6. อำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรจำนวน 25 ราย โคเนื้อจำนวน 1,043 ตัว กระบือ
จำนวน 57 ตัว ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 1,100 ตัว 
   7. อำเภอท่าม่วง เกษตรกรจำนวน 2 ราย โคเนื้อจำนวน 180 ตัว ดำเนินการฉีดวัคซีน
แล้วจำนวน 180 ตัว 
   8. อำเภอท่ามะกา เกษตรกรจำนวน 1 ราย โคเนื้อจำนวน 500 ตัว ดำเนินการฉีด
วัคซีนแล้วจำนวน 500 ตัว 
   9. อำเภอหนองปรือ เกษตรกรจำนวน 1 ราย โคเนื้อจำนวน 40 ตัว ดำเนินการฉีด
วัคซีนแล้วจำนวน 40 ตัว 
   รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 235 ราย โคเนื้อจำนวน 6,543 ตัว โคนม
จำนวน 340 ตัว กระบือจำนวน 257 ตัว ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 7,140 ตัว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม  1. มาตรฐานการปฏิบั ติ ทางการเกษตรที่ ดี สำหรับฟาร์มสุ กร  (Good 
Agricultural Practices : GAP) 
     การบังคับใช้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามขนาดการเลี้ยงสุกร ดังนี้ 
     1.1 สุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ตัวขึ้นไป หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัว 
ขึ้นไป ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 
     1.2. สุกรขุนตั้งแต่500 - 1,499ตัวขึ้นไป หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่  
95 - 119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 
          ตามข้อกำหนด  7  ข้อ 
          1. องค์ประกอบฟาร์ม 
          2. การจัดการฟาร์ม 
          3. บุคลากร 
          4. สุขภาพสัตว์ 
          5. สวัสดิภาพสัตว์ 
          6. สิ่งแวดล้อม 
          7. การบันทึกข้อมูล   
     1.3. แผนการส่งตัวอย่าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  
            1.3.1. แผนการส่งตัวอย่างสารตกค้าง กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 
13 - 16 สิงหาคม 2564 
           -สุกร เก็บตัวอย่างไขมัน จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร 
Pyrethoids 
           -สุกร เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการตรวจหา
สาร Nitrofurans 
                 -สุกร เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการตรวจหา
สาร Macrolides    
           -ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างอาหาร จำนวน 2 ตัวอย่าง ในการตรวจหา 
Aflatoxin 
           -ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างอาหารกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการ
ตรวจหาสาร Nitroimidazoles 
           -ไก่ เนื้อ เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการ
ตรวจหาสาร Hormones 
           -ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างตับ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร 
steroids 
           -เป็ดเนื้อ เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการ
ตรวจหาสาร Chloramphenicol 
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            1.3.2. แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมตรวจสอบโรงฆ่า กำหนด
รับตัวอย่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 
           ชนิดสัตว์สุกร เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อจำนวน 14 ตัวอย่าง ในการ
ต ร ว จ ห าส า ร  MA, Total Bacteria Count, Salmonella spp., S. aureus, Enterococcus spp., Coliform 
bacteria, E. coli ในพ้ืนที่อำเภอท่าม่วง, อำเภอพนมทวน 
           1.3.3. แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ำนม กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2564 จำนวนน้ำนมดิบ เช้า 17 ตัวอย่าง เย็น 
12 ตัวอย่าง ในการตรวจองค์ประกอบ Total solid, % Fat, Somatic cell count, % protein ณ ศูนย์รวบรวม
น้ำนม 10 แห่ง 
           1.3.4. แผนการต่ออายุใบปลอดสารเร่งเนื้อแดง รอบเดือน 
สิงหาคม 2564 กำหนดรับตัวอย่างไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     1.4. การต รวจติ ด ต าม โค รงก ารอาห าร เส ริม (น ม )โร งเรี ย น 
 จงัหวัดกาญจนบุรี  
     - อำเภอเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 101 แห่ง นักเรียน
จำนวน 18,753 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 101 แห่ง นักเรียนจำนวน 18,753 คน  
     - อำเภอท่าม่วง โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 72 แห่ง นักเรียนจำนวน 
11,639 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 72 แห่ง นักเรียนจำนวน 11,639 คน 
     - อำเภอบ่อพลอย โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 
5,606 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 5,606 คน 
     - อำเภอหนองปรือ โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 24 แห่ง นักเรียนจำนวน 
3,776 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 24 แห่ง นักเรียนจำนวน 3,776 คน 
     - อำเภอห้วยกระเจา โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 27 แห่ง นักเรียนจำนวน 
2,582 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 27 แห่ง นักเรียนจำนวน 2,582 คน 
     - อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 63 แห่ง นักเรียนจำนวน 
5,593 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 63 แห่ง นักเรียนจำนวน 5,593 คน 
     - อำเภอพนมทวน โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 52 แห่ง นักเรียนจำนวน 
4,149 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 52 แห่ง นักเรียนจำนวน 4,149 คน 
     - อำเภอศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 36 แห่ง นักเรียนจำนวน 
2,923 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 36 แห่ง นักเรียนจำนวน 2,923 คน 
     - อำเภอไทรโยค โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 58 แห่ง นักเรียนจำนวน 
6,973 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 58 แห่ง นักเรียนจำนวน 6,973 คน 
     - อำเภอทองผาภูมิ โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 
9,009 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 9,009 คน 
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     - อำเภอสังขละบุรี โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 31 แห่ง นักเรียนจำนวน 
7,255 คน โรงเรียนทีร่ับนมแล้วจำนวน 31 แห่ง นักเรียนจำนวน 7,255 คน 
     - อำเภอท่ามะกา โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 89 แห่ง นักเรียนจำนวน 
13,278 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 89 แห่ง นักเรียนจำนวน 13,278 คน 
     - อำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 34 แห่ง นักเรียน
จำนวน 3,196 คน โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 34 แห่ง นักเรียนจำนวน 3,196 คน 
     รวมโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 684 แห่ง นักเรียนจำนวน 94,737 คน 
โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 684 แห่ง นักเรียนจำนวน 94,737 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข  ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   
    1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ ณ อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
    2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินการ : พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ กระทรวงมหาดไทยและ
ประกาศจังหวัด (อำเภอบ่อพลอย เกษตรกร ๑๒ ราย) 
    3. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ 
        เตรียมพร้อมชำระเงินคืน งวดที่ ๑ ปีที่ ๔ ของโครงการฯ มีจำนวน ๙ 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร จำนวน ๘๖ รายๆละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
        ๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขุนและพัฒนาสายพันธุ์
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท   
รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
        ๒. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ เลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อ อำเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกร  เข้าร่วมโครงการฯ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๔. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด 
อำเภอเลาขวัญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๕. วิสาหกิจชุมชนแม่โคพันธุ์ไล่ทุ่ง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๖. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.๑๔ อำเภอเลาขวัญ 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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         ๗. วิสาหกิจชุมชนผู้ เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอเลาขวัญ 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
        8. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ หมู่ ๙ 4อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
        ๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 6 ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะต้นน้ำ 
        แผนการดำเนินงาน 
        - วันที่ 2 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 15 
ราย และอำเภอไทรโยค จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังด้ง 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
        - วันที่ 2 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 15 
ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
        - วันที่ 3 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอไทรโยค จำนวน 45 ราย ณ 
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค 
        - วันที่ 3 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอทองผาภูมิ จำนวน 15 ราย 
ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ 
        - วันที่ 4 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอพนมทวน จำนวน 30 ราย 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลดอนตาเพชร 
        - วันที่ 4 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอท่าม่วง จำนวน 10 ราย ณ 
หมู่ ๕ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง 
        - วันที่ 5 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอหนองปรือ จำนวน 20 ราย 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ 
        - วันที่ 5 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 5 ราย ณ 
หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ 
        - วันที่ 6 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอห้วยกระเจา จำนวน 20 
ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา 
        - วันที่ 6 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอท่ามะกา จำนวน 30 ราย 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่ามะกา 
            - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอเลาขวัญ จำนวน 30 ราย ณ 
หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
        - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอสังขละบุรี จำนวน 15 ราย 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองลู อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
        - วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อบรมเกษตรกรอำเภอบ่อพลอย จำนวน 20 ราย 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.7. ปศุสัตว์อำเภอ 
    - ไมมี่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
    5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
    -ฝ่ายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ได้รับ 15,127,374 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
12,592,881.13 บาท คงเหลือ 2,534,492.87 บาท คิดเป็น 83.25% 
    -กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 140,300 
บาท เบิกจ่ายแล้ว 119,600 บาท คงเหลือ 20,700 บาท คิดเป็น 85.25% 
    -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 1,174,500 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 901,520 บาท คงเหลือ 272,980 บาท คิดเป็น 76.76% 
    -กลุ ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 346,980 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 263,542 บาท คงเหลือ 83,438 บาท คิดเป็น 75.95% 
    -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 1,122,690 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 839,800 บาท คงเหลือ 282,890 บาท คิดเป็น 74.80% 
    รวมทั ้งสิ ้น  งบประมาณ ที ่ได ้ร ับ  17,911,844 บาท เบ ิกจ ่ายแล ้ว 
14,717,343.13 บาท คงเหลือ 3,194,500.87 บาท คิดเป็น 82.17%   
    ที่ได้นำเรียนไปแล้วเป็นยอดเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ขอให้ทุกกลุ่มงาน
เร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้จำนวน 100%  
    5.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
         แผนการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน  
    1. อำเภอทองผาภูมิ มีเกษตรกร 141 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 1,295 ตัว 
กระบือ 725 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,020 ตัว 
    2. อำเภอด่านมะขามเตี้ย มีเกษตรกร 86 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 1,500 ตัว 
กระบือ 80 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,580 ตัว 
    3. อำเภอท่าม่วง มีเกษตรกร 1,590 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 8,002 ตัว โคนม 
2,885 ตัว กระบือ 133 ตัว รวมทั้งสิ้น 11,020 ตัว 
    4. อำเภอท่ามะกา มีเกษตรกร 1,212 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 9,045 ตัว โค
นม 22,662 ตัว กระบือ 193 ตัว รวมทั้งสิ้น 31,900 ตัว 
    5. อำเภอบ่อพลอย มีเกษตรกร 17 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 13,000 ตัว  
    6. อำเภอพนมทวน มีเกษตรกร 1,168 ราย เป้าหมายโคเนื้อ 15,111 ตัว 
โคนม 193 ตัว กระบือ 436 ตัว รวมทั้งสิ้น 15,740 ตัว 
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