
 

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 8/2564 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 
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. นายพิชัย ภูมิสถาน   ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12. นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
13. นายสามารถ เปรมปรีดิ์  แทนปศุสัตว์อำเภอไทรโยค 
14. นายจิรสิน พันธุ์โสดา   ปศุสัตว์อำเภอพนมทวน 
15. นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์  ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ 
16. นายนาธาร ปานอุทัย   ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี 
17. นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
18. นางสาวสุดารัตน์ ไกรพันธุ์  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 2.นายนันทชัย แล่เพ็ชร   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 3.นางสาววรรณา ศรีเหรา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 4.ว่าที่ร้อยตรีวีระ สืบพลาย  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 5.นางสาวรัชฎาพร โสสุด   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 6.นางสาวกรกนก ดำครุฑ   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 7.นางสาวธัญญธร สาระศาลิน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 8. นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
 นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม   หัวหน้าด่านกกักันสัตว์กาญจนบุรี          ติดราชการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ขอเปิดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2564 ครับ 
ฝ่ายเลขาฯ ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
ประธานฯ  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจำเดือน 
กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งแก้ไขท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เลย
ครับ  

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
    4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

    4.2. ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  1. รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  
1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 
2564  

-งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 780,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 630,570 บาท คงเหลือ 150,330 บาท 
คิดเป็น 80.75% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับ  985,856  บาท เบิกจ่ายแล้ว 629,647.01 บาท คงเหลือ 
356,208.99 บาท คิดเป็น 63.87% 

-งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 39,700 บาท คงเหลือ 39,700 บาท  
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ ได้รับ 1,806,456 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,260,217.01 บาท คงเหลือ 
546,238.99 บาท คิดเป็น 69.76% 
 
 

/1.2. สรุปผลการ... 
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1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ ได้รับ  2,577,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,122,690 บาท คงเหลือ 
454,710 บาท คิดเป็น 82.36% 

  -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 2,078,472  บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,615,746.54 บาท คงเหลือ 
462,725.46 บาท คิดเป็น 77.74% 
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ ได้รับ 4,655,872 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,738,436.54 บาท คงเหลือ 
917,435.46 บาท คิดเป็น 80.30% 
1.3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 
2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 7,636,400  บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,964,429.63 บาท คงเหลือ 
671,970.37 บาท คดิเป็น 91.20% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 7,576,804  บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,820,543.04 บาท คงเหลือ 
1,756,260.96 บาท คิดเป็น 76.82% 
 -งบลงทุน งบประมาณท่ีได้รับ 3,052,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,952,700 บาท คงเหลือ 99,400 บาท 
คิดเป็น 96.74% 
 -งบเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 302,900  บาท เบิกจ่ายแล้ว 302,900 บาท คิดเป็น 100% 
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ได้รับ 18,568,204 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,040,572.67 บาท คงเหลือ 
2,527,631.33 บาท คิดเป็น 86.39% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสมมาท ขุนบรรเทา 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน  e-Operation 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 2 ทาง https://eop2.dld.go.th กำหนดการรายงานผลปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ปี 2564 โดยตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกวันที่ 22 ของเดือน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือนถึงสิ้นเดือน ดังนี้ 
 - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันทึกและยืนยันผลงานภายในวันที่ 23 - 25 ของทุกเดือน 
 - กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติผลงานจากอำเภอ ภายในวันที่ 26 - 28 ของทุกเดือน 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบ บันทึก และยืนยันผลงานจังหวัด  
ภายในวันที่ 29 - 31 ของทุกเดือน  
 โดยกองแผนงานกำหนดตัดยอดทุกวันที่ 30 ภายในเที่ยงคืน หากประสงค์แจ้งแก้ไขผลการปฏิบัติงานใน
ระบบได้ภายในวันที่ 29 ของเดือน โดยจัดทำหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตว์จังหวัดขออนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว 

2. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี
งบประมาณ 2564 
   2.1. แจ้งเปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ระยะที่  2 เปิดระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เปิดระบบในวันที่  1 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://eregist.dld.go.th โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ส่งคู่มือปฏิบัติงานด้วยแล้ว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
 

/2.2. เป้าหมายการปรับปรุง... 

https://eop2.dld.go.th/
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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 
20 สิงหาคม 2564 
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 3,408 ราย คิดเป็น 113.60% 
    -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,245 ราย คิดเป็น 124.50% 
    -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,800 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
2,596 ราย คิดเป็น 144.22% 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 900 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,215 ราย คิดเป็น 135% 
    -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,250 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 4,919 ราย คิดเป็น 115.74% 
    -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
3,957 ราย คิดเป็น 131.90% 
    -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 1,185 ราย คิดเป็น 118.50% 
    -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,235 ราย คิดเป็น 154.38% 
    -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 3,433 ราย คิดเป็น 118.38% 
 
 

/-อำเภอเลาขวัญ... 
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    -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,950 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 7,388 ราย คิดเป็น 106.30% 
    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,150 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 1,540 ราย คิดเป็น 133.91% 
    -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,150 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 2,529 ราย คิดเป็น 117.63% 
    -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,600 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 3,280 ราย คิดเป็น 126.15% 
    รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 31,500 ราย ปรบัปรุงแล้วจำนวน 
37,930 ราย คิดเป็น 120.41% 

3. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
3.1. ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

    -อำเภอท่ามะกา เกษตรกรจำนวน 30 ราย แม่โคจำนวน 41 ตัว รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 ตัว 
    -อำเภอท่าม่วง เกษตรกรจำนวน 396 ราย แม่โคจำนวน 431 ตัว พ่อโค
จำนวน 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 พ่อโค
จำนวน 3 ตัว แม่กระบือจำนวน 23 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 ตัว 
    -อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 143 ราย แม่โคจำนวน 143 ตัว รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 143 ตัว 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจำนวน 159 ราย แม่โคจำนวน 114 ตัว แม่
กระบือ 45 ตัว รวมทัง้สิ้นจำนวน 159 ตัว 
    -อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 10 ราย แม่โคจำนวน 10 ตัว รวมทั้งสิ้น
จำนวน 10 ตัว 
    -อำเภอพนมทวน เกษตรกรจำนวน 147 ราย แม่โคจำนวน 188 ตัว รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 188 ตัว 
    -อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรจำนวน 224 ราย แม่โคจำนวน 190 ตัว แม่
กระบือจำนวน 72 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 262 ตัว 
    -อำเภอบ่อพลอย เกษตรกรจำนวน 214 ราย แม่โคจำนวน 214 ตัว รวม
ทัง้สิ้นจำนวน 214 ตัว 
   รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 1,781 ราย แม่โคจำนวน 1,727 ตัว พ่อ
โคจำนวน 4 ตัว แม่กระบือจำนวน 189 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,920 ตัว 
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   3.2. รายงานลูกเกิดโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
    -อำเภอท่ามะกา แม่โคจำนวน 41 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 22 ตัว มีลูกเกิดตัว
ที่ 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 อยู่ระหว่าง
ซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 1 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 6 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 
5 ปี จำนวน 9 ตัว  
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี แม่โคจำนวน 69 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 58 ตัว มีลูก
เกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 11 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 
9 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 9 ตัว    
    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย แม่โคจำนวน 220 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 215 ตัว มี
ลูกเกิดตัวที่ 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 อยู่ระหว่าง
ซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 21 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 11 ตัว 
    -อำเภอทองผาภูมิ แม่โคจำนวน 143 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 71 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 1 เพศผู้ 42 ตัว เพศเมีย 30 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 72 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 2 ตัว อยู่
ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 2 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 1 ตัว 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ แม่โคจำนวน 112 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 66 ตัว มีลูกเกิดตัว
ที่ 1 เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 22 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 46 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 3 ตัว อยู่ระหว่าง
รอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 2 ตัว  
    -อำเภอสังขละบุรี แม่โคจำนวน 10 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 10 ตัว  
    -อำเภอพนมทวน แม่โคจำนวน 188 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 105 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 1 เพศผู้ 61 ตัว เพศเมีย 22 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 83 ตัว อยู่ระหว่างซื้อลูกโคตัวที่ 1 จำนวน 8 ตัว อยู่
ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 23 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 5 ตัว 

-อำเภอเลาขวัญ แม่โคจำนวน 190 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 159 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 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 มีลูก
เกิดตัวที่ 1 เพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 33 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี 
จำนวน 43 ตัว 
   3.3. รายงานลูกเกิดกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
    -อำเภอท่าม่วง แม่กระบือจำนวน 2 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 2 ตัว 
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี แม่กระบือจำนวน 47 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 46 ตัว 
อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี จำนวน 1 ราย 
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    -อำเภอไทรโยค แม่กระบือจำนวน 23 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 11 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 1 เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 12 ตัว     
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ แม่กระบือจำนวน 44 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 20 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 1 เพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน 24 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ปี จำนวน 5 ตัว  
    -อำเภอเลาขวัญ แม่กระบือจำนวน 72 ตัว ยังไม่ตั้งท้องจำนวน 66 ตัว มีลูกเกิด
ตัวที่ 1 เพศเมีย 6 ตัว รวมลูกเกิดจำนวน  ตัว อยู่ระหว่างขยายลูกตัวเมีย 5 ตัว อยู่ระหว่างรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 
ปี จำนวน 6 ตัว  
   3.4. เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคาร โค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดังนี้ 
    1. สัญญายืมครบ 3 ปี ยังไม่แจ้งลูกเกิด 
    2. ลูกตัวที่ 1 มีอายุครบ 18 เดือน ยังไม่ดำเนินการจำหน่าย/ขยายโค-กระบือ 
    3. สัญญายืมครบ 5 ปี ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ยังไม่ดำเนินการมอบ
กรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร 
   ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบ
และดำเนินการตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้ เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน  
  4. โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และ
สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กิจกรรม :  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (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 หญ้ารูซี่จำนวน 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 
-อำเภอท่ามะกา เกษตรกรจำนวน 30 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 28 ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 2 ไร่ รวมทั้งสิ้น 30 ไร่ 
-อำเภอพนมทวน เกษตรกรจำนวน 30 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 20 ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 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 หญ้ารูซี่จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 
-อำเภอหนองปรือ เกษตรกรจำนวน 20 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 20 ไร่ รวมทัง้สิ้น 20 ไร่ 
-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 
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-อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 15 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 
-อำเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจำนวน 5 ราย หญา้เนเปียร์จำนวน 2 ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 3 ไร่ รวมทั้งสิ้น 5 ไร่ 
-อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 15 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 300 ราย หญ้าเนเปียร์จำนวน 100 ไร่ หญ้ารูซี่จำนวน 
200 ไร่ รวมทั้งสิ้น 300 ไร่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.5. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายพรศักดิ์ ประสมทอง 1. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์  
1.1.โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1.2.โรคปากและเท้าเปื่อย 
1.3.โรคลัมปี สกิน (LUMPY SKIN) 

-อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 7 ราย ป่วยสะสม 272 ตัว หายป่วยแล้ว 270 ตัว 
ตายสะสม 2 ตัว 
 -อำเภอท่าม่วง จำนวน 11 ตำบล เกษตรกร 38 ราย ป่วยสะสม 320 ตัว หายป่วยแล้ว 271 ตัว 
คงเหลือป่วย 15 ตัว ตายสะสม 34 ตัว 
 -อำเภอท่ามะกา จำนวน 17 ตำบล เกษตรกร 107 ราย ป่วยสะสม 493 ตัว หายป่วยแล้ว 432 ตัว 
คงเหลือป่วย 13 ตัว ตายสะสม 48 ตัว 
 -อำเภอพนมทวน จำนวน 8 ตำบล เกษตรกร 114 ราย ป่วยสะสม 1,248 ตัว หายป่วยแล้ว 1,070 ตัว 
คงเหลือป่วย 37 ตัว ตายสะสม 141 ตัว 
 -อำเภอหนองปรือ จำนวน 3 ตำบล เกษตรกร 45 ราย ป่วยสะสม 284 ตัว หายป่วยแล้ว 226 ตัว 
คงเหลือป่วย 12 ตัว ตายสะสม 46 ตัว 
 -อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 130 ราย ป่วยสะสม 1,203 ตัว หายป่วยแล้ว 1,012 ตัว 
คงเหลือป่วย 10 ตัว ตายสะสม 181 ตัว 
 -อำเภอเลาขวัญ จำนวน 7 ตำบล เกษตรกร 308 ราย ป่วยสะสม 3,684 ตัว หายป่วยแล้ว 2,387 ตัว 
คงเหลือป่วย 1,111 ตัว ตายสะสม 185 ตัว 
 -อำเภอบ่อพลอย จำนวน 6 ตำบล เกษตรกร 137 ราย ป่วยสะสม 1,428 ตัว หายป่วยแล้ว 396 ตัว 
คงเหลือป่วย 904 ตัว ตายสะสม 128 ตัว 
 -อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 13 ราย ป่วยสะสม 114 ตัว หายป่วยแล้ว 57 ตัว คงเหลือ
ป่วย 52 ตัว ตายสะสม 5 ตัว 
 -อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 19 ราย ป่วยสะสม 100 ตัว หายป่วยแล้ว 9 ตัว 
คงเหลือป่วย 68 ตัว ตายสะสม 23 ตัว 

-อำเภอทองผาภูมิ จำนวน 1 ตำบล เกษตรกร 1 ราย ป่วยสะสม 27 ตัว คงเหลือป่วย 25 ตัว ตายสะสม 
2 ตัว 
 รวม 11 อำเภอ จำนวน 71 ตำบล เกษตรกร 919 ราย ป่วยสะสม 9,173 ตัว หายป่วยแล้ว 
6,130 ตัว คงเหลือป่วย 2,247 ตัว ตายสะสม 796 ตัว 
 

/2. การดำเนินการ... 
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   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 
   3. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้ง
ที่ 4/2564 เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการ X-ray ไก่ไข่ ครั้งที่ 4/2564 เป้าหมายส่งตัวอย่างคือ อำเภอ
หนองปรือ ฟาร์มไก่ไข่ GAP (ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่) และอำเภอห้วยกระเจา ฟาร์มไก่ไข่ GFM (นาง
จันทร์แรม พุทธเสน) เก็บตัวอย่าง serum จำนวน 5 ตัวอย่าง/ฟาร์ม ส่งตัวอย่างวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ก่อน
เที่ยง) 
   4. โครงการขอคืนสภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพ
สัตว์โลก (OIE) 2563-2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม 1. แผนการส่งตัวอย่างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

แผนการส่งตัวอย่างสารตกค้าง กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2564 
-สุกร เก็บตัวอย่างตับ จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร Beta-agonist 
-สุกร เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร Cubemate 
-สุกร เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร Aminoglycosides    
-ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างกลา้มเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหา Aflatoxin 

/-ไก่เนื้อ... 
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-ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างอาหารกล้ามเนื้อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร Nitroimidazoles 
-ไก่เนื้อ เก็บตัวอย่างตับ จำนวน 3 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร steroids 

 แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 7 และ 8
กันยายน 2564 จำนวนน้ำนมดิบ เช้า 15 ตัวอย่าง เย็น 11 ตัวอย่าง ในการตรวจองค์ประกอบ Total solid, % 
Fat, Somatic cell count, % protein ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนม 10 แห่ง โรงแปรรูป 1 แห่ง 
   2. การตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเทอม 
1/2564 
   - อำเภอเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 101 แห่ง นักเรียนจำนวน 18,753 คน 
โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 101 แห่ง นักเรียนจำนวน 18,753 คน  
   - อำเภอท่าม่วง โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 72 แห่ง นักเรียนจำนวน 11,639 คน โรงเรียน
ที่รับนมแล้วจำนวน 72 แห่ง นักเรียนจำนวน 11,639 คน 
   - อำเภอบ่อพลอย โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 5,606 คน โรงเรียน
ที่รับนมแล้วจำนวน 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 โรงเรียนที่
รับนมแล้วจำนวน 63 แห่ง นักเรียนจำนวน 5,593 คน 
   - อำเภอพนมทวน โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 52 แห่ง นักเรียนจำนวน 4,149 คน โรงเรียน
ที่รับนมแล้วจำนวน 52 แห่ง นักเรียนจำนวน 4,149 คน 
   - อำเภอศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 36 แห่ง นักเรียนจำนวน 2,923 คน โรงเรียน
ที่รับนมแล้วจำนวน 36 แห่ง นักเรียนจำนวน 2,923 คน 
   - อำเภอไทรโยค โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 58 แห่ง นักเรียนจำนวน 6,973 คน โรงเรียนที่
รับนมแล้วจำนวน 58 แห่ง นักเรียนจำนวน 6,973 คน 
   - อำเภอทองผาภูมิ โรงเรียนทั้ งหมดจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 9,009 คน 
โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 49 แห่ง นักเรียนจำนวน 9,009 คน 
   - อำเภอสังขละบุรี โรงเรียนทั้งหมดจำนวน 31 แห่ง นักเรียนจำนวน 7,255 คน โรงเรียน
ทีร่ับนมแล้วจำนวน 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 นักเรียนจำนวน 3,196 คน 
โรงเรียนที่รับนมแล้วจำนวน 34 แห่ง นักเรียนจำนวน 3,196 คน 
   รวมโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 684 แห่ง นักเรียนจำนวน 94,737 คน โรงเรียนที่รับนม
แล้วจำนวน 684 แห่ง นักเรียนจำนวน 94,737 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.6. กลุ่มส่งเสริม... 
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   4.6. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข  ผลการปฏิบตัิงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   

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 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขุนและพัฒนาสายพันธุ์ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 -วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย 
กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกร  เข้าร่วมโครงการฯ 
๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนแม่โคพันธุ์ไล่ทุ่ง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืม
รายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.๑๔ อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย 
กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืม
รายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 -วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ หมู่ ๙ 4อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 6 ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการ
คัดเลือก ส่งผลการคัดเลือกภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ราย 
๒. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จำนวน ๑ กลุ่ม 
คุณสมบัติของเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
๑. เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
๒. เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๓. เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีการพัฒนาฟาร์มอย่างต่อเนื่อง 
๔. เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
๕. เป็นอาสาปศุสัตว์ และหรือ Smart Famer ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของกรมปศุสัตว์ 

 ๖. เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน 

๗. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน 
 

/8. พ้ืนที่ดำเนินการ... 
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๘. พื้นที่ดำเนินการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรต้องเป็นพ้ืนที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๙. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่

พิจารณาตัดสิน 
ข้อสังเกต : เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพหลัก มี

รายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์ และใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันปฏิบัติงานในฟาร์มด้านปศุสัตว์ 
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
๑. เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเป็นกลุ่ม  ที่รวมกันอย่าง

เข้มแข็งและข้ึนทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๒. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ 
๓. เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๕. เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ หรือได้รับมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๕ ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได ้
๖. กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะ

ไม่พิจารณาตัดสิน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.7. ปศุสัตว์อำเภอ 
    - ไมมี่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์ 5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 
2564 
 -ฝ่ายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ได้รับ 15,458,634 บาท เบิกจ่ายแล้ว 13,613,510.67 บาท 
แผนเบิก 1,480,757.39 บาท คงเหลือ 364,365.95 คิดเป็น 97.64% 
 -กลุ ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งบประมาณที ่ได้รับ 164,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
147,800 บาท แผนเบิก 16,200 บาท คิดเป็น 100% 
 -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 1,185,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 992,520 บาท แผน
เบิก 122,880 บาท คงเหลือ 69,600 บาท คิดเป็น 94.13% 
 -กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 405,080 บาท เบิกจ่ายแล้ว 284,442 บาท 
แผนเบิก 49,740 บาท คงเหลือ 70,898 บาท คิดเป็น 82.50% 
 -กลุ ่มส ่งเสริมและพ ัฒนาการปศุส ัตว ์ งบประมาณที ่ได ้ร ับ  1,355,490 บาท เบ ิกจ ่ายแล้ว 
1,002,300 บาท แผนเบิก 29,440 บาท คงเหลือ 323,750 บาท คิดเป็น 95.54% 
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ได้รับ 18,568,204 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,040,572.67 บาท แผนเบิก 
1,699,017.39 บาท คงเหลือ 828,613.94 บาท คิดเป็น 95.54%  
 
 

  /5.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์... 
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   5.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   หารือมาตรการและการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเกิดโรคลัมปี สกิน ในจังหวัด
กาญจนบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่ เป็นความต้องการของตลาดเกษตรปลอดภัยและ
สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ(ถ้าม)ี 
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 
 
 
  (นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร)    (นายสมมาท  ขุนบรรเทา) 
    เจ้าพนักงานสัตวบาล           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 


