
 

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 9/2564 

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 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. นายอภิวัฒน์ เกตุพันธ์   แทนปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ 
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. นางสาววรนุช พุฒตาล  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
19. นายเอกชัย โพธิ์ทอง   แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางสาววีรภสัรา แก้วเกษ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 2.นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 3.นางสาวรัชฎาพร โสสุด   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 4.นายลีนวัฒน์ สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 5.นายประเสริฐชัย กิ่งทัพหลวง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 6.นายสาริช ธรรมกิจ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 7.นายวีรชัย จิรธนาวุฒิ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 8.นางสาววรรณา ศรีเหรา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 9.นางสาวธัญธร สาระศาลิน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 10.นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

/11.นายวราวุธ... 
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 11.นายวราวุธ ทองส่งธรรม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 12.นางสาวอภิชญา ศรวัลเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 13.นายไมตรี ดอนไพรอ่อน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 14.นางสาวกาญจนา สุขก่ำ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ขอเปิดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2564 ครับ 
ฝ่ายเลขาฯ ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
ประธานฯ  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 
2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ที่
ประชุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งแก้ไขที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เลยครับ  

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 
 

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 30 กันยายน 
2564  

-งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 687,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว 687,840 บาท คิดเป็น 100% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ ได้รับ  1,127,093 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,102,656.35 บาท คงเหลือ 
24,436.65 บาท คิดเป็น 97.83% 

-งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 39,700 บาท คงเหลือ 39,700 บาท  
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 รวมทั้ งสิ้น งบประมาณที่ ได้ รับ 1,854,633 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,830,196.35 บาท คงเหลือ 
24,436.65 บาท คิดเป็น 98.68% 
1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 2,316,030 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,315,670 บาท คงเหลือ 360 บาท 
คิดเป็น 99.98% 

  -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 2,036,040  บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,018,198.36 บาท คงเหลือ 
17,841.64 บาท คิดเป็น 99.12% 

-งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 450,000 บาท คงเหลือ 450,000 บาท  
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ ได้รับ 4,802,070 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,333,868.36 บาท คงเหลือ 
468,201.64 บาท คิดเป็น 90.25% 
1.3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 7,604,210  บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,603,609.63 บาท คงเหลือ 
600.37 บาท คดิเป็น 99.99% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 7,999,030  บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,984,394.39 บาท คงเหลือ 
14,635.61 บาท คิดเป็น 99.82% 
 -งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 3,253,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,253,700 บาท คิดเป็น 100% 
 -งบเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 302,900  บาท เบิกจ่ายแล้ว 302,900 บาท คิดเป็น 100% 
 รวมทั้งสิ้น งบประมาณที่ได้รับ 19,159,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,144,604.02 บาท คงเหลือ 
15,235.98 บาท คิดเป็น 99.92% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
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 - 30 ของทุกเดือน  
 โดยกองแผนงานกำหนดตัดยอดทุกวันที่ 30 ภายในเที่ยงคืน หากประสงค์แจ้งแก้ไขผลการปฏิบัติงานใน
ระบบได้ภายในวันที่ 29 ของเดือน โดยจัดทำหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตว์จังหวัดขออนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว 
 
 
 
 

/2. การบันทึกฐานข้อมูล... 
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2. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี
งบประมาณ 2564 
   2.1. แจ้งเปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ระยะที่  2 เปิดระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ เปิดระบบในวันที่  1 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://eregist.dld.go.th โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ส่งคู่มือปฏิบัติงานด้วยแล้ว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
   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 กันยายน 2564 
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 3,420 ราย คิดเป็น 114% 
    -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,271 ราย คิดเป็น 127.10% 
    -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,800 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
2,625 ราย คิดเป็น 145.83% 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 900 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,229 ราย คิดเป็น 136.56% 
    -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,250 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 4,936 ราย คิดเป็น 116.14% 
    -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
3,982 ราย คิดเป็น 132.73% 
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    -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 1,194 ราย คิดเป็น 119.40% 
    -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย ปรับปรุงแล้วจำนวน 
1,235 ราย คิดเป็น 154.38% 
    -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 3,442 ราย คิดเป็น 118.69% 
    -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,950 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 7,400 ราย คิดเป็น 106.47% 
    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,150 ราย ปรับปรุง
แล้วจำนวน 1,576 ราย คิดเป็น 137.04% 
    -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,150 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 2,572 ราย คิดเป็น 119.63% 
    -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,600 ราย ปรับปรุงแล้ว
จำนวน 3,315 ราย คิดเป็น 127.50% 
    รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 31,500 ราย ปรบัปรุงแล้วจำนวน 
38,197 ราย คิดเป็น 121.26% 

3. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนกันยายน 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... 



 

 

-6- 
 
    -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 
   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 
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-อำเภอเลาขวัญ แม่โคจำนวน 190 ตัว ยังไม่ตั้งทอ้งจำนวน 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 
    -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 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 
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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 รวมทั้งสิ้น 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 
-อำเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจำนวน 15 ราย หญ้ารูซี่จำนวน 15 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ 
-อำเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจำนวน 5 ราย หญา้เนเปียร์จำนวน 2 ไร่ หญา้รูซี่จำนวน 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 เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน 

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีสภาวะอากาศที่แปรปรวน อาจ
ส่งผลทำให้โคและกระบือของเกษตรกรเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติด เชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งลักษณะ
ภูมิอากาศเย็นและความชื้นในฤดูฝน ยังมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลงพาหะ รวมถึงการคงอยู่ของ  
เชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานขึ้น จึงทำให้มีโอกาสพบการระบาดของโรคและสร้างความเสียหายให้แก่
เกษตรกรอย่างมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1. ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดในพ้ืนที่ ได้แก่ 
สหกรณ์/ศูนย์ รับน้ำนมดิบ ผู้ประกอบการค้าสัตว์ ผู้ประกอบการสนามชนโค ผู้ประกอบการตลาดนัดค้าสัตว์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     1.2. เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกรทุก
ครั้ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกษตรกรในการ เฝ้าระวังโรค 

1.3. กรณีพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ 
          1.3.1 ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างรอยโรคตามหลัก
วิชาการทันที 
          1.3.2 ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ทันที โดย
ไม่ต้องรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
 

/1.3.3 ดำเนินการ... 
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          1.3.3 ดำเนินการประสานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกัน
สัตว์ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
          1.3.4 กรณีพบสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ดำเนินการชันสูตรซาก 
และเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการตายทุกครั้ง  
          1.3.5 รายงานจำนวนสัตว์ป่วยและตายกรณีสงสัยโรคระบาดข้างต้น
ในพ้ืนที่ ผ่านระบบ e-Smart Surveillance ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1.3.4. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม 
ให้กับสัตว์ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในรอบรณรงค์  การฉีดวัคซีนที่ผ่านมา เพ่ือให้สัตว์มี
ภูมคิุ้มกันในการป้องกันการเกิดโรค 

2. โรคลัมปี สกิน (LUMPY SKIN) 
-อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 8 ราย ป่วยสะสม 277 ตัว หายป่วยแล้ว 273 ตัว 

ตายสะสม 4 ตัว 
 -อำเภอท่าม่วง จำนวน 11 ตำบล เกษตรกร 38 ราย ป่วยสะสม 344 ตัว หายป่วยแล้ว 296 ตัว ตาย
สะสม 48 ตัว 
 -อำเภอท่ามะกา จำนวน 17 ตำบล เกษตรกร 107 ราย ป่วยสะสม 493 ตัว หายป่วยแล้ว 445 ตัว 
ตายสะสม 48 ตัว 
 -อำเภอพนมทวน จำนวน 8 ตำบล เกษตรกร 122 ราย ป่วยสะสม 1,312 ตัว หายป่วยแล้ว 1,104 ตัว 
คงเหลือป่วย 50 ตัว ตายสะสม 158 ตัว 
 -อำเภอหนองปรือ จำนวน 3 ตำบล เกษตรกร 46 ราย ป่วยสะสม 284 ตัว หายป่วยแล้ว 236 ตัว 
คงเหลือป่วย 2 ตัว ตายสะสม 46 ตัว 
 -อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 154 ราย ป่วยสะสม 1,310 ตัว หายป่วยแล้ว 1,094 ตัว 
ตายสะสม 216 ตัว 
 -อำเภอเลาขวัญ จำนวน 7 ตำบล เกษตรกร 325 ราย ป่วยสะสม 4,156 ตัว หายป่วยแล้ว 3,652 ตัว 
คงเหลือป่วย 290 ตัว ตายสะสม 224 ตัว 
 -อำเภอบ่อพลอย จำนวน 6 ตำบล เกษตรกร 146 ราย ป่วยสะสม 1,606 ตัว หายป่วยแล้ว 1,457 
ตัว ตายสะสม 149 ตัว 
 -อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 14 ราย ป่วยสะสม 119 ตัว หายป่วยแล้ว 97 ตัว คงเหลือ
ป่วย 16 ตัว ตายสะสม 6 ตัว 
 -อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 24 ราย ป่วยสะสม 163 ตัว หายป่วยแล้ว 9 ตัว 
คงเหลือป่วย 123 ตัว ตายสะสม 31 ตัว 

-อำเภอทองผาภูม ิจำนวน 1 ตำบล เกษตรกร 1 ราย ป่วยสะสม 29 ตัว ตายสะสม 4 ตัว 
 รวม 11 อำเภอ จำนวน 71 ตำบล เกษตรกร 995 ราย ป่วยสะสม 10,093 ตัว หายป่วยแล้ว 
8,678 ตัว คงเหลือปว่ย 481 ตัว ตายสะสม 934 ตัว 
 
 
 

/3. สถานการณ์... 
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3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ปี 2564 
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 

Highly pathogenic avian influenza (HPAI)ตั้งแต่เดือนมกราคม - 10 กันยายน 2564 พบใน 54 ประเทศ
ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรป 29 ประเทศ แอฟริกา 12 ประเทศ และเอเชีย 13 ประเทศ รวมจุดพบโรคทั้งหมด 
3,907 จุด โดยส่วนใหญ่พบในสายพันธุ์ H5N8 และยังพบรายงานการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ซึ่งในประเทศเวียดนามพบการระบาดของสายพันธุ์ H5N6 และ H5N8 
จำนวน 80 จุดในสัตว์ปีกที่เลี้ยงในหมู่บ้าน อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน กอปรกับมีมรสุม ทำให้มีฝน
ตกหนักเกือบทุกพ้ืนที่ สภาพอากาศดังกล่าว ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำสามารถติดโรคได้ง่าย 
   4. เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 5/2565  

4.1. จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในทุกหลังคา
เรือน เฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   4.2. เน้นย้ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกท่ัวประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่าง
เคร่งครัด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
   4.3. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ 3 จังหวัด กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรม  
ปศุสัตว์ 

4.4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออก
ราชอาณาจักร ให้ระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ปีก และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
การลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกให้กรมปศุสัตว์ทราบ  ตลอดจนห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่ วยตาย 
มาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด 

5. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 
5.1. ให้แต่ละอำเภอกำหนดให้เกษตรกรขอขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งโดยแจ้งความประสงค์

ขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ที่เลี้ยงเป็ดเป็นประจำ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
30 มิถุนายน 2565 ตามแบบ ปท.1 

5.2. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเข้าตรวจสอบข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab 
จำนวน 60 ตัวต่อฝูง (5 ตัว ต่อ 1 ตัวอย่าง) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมขอรูปถ่ายผู้เลี้ยงเป็ดและเจ้าของ
เป็ด เพื่อนำไปจัดทำสมุดประจำฝูงเป็ดต่อไป 

5.3. เมื่อผลตรวจโรคไข้หวัดนกเป็นลบทั้งหมด ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มอบสมุด
ประจำฝูงเป็ดให้กับเกษตรกร และกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็ดฝูงดังกล่าว ลงในแบบ ปท.2 

5.4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งตามแบบ ปท.2 ไปยัง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo_knr@dld.go.th เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ Excel 

6. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 
2/2564   6.1. สุ่มเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์ปีก (กฆ.1) cloacal swab 4 หลอดตัวอย่าง/โรงฆ่า 
ดังนี้ 

    - อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม โรงฆ่ารังสรรค์ฟาร์มไก่ไทย 
/- อำเภอห้วยกระเจา... 
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    - อำเภอห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา โรงฆ่าโกสน สืบดา 
6.2. สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน สุ่มเก็บตัวอย่าง Serum 5 ตัว/หมู่บ้าน (20 ตัว/

ตำบล) ดังนี้ 
    - อำเภอท่ามะกา (แสนตอ,ดอนขมิ้น,ท่าเสา,ท่าไม้,พงตึก,พระแท่น,หวายเหนียว )

พิจารณามา 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน  
    - อำเภอพนมทวน (พังตรุ,หนองสาหร่าย) พิจารณามา 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 
6.3. สุ่มเก็บตัวอย่างโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เก็บตัวอย่าง oropharyngeal 

swab 4 หลอดตัวอย่าง/โรงเรียน (5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) เป้าหมายอำเภอไทรโยค ตำบลบ้องตี้ วัดสุธาสินี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม 1. แผนการส่งตัวอย่างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

แผนการส่งตัวอย่างสารตกค้าง กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564 
-สุกร เก็บตัวอย่างตับ จำนวน 2 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร Heavy metal(Hg) 
-ไกไ่ข ่เก็บตัวอย่างไข ่จำนวน 2 ตัวอย่าง ในการตรวจหา Anticoccidials 
-ไกน่กกระทา เก็บตัวอย่างไข ่จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการตรวจหาสาร OPCs 

 แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 11 และ 12
ตุลาคม 2564 จำนวนน้ำนมดิบ เช้า 15 ตัวอย่าง ในการตรวจองค์ประกอบ Total solid, % Fat, Somatic 
cell count, % protein ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนม 10 แห่ง  
 แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 1 – 7 ของเดือน ชนิด
ตัวอย่าง คือ ปัสสาวะ จำนวน 1 ฟาร์ม 3 ตัวอย่าง 
  - เอกสารแนบขอส่งปัสสาวะ โค-สุกร 
   1.บันทึกข้อความจากปศุสัตว์อำเภอ 

2.แบบคำขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มเลี้ยงปลอดสารเร่ง (แบบ ร.ร.ฟ. 1) 
           - กรอกเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่อง  
           - ชื่อเจ้าของ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
    - ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ฟาร์ม 

3.บันทึกการตรวจสอบ 
4.บันทึกถ้อยคำ 
5.สำเนาใบ GAP หรือ GFM 

   2. การขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ปศุสัตว์อำเภอทำหนังสือปะหน้า แนบสิ่งดังต่อไปนี้ 
    2.1.สำเนาใบ GAP ฉบับภาษาไทย 
    2.2.ที่อยู่ภาษาอังกฤษ 
    2.3.ชื่อฟาร์มภาษาอังกฤษ 
    2.4.กรณีต่ออายุให้แนบแบบยื่นคำร้องเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.7. กลุ่มส่งเสริม... 
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   4.7. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข  ผลการปฏิบตัิงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 

1.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ : ธ.ก.ส.
 -วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยโคขุน ที่อยู่ 39/2 หมู่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
 -วิสาหกิจชุมชนโคขุนนายฮ้อย ที่อยู่ 159/6 หมู่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 8 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 
 -วิสาหกิจชุมชนห้วยโชติ ที่อยู่ 48/2 หมู่ 2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน
สมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ 7 ตำบลหนองขาว ที่อยู่ 22 หมู่ 7 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2563  

-วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน หมู่ 6 ที่อยู่ 36/6 หมู่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวขุนหนองขาว 01 ที่อยู่ 241 หมู่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2563  
 -วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาว ที่อยู่ 150/2 หมู่ 8 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 8 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 3,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
 -วิสาหกิจชุมชนเกษตรทำนาบ้านโคกมะขวิด ที่อยู่ 7/1 หมู่ 12 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 590,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 
 -วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านห้วยตลุง ที่อยู่ 11/5 หมู่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 16 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2563 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวขุนบ้านหนองหวาน ที่อยู่ 85/1 หมู่ 7 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 11 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 1,000,000 บาท เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
 -กลุ่มแม่โคขุนผลิตแม่พันธ์ลูกผสมวากิวอำเภอไทรโยค ที่อยู่ 181 หมู่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 3,800,000 บาท อนุมัติใน
หลักการอยู่ระหว่างโอนเงิน 
 -กลุ่มผู้ค้าโคครบวงจรอำเภอไทรโยค ที่อยู่ 3 หมู่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน
สมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 3,000,000 บาท อนุมัติในหลักการอยู่ระหว่างโอนเงิน 

-กลุ่มแม่โคผลิตลูกโคขุนอำเภอไทรโยค ที่อยู่ 100 หมู่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 7 ราย ชนิดสัตว์โคขุน ได้รับการอนุมัติเงินจำนวน 3,800,000 บาท อนุมัติในหลักการอยู่ระหว่าง
โอนเงิน 

/-โคเนื้อ... 
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-โคเนื้อบ้านหนองตาเกิด ที่อยู่ 106/1 หมู่ 11 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนสมาชิก 8 ราย ชนิดสัตว์โคเนื้อ อยู่ระหว่าง ธ.ก.ส. ตรวจสอบเอกสาร 

-กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพ่ือการเพ่ิมรายได้ บ้านน้ำทรัพย์ ที่อยู่ 91 หมู่ 18 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 12 ราย ชนิดสัตว์โคขุน อยู่ระหว่าง ธ.ก.ส. ตรวจสอบเอกสาร 

-กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองโสน ที่อยู่ 25 หมู่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี จำนวนสมาชิก 16 ราย ชนิดสัตว์โคขุน อยู่ระหว่าง ธ.ก.ส. ตรวจสอบเอกสาร 
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ เตรียมพร้อมชำระเงินคืน งวดที่ ๑ ปีที่ ๔ ของโครงการฯ มีจำนวน 
๙ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร จำนวน ๘๖ รายๆละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระ
งวดที่ 1 (25%) ของเงินกูจ้ำนวนเงิน 3,734,000 บาท คงเหลือ 1,641,000 บาท ดังนี้ 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขุนและพัฒนาสายพันธุ์ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐ ,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 
(25%) ของเงินกูจ้ำนวนเงิน 625,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 -วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย 
กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวนเงิน 625,000 
บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกร  เข้าร่วมโครงการฯ 
๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวนเงิน 
545,000 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คงเหลือ 80,000 บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้
จำนวนเงิน 625,000 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 -วิสาหกิจชุมชนแม่โคพันธุ์ไล่ทุ่ง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืม
รายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวนเงิน 405,000 บาท 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คงเหลือ 220,000 บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.๑๔ อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย 
กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวนเงิน 100,000 
บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คงเหลือ 525,000 บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืม
รายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวนเงิน 250,000 บาท 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คงเหลือ 375,000 บาท 
 -วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ หมู่ ๙ 4อำเภอเลาขวัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย กู้ยืมรายละ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกูจ้ำนวนเงิน 362,500 บาท เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 และวันที่ 21 กันยายน 2564 คงเหลือ 262,000 บาท 
 
 
 

/-วิสาหกิจชุมชน... 
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 -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 6 ราย กู้ยืมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ชำระงวดที่ 1 (25%) ของเงินกู้จำนวน
เงิน 196,500 บาท เมื่อวันที่ 24 และ สิงหาคม 2564 คงเหลือ 178,500 บาท 
การสนับสนุนผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์)   
จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ที่ผ่านการอบรมต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑๑ ราย  
   ๑. ท่ามะกา จำนวน ๖ ราย 
   ๒. บ่อพลอย ๓ ราย 
   ๓. ด่านมะขามเตี้ย ๒ ราย 

ขอความร่วมมือปศุสัตว์อำเภอ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม ที่มีความประสงค์เลี้ยงโค – กระบือ 
ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบโครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมรายงานผลการให้ความ
ช่วยเหลือและภาพถ่าย ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.7. ปศุสัตว์อำเภอ 
    - ไมมี่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์ 5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์  
ศาสนสถานเพ่ือใช้ประกอบศาสนพิธี    

5.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
- แผนการจัดสรรวัคซีนโรคลัมปี สกิน 
1.อำเภอเมืองกาญจนบุรี โค-กระบือจำนวน 29,466 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 

12,900 โด๊ส จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 900 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 12,000 โด๊ส 
2.อำเภอไทรโยค โค-กระบือจำนวน 5,806 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 3,700 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 500 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 3,200 โด๊ส 
3.อำเภอบ่อพลอย โค-กระบือจำนวน 24,934 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 7,900 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 500 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 7,400 โด๊ส 
4.อำเภอศรีสวัสดิ์ โค-กระบือจำนวน 9,204 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 4,050 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 500 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 3,550 โด๊ส 
5.อำเภอท่ามะกา โค-กระบือจำนวน 52,674 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 40,500 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 2,050 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 38,450 โด๊ส 
6.อำเภอท่าม่วง โค-กระบือจำนวน 22,327 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 8,800 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 600 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 8,200 โด๊ส 
7.อำเภอทองผาภูมิ โค-กระบือจำนวน 5,982 ตัว จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 3,100 โด๊ส 

จำหน่ายรอบที่ 1 จำนวน 500 โด๊ส คงเหลือวัคซีน 2,600 โด๊ส 
 

/8.อำเภอสังขละบุรี... 




