
รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งท่ี 5/2564 

วันศุกรท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 

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

ผูมาประชุม 
1. นายมนัส เทพรักษ   ปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี   ประธาน 
2. นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
3. นายพรศักดิ์ ประสมทอง  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
4. นายสมมาท ขุนบรรเทา  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
5. นางสาวจันทรแรม ศรีสุข  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
6. นายณรงค แสงจันทร   ปศุสัตวอําเภอบอพลอย 
7. นายเสถียร จํานงกุล   ปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ 
8. นายสุพจน แมนทิม   ปศุสัตวอําเภอทองผาภูมิ 
9. นายกฤษณะ โกมลจันทร  ปศุสัตวอําเภอทามวง 
10. นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม  ปศุสัตวอําเภอหวยกระเจา 
11. นายสุนทร นิลพันธ   ปศุสัตวอําเภอทามะกา 
12. นายพิชัย ภูมิสถาน   ปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
13. นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ  ปศุสัตวอําเภอดานมะขามเตี้ย 
14. นายจิรสิน พันธุโสดา   ปศุสัตวอําเภอพนมทวน 
15. นายนาธาร ปานอุทัย   ปศุสัตวอําเภอสังขละบุรี 
16. นางสาววีรภัสรา แกวเกษ  นายสัตวแพทยชํานาญการ รักษาราชการแทน 

     ปศุสัตวอําเภอศรีสวัสดิ์ 
17. นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน 

     ปศุสัตวอําเภอหนองปรือ 
18. นายศรัณย เปริณะพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ปฏิบัติหนาท่ี 

     หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
19. นายสามารถ เปรมปรีดิ์  แทนปศุสัตวอําเภอไทรโยค 

 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวอาจารีย กุหลาบ  นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 2. นายประเสริฐชัย ก่ิงทัพหลวง  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 3. นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 4. นางสาวธัญญธร สาระศาลิน  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 5. นางสาวธาราทิพย พุมระชัฎร  นายสัตวแพทยปฎิบัติการ  
 6. นายสาริช ธรรมกิจ   นายสัตวแพทยปฎิบัติการ  
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 7. นายวีรชัย จิรธนาวุฒ ิ   นายสัตวแพทยปฎิบัติการ 
 8. นางสาวปราญปริยาฐ หม่ืนสังข  นักจัดการงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  1. นโยบายกรมปศุสัตวในดานโรคระบาดสัตว โดยใหดําเนินการตามมาตรการของกรม
ปศุสัตวอยางเครงครัด 
   2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี มีขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหมหลาย
ตําแหนง ในนามของปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรีมีความยินดีตอนรับขาราชการท่ีมาปฎิบัติหนาท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 
ประธานฯ  ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ไดจัดประชุมขาราชการ ประจําเดือน เมษายน 
2564 ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ขอใหท่ี
ประชุมตรวจสอบความถูกตองแลวแจงแกไขท่ีกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตวไดเลยครับ  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายศรัณย เปริณะพันธ การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (HRD : e - learning) ของสํานักงาน ก.พ. ยังมีผูเขารวม
อบรมยังไมไดสงใบประกาศนียบัตรใหทางฝายบริหาร เพ่ือรวบรวมสงใหกรมปศุสัตวตอไป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือทราบ 
    4.1. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาญจนบุรี 
ประธาน    - ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

    4.2. ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี 
     - ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

    4.3. ฝายบริหารท่ัวไป 
นายศรัณย เปริณะพันธ  รายงานแผน/ผล การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  
    1. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณศูนย วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
กาญจนบุรี ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564  
    - งบบุคลากร งบประมาณท่ีไดรับ 585,900 บาท เบิกจายแลว 457,960 บาท 
คงเหลือ 127,940 บาท คิดเปน 78.16% 
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    -งบดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ 778,556 บาท เบิกจายแลว 395,979.76 
บาท คงเหลือ 382,576.24 บาท คิดเปน 50.86% 
    ร ว ม ทั ้ง สิ ้น  ง บ ป ระ ม า ณ ที ่ไ ด ร ับ  1,364,456 บ า ท  เ บ ิก จ า ย แ ล ว 
853,939.76 บาท คงเหลือ 510,516.24 บาท คิดเปน 62.58% 
    2. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณดานกักกันสัตวกาญจนบุรี ขอมูล ณ 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
    -งบบุ คลากร  งบประมาณท่ี ได รั บ  1,933,300 บ าท เบิ กจ ายแล ว 
1,542,310 บาท คงเหลือ 390,990 บาท คิดเปน 79.78% 

     -งบดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ  1,582,972 บาท เบิกจ ายแลว 
1,262,800.90 บาท คงเหลือ 320,171.10 บาท คิดเปน 79.77% 
    ร ว ม ท้ั ง สิ้ น  ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ด รั บ  3,516,272 บ า ท  เ บิ ก จ า ย แ ล ว 
2,805,110.90 บาท คงเหลือ 711,161.10 บาท คิดเปน 79.78% 
    3. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 
ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564   
    -งบบุ คลากร  งบประมาณท่ี ได รั บ  5,986,000 บ าท เบิ กจ ายแล ว 
5,068,494.80 บาท คงเหลือ 917.505.20 บาท คิดเปน 84.67% 
    -งบดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ  5,620,404 บาท เบิกจ ายแลว 
3,906,973.19 บาท คงเหลือ 1,713,430.81 บาท คิดเปน 69.51% 
    -งบลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ 2,972,700 บาท เบิกจายแลว 1,176,200 บาท 
คงเหลือ 1,796,500 บาท คิดเปน 39.57% 
    -งบเง ินอ ุดหน ุน งบประมาณที ่ได ร ับ  302,900 บาท เบ ิกจ ายแล ว 
302,900 บาท คิดเปน 100% 
    ร ว ม ท้ั ง สิ้ น  ง บประมาณ ท่ี ได รั บ  14,882,004 บ าท  เบิ ก จ า ยแล ว 
10,454,567.99 บาท คงเหลือ 4,427,436.01 บาท คิดเปน 70.25% 
    4. งบประมาณกรมปศุสัตว ป พ.ศ. 2564 ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
กาญจนบุรี ไตรมาสท่ี 3 ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
    -ฝายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ไดรับ 12,291,244 บาท เบิกจายแลว 
8,750,905.99 บาท คงเหลือ 3,540,338.01 บาท คิดเปน 71.20% 
    -กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 126,650 บาท 
เบิกจายแลว 112,400 บาท คงเหลือ 14,250 บาท คิดเปน 88.75% 
    -กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 1,009,380 บาท เบิกจายแลว 
751,360 บาท คงเหลือ 258,020 บาท คิดเปน 74.44% 
    -กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 320,940 บาท เบิกจาย
แลว 204,662 บาท คงเหลือ 116,278 บาท คิดเปน 63.77% 
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    -กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 1,133,790 บาท 
เบิกจายแลว 635,240 บาท คงเหลือ 498,550 บาท คิดเปน 56.03% 
    ร วม ท้ั งสิ้ น  งบประมาณ ท่ี ได รั บ  14 ,882,004 บ าท  เบิ กจ า ยแล ว 
10,454,567.99 บาท คงเหลือ 4,427,436.01 บาท คิดเปน 70.25% 
ประธานฯ   ขอใหฝายบริหารแจงกลุม/ฝายใหเรงรัดเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากมีเงินเหลือ
จายจากจังหวัดกาญจนบุรี ยอดเงิน 4,404,000 บาท (สี่ลานสี่แสนสี่พันบาทถวน) โอนเขามา เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
ท้ังดานพืชอาหารสัตว และเวชภัณฑ โดยใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   4.4. กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
นายสมมาท ขุนบรรเทา  1. การบันทึกผลการปฏิ บัติงาน ผานระบบบริหารการปฏิ บัติงาน             
e-Operation ประจําปงบประมาณ 2564 ระยะท่ี 2 ทาง https://eop2.dld.go.th 
       กําหนดการรายงานผลปฏิบัติงานประจําเดือน ป 2564 โดยตัดขอมูลผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนทุกวันท่ี 22 ของเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผานระบบ ตั้งแตวันท่ี 23 ของ
เดือนถึงสิ้นเดือน ดังนี้ 
       - สํานักงานปศุสัตวอําเภอบันทึกและยืนยันผลงานภายในวันท่ี 23 - 25 ของ
ทุกเดือน 
       - กลุม/ฝาย ดําเนินการตรวจสอบ และอนุมัติผลงานจากอําเภอ ภายในวันท่ี 
26 - 28 ของทุกเดือน 
       - กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ดําเนินการตรวจสอบ บันทึก 
และยืนยันผลงานจังหวัด ภายในวันท่ี 29 - 31 ของทุกเดือน  
       โดยกองแผนงานกําหนดตัดยอดทุกวันท่ี 30 ภายในเท่ียงคืน หากประสงค
แจงแกไขผลการปฏิบัติงานในระบบไดภายในวันท่ี 29 ของเดือน โดยจัดทําหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตวจังหวัดขอ
อนุมัติแกไขผลงานดังกลาว 
    2. การบันทึกฐานขอมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน
ประจําปงบประมาณ 2564 
       2.1. แจงเปดระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 2  
     เปดระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เปดระบบในวันท่ี 1 เมษายน 
2564 ทางเว็บไซต http://eregist.dld.go.th โดยกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตวไดสงคูมือ
ปฏิบัติงานดวยแลว ทาง e-mail เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 
       2.2. เปาหมายการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2564  
     -อําเภอเมืองกาญจนบุรี เปาหมายเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย 
     -อําเภอไทรโยค เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,000 ราย 
     -อําเภอบอพลอย เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,800 ราย 
     -อําเภอศรีสวัสดิ์ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 900 ราย 
     -อําเภอทามะกา เปาหมายเกษตรกรจํานวน 4,250 ราย 
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     -อําเภอทามวง เปาหมายเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย 
     -อําเภอทองผาภูมิ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,000 ราย 
     -อําเภอสังขละบุรี เปาหมายเกษตรกรจํานวน 800 ราย 
     -อําเภอพนมทวน เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,900 ราย 
     -อําเภอเลาขวัญ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 6,950 ราย 
     -อําเภอดานมะขามเตี้ย เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,150 ราย 
     -อําเภอหนองปรือ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,150 ราย 
     -อําเภอหวยกระเจา เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,600 ราย 
     รวมท้ังส้ิน 13 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 31,500 ราย 
    2.3. ผลการดําเนินงานปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2564 ขอมูล ณ 
วันท่ี 21 เมษายน 2564 
     -อําเภอเมืองกาญจนบุรี เปาหมายเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย 
ปรับปรุงแลวจํานวน 3,277 ราย คิดเปน 109.23% 
     -อําเภอไทรโยค เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,000 ราย ปรับปรุงแลว
จํานวน 1,155 ราย คิดเปน 115.50% 
     -อําเภอบอพลอย เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,800 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 2,270 ราย คิดเปน 126.11% 
     -อําเภอศรีสวัสดิ์ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 900 ราย ปรับปรุงแลว
จํานวน 1,164 ราย คิดเปน 129.33% 
     -อําเภอทามะกา เปาหมายเกษตรกรจํานวน 4,250 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 4,772 ราย คิดเปน 112.28% 
     -อําเภอทามวง เปาหมายเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย ปรับปรุงแลว
จํานวน 3,766 ราย คิดเปน 125.53% 
     -อําเภอทองผาภูมิ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,000 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 1,162 ราย คิดเปน 116.20% 
     -อําเภอสังขละบุรี เปาหมายเกษตรกรจํานวน 800 ราย ปรับปรุงแลว
จํานวน 1,226 ราย คิดเปน 153.25% 
     -อําเภอพนมทวน เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,900 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 3,317 ราย คิดเปน 114.38% 
     -อําเภอเลาขวัญ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 6,950 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 7,248 ราย คิดเปน 104.29% 
     -อําเภอดานมะขามเตี้ย เปาหมายเกษตรกรจํานวน 1,150 ราย 
ปรับปรุงแลวจํานวน 1,371 ราย คิดเปน 119.22% 
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     -อําเภอหนองปรือ เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,150 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 2,429 ราย คิดเปน 112.98% 
     -อําเภอหวยกระเจา เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2,600 ราย ปรับปรุง
แลวจํานวน 3,144 ราย คิดเปน 120.92% 
     รวมท้ังสิ้น 13 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 31,500 ราย ปรับปรุงแลว
จํานวน 36,301 ราย คิดเปน 115.24% 
    3. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 
    3.1. ทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
     -อําเภอทามะกา เกษตรกรจํานวน 30 ราย แมโคจํานวน 41 ตัว รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 41 ตัว 
     -อําเภอทามวง เกษตรกรจํานวน 396 ราย แมโคจํานวน 431 ตัว 
พอโคจํานวน 1 ตัว แมกระบือจํานวน 2 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 434 ตัว 
     -อําเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรกรจํานวน 119 ราย แมโคจํานวน 
70 ตัว แมกระบือจํานวน 49 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 119 ตัว 
     -อําเภอดานมะขามเตี้ย เกษตรกรจํานวน 220 ราย แมโคจํานวน 
220 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 220 ตัว 
     -อําเภอไทรโยค เกษตรกรจํานวน 133 ราย แมโคจํานวน 107 ตัว 
พอโคจํานวน 3 ตัว แมกระบือจํานวน 23 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 133 ตัว 
     -อําเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจํานวน 143 ราย แมโคจํานวน 143 ตัว 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 143 ตัว 
     -อําเภอศรีสวัสดิ์ เกษตรกรจํานวน 156 ราย แมโคจํานวน 112 ตัว 
แมกระบอื 44 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 156 ตัว 
     -อําเภอสังขละบุรี เกษตรกรจํานวน 24 ราย แมโคจํานวน 24 ตัว 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 24 ตัว 
     -อําเภอพนมทวน เกษตรกรจํานวน 147 ราย แมโคจํานวน 188 ตัว 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 188 ตัว 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 224 ราย แมโคจํานวน 195 ตัว 
แมกระบือจาํนวน 85 ตัว รวมท้ังสิ้นจํานวน 280 ตัว 
     -อําเภอบอพลอย เกษตรกรจํานวน 239 ราย แมโคจํานวน 239 ตัว 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 239 ตัว 
     รวมท้ังส้ิน 13 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 1,831 ราย แมโคจํานวน 
1,770 ตัว พอโคจํานวน 4 ตัว แมกระบือจํานวน 203 ตัว รวมท้ังส้ินจํานวน 1,977 ตัว 
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    3.2. รายงานลูกเกิดโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
     -อําเภอทามะกา แมโคจํานวน 41 ตัว ยังไมต้ังทองจํานวน 18 ตัว มีลูก
เกิดตัวท่ี 1 เพศผู 9 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 11 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 5 ตัว อยู
ระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 7 ตัว  
     -อําเภอทามวง แมโคจํานวน 431 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 417 ตัว อยู
ระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 1 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 4 ตัว อยูระหวางรอมอบ
กรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 9 ตัว  
     -อําเภอเมืองกาญจนบุรี แมโคจํานวน 70 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 
35 ตัว มีลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 11 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 13 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 
จํานวน 1 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 5 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป 
จํานวน 16 ตัว      
     -อําเภอดานมะขามเตี้ย แมโคจํานวน 220 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 
104 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 5 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 70 ตัว อยู
ระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 41 ตัว 
     -อําเภอไทรโยค แมโคจํานวน 107 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 75 ตัว อยู
ระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 21 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 11 ตัว 
     -อําเภอทองผาภูมิ แมโคจํานวน 143 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 69 ตัว มี
ลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 39 ตัว เพศเมีย 30 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 69 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 2 ตัว 
อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 2 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 1 ตัว 
     -อําเภอศรีสวัสดิ์ แมโคจํานวน 112 ตัว ยังไมต้ังทองจํานวน 62 ตัว มี
ลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 30 ตัว เพศเมีย 15 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 45 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 3 ตัว 
อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 2 ตัว  
     -อําเภอสังขละบุรี แมโคจํานวน 24 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 
จํานวน 16 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 8 ตัว 
     -อําเภอพนมทวน แมโคจํานวน 188 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 83 ตัว มี
ลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 45 ตัว เพศเมีย 24 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 69 ตัว อยูระหวางซ้ือลูกโคตัวท่ี 1 จํานวน 8 ตัว 
อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป จํานวน 23 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 5 ตัว 
     -อําเภอเลาขวัญ แมโคจํานวน 195 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 149 ตัว มี
ลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 11 ตัว เพศเมีย 15 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 26 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป 
จํานวน 5 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 15 ตัว 
     -อําเภอบอพลอย แมโคจํานวน 239 ตัว ยังไมต้ังทองจํานวน 138 ตัว 
มีลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 23 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 33 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ป 
จํานวน 68 ตัว 
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    3.3. รายงานลูกเกิดกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําร ิ  
     -อําเภอทามวง แมกระบือจํานวน 2 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 2 ตัว
     -อําเภอเมืองกาญจนบุรี แมกระบือจํานวน 47 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 
47 ตัว 
     -อําเภอไทรโยค แมกระบือจํานวน 23 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 11 ตัว 
มีลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 11 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 12 ตัว     
     -อําเภอศรีสวัสดิ์ แมกระบือจํานวน 44 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 14 ตัว 
มีลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศผู 20 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 29 ตัว อยูระหวางรอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 3 ป 
จํานวน 1 ตัว  
     -อําเภอเลาขวัญ แมกระบือจํานวน 85 ตัว ยังไมตั้งทองจํานวน 75 ตัว 
มีลูกเกิดตัวท่ี 1 เพศเมีย 2 ตัว รวมลูกเกิดจํานวน 2 ตัว อยูระหวางขยายลูกตัวเมีย 5 ตัว อยูระหวางรอมอบ
กรรมสิทธิ์ครบ 5 ป จํานวน 3 ตัว 
    3.4. โครงการ สนช. ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ 
             -อําเภอพนมทวน เกษตรกรจํานวน 45 ราย แมโคจํานวน 45 ตัว เลขท่ี
สัญญา กจ.112 - 156/59 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
     -อําเภอทองผาภูมิ เกษตรกรจํานวน 34 ราย แมโคจํานวน 34 ตัว 
เลขท่ีสัญญา กจ.157 - 190/59 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
      รวมท้ังส้ิน 2 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 79 ราย แมโคจํานวน 79 ตัว 
รวมท้ังส้ินจํานวน 79 ตัว 
    3.5. โครงการฟารมตนแบบ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ 
             -อําเภอพนมทวน เกษตรกรจํานวน 2 ราย แมโคจํานวน 4 ตัว 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 3 ราย แมโคจํานวน 15 ตัว 
     รวมท้ังส้ิน 2 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 5 ราย แมโคจํานวน 19 ตัว รวม
ท้ังส้ินจํานวน 19 ตัว 
    3.5. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ แกอาสาปศุสัตว ภายใตโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
             -อําเภอพนมทวน เกษตรกรจํานวน 9 ราย แมโคจํานวน 45 ตัว
     -อําเภอไทรโยค เกษตรกรจํานวน 2 ราย แมโคจํานวน 10 ตัว 
     -อําเภอทามะกา เกษตรกรจํานวน 4 ราย แมโคจํานวน 20 ตัว 
     -อําเภอทามวง เกษตรกรจํานวน 11 ราย แมโคจํานวน 54 ตัว 
      รวมท้ังส้ิน 4 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 26 ราย แมโคจํานวน 129 
ตัว รวมท้ังส้ินจํานวน 129 ตัว 
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    3.6. โครงการสงเสริมการเลี้ยงกรระบือ อยางยั่งยืน ภายใตโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
             -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 10 ราย แมกระบือจํานวน 30 ตัว 
เลขท่ีสัญญา กจ.61 - 90/58 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 10 ราย แมกระบือจํานวน 30 ตัว 
เลขท่ีสัญญา กจ.116 - 145/58 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 10 ราย แมกระบือจํานวน 30 ตัว 
เลขท่ีสัญญา กจ.146 - 175/58 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2558 
      รวมท้ังส้ิน 1 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 30 ราย แมกระบือจํานวน 
90 ตัว รวมท้ังส้ินจํานวน 90 ตัว 
    3.7. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ “คนรวมกลุม วัว ควาย รวมคอก” 
ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 30 ราย แมโคจํานวน 30 ตัว
      รวมท้ังส้ิน 1 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 30 ราย แมโคจํานวน 30 ตัว  
    3.8. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวสําหรับเกษตรกร (อาชีพ
เลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ 
     -อําเภอเลาขวัญ เกษตรกรจํานวน 4 ราย แมโคจํานวน 15 ตัว 
     รวมท้ังส้ิน 1 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 4 ราย แมโคจํานวน 15 ตัว  
    3.9. เรงรัดดําเนินการตามระเบียบ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ 
     สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรีเรงรัดดําเนินการตามระเบียบของ
โครงการธนาคาร โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดังนี้ 
     1. สัญญายืมครบ 3 ป ยังไมแจงลูกเกิด 
     2. ลูกตัวท่ี 1 มีอายุครบ 18 เดือน ยังไมดําเนินการจําหนาย/ขยายโค-
กระบือ 
     3. สัญญายืมครบ 5 ป ปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฯ ยังไม
ดําเนินการมอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกร 
     ดังนั้น สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอใหสํานักงานปศุสัตว
อําเภอตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ให
เรียบรอยและเปนปจจุบัน  
    4. แจงผลอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของปศุสัตวจังหวัด รอบท่ี 1/2564 
    คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเทากับรอยละ 91.61 เปลี่ยนเปน รอยละ 92.49  
        -การใชจายเงินงบประมาณภาพรวม 3.40 คะแนน  
        -การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 5 คะแนน  

/-การพัฒนาสุขภาพสัตว… 
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        -การพัฒนาสุขภาพสัตว 4.13 คะแนน ปรับเปน 4.27 คะแนน  
        -การพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 4.76 คะแนน ปรับเปน 4.86 คะแนน  
        -การผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว 5 คะแนน  
        -การสรางความรับรู 5 คะแนน  
        -การปรับปรุงขอมูลเกษตรกร 5 คะแนน  
        -งานนโยบายกรมปศุสัตว 4.67 คะแนน  
    ในสวนของตัวชี้วัดในรอบท่ี 2/2564 ทางกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการ
ปศุสัตว ไดจัดทําเปาหมายเรียบรอยแลว ขอใหทางอําเภอคัดเลือกตัวชี้วัดบทบาทภารกิจจํานวน 3 ตัวชี้วัด โดย
พิจารณาจากนโยบายปศุสัตวจังหวัด หรือเปาหมายตามภารกิจงานในพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดทําแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ สงกลับมายังกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ภายในวันศุกรท่ี 4 มิถุนายน 2564 
    5. กิจกรรมสงเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว โดยทางกลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศการปศุสัตว ดําเนินการสอบถามความตองการในการปลูกพืชอาหารสัตว ซ่ึงเปาหมายมีเปาหมายจํานวน 
300 ไร ตองขอขอบคุณทานปศุสัตวอําเภอทุกทานท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี ท้ังนี้ทางกลุม
ยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตวไดจัดทําแบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการ โดยขอใหสงกลับกลุมฯ ภายใน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
ประธานฯ   -เพ่ิมเติมในสวนของโครงการงบจังหวัด โดยมีกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตวดวย 
โดยมีเปาหมาย 300 รายๆ ละ 1 ไร กรณีท่ีบางรายไมมีพ้ืนท่ีถือครองขอใหทําเปนลักษณะกลุม โดยขอใชพ้ืนท่ีจาก
สมาชิกกลุมเดียวกัน เพ่ือใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงท้ัง 13 อําเภอ 
    -การบันทึกฐานขอมูล พิกัดฟารม โรงฆา เปนสิ่งสําคัญ เพ่ือเวลานําไปใช
ประโยชนจะไดขอมูลท่ีถูกตอง และแมนยํา 
    -ในเรื่องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขอใหอําเภอสงแบบประเมิน
ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เพ่ือใชเปนขอตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบท่ี 2/2564 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

   4.5. กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
นายพรศักดิ์ ประสมทอง  1. สถานการณโรคระบาดสัตว  
     -โรคปากและเทาเปอย 
     -โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 
     -โรคลัมป สกิน (LUMPY SKIN) 
    2. มาตรการปองกัน ควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเพ่ิมเติม 
        การออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนยาย 
     -ตรวจสอบประเภทจํานวนสุกรหรือหมูปามีชีวิต 
     -วัตถุประสงคของการเคลื่อนยายใหมีความสัมพันธกับฟารมสุกรตน
ทางท่ีทําการขออนุญาตเคลื่อนยาย 
     -จํานวนสุกรของฟารมตนทางท่ีจะเคลื่อนยายตองสัมพันธกับปริมาณ
การผลิตจริงในฟารมนั้นๆ 

/การออกหนังสือเคลื่อนยาย… 
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        การออกหนังสือเคลื่อนยาย ฟารมสุกร > 500 ตัวข้ึนไป 
     -ใหใชโปรแกรม Zoom  
     -บันทึกภาพเคลื่อนไหวระหวางการดําเนินงาน 
     -ในวันท่ีทําการเคลื่อนยายสุกรตองมีภาพเคลื่อนไหวท่ีแสดงใหเห็นวา 
มีการเคลื่อนยายสุกรเฉพาะในโรงเรือนท่ีมีการเก็บตัวอยางเทานั้น 
       การออกหนังสือเคลื่อนยาย ฟารมสุกร < 500 ตัว 
     -พิจารณาใชโปรแกรม zoom หรือ video call ระหวางการดําเนินงาน  
     -ในข้ันตอนการเก็บตัวอยางตองแสดงใหเห็นวาเปนตัวอยางท่ีเก็บใน
ฟารมนั้นๆ 
     -ท้ังนี้ใหบันทึกภาพระหวางการดําเนินการทุกราย โดยมีรายละเอียดท่ี
ตองบันทึกดังนี้ 
      1.โรงเรือนสุกรท่ีจะทําการเคลื่อนยาย 
      2.สุขภาพโดยรวมของสุกรท่ีจะเคลื่อนยาย รวมถึงสุกรท่ีทํา
การเก็บตัวอยางเพ่ือเคลื่อนยาย 
      3.ข้ันตอนการขนสุกรจากโรงเรือนข้ึนยานพาหนะ 
      4.หมายเลขทะเบียนยานพาหนะรวมไปถึงสภาพยานพาหนะ
โดยรวมท่ีใชเคลื่อนยาย 
    3. การดําเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse 
Sickness) ชนิด monovalent serotype 1 
     ตามหนังสือกรมปศุสัตว ดวนที่สุด ที่ กษ 0610.07/ว13759 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดําเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse 
Sickness) ชนิด monovalent serotype 1         

    แผนการฉีดวัคซีน เปาหมายจํานวน 135 ตัว 
    3.1.อําเภอเมืองกาญจนบุรี เปาหมายจํานวน 38 ตัว ฉีดวัคซีนวันท่ี 27 - 28 
พฤษภาคม 2564 
    3.2.อําเภอบอพลอย เปาหมายจํานวน 5 ตัว ฉีดวัคซีนวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2564 
    3.3.อําเภอทามะกา เปาหมายจํานวน 36 ตัว ฉีดวัคซีนวันที่ 27 - 28 
พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
    3.4.อําเภอทามวง เปาหมายจํานวน 25 ตัว ฉีดวัคซีนวันท่ี 25 - 28 พฤษภาคม 
2564 
    3.5.อําเภอพนมทวน เปาหมายจํานวน 6 ตัว ฉีดวัคซีนวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 
 
 

/3.6 อําเภอเลาขวัญ… 
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    3.6 อําเภอเลาขวัญ เปาหมายจํานวน 25 ตัว ฉีดวัคซีนวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 
    หมายเหตุ : มาตัวเดิมท่ีเคยผานการฉีดวัคซีน และลูกสัตวเกิดใหมในพ้ืนท่ีท่ีเคย
ฉีดวัคซีนหลังฉีด : ใหนํามาเขามุง เปนเวลา 30 วัน หากตองเอามาออก ใหเอาออกในชวง 10.00 – 16.00 น. 
และรายงานtemplate ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ขอมูลโดยละเอียด ขอใหรายงานในระบบ idEquine 
    4. มาตรการควบคุมโรคลัมป สกิน 
        -หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0610.07/ว13616 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคลัมป สกิน 
         -จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการประกาศเขตโรคระบาดชนิดลัมป สกิน ตาม
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กําหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมป สกิน (Lumpy skin disease) ในสัตวชนิดโค
และกระบือ ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
         -มาตรการเคลื่อนยายโคกระบือ สําหรับจังหวัดท่ีเกิดโรคลัมป สกิน (LSD) 
และจังหวัดในรัศมี 50 กม. ใหเคลื่อนยายเขาโรงฆาภายในจังหวัดเทานั้น และจังหวัดนอกรัศมี 50 กม. เขาโรงฆา
ภายในเขตปศุสัตว เทานั้น สําหรับตลาดนัดคาสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ขอความรวมมือปดตลาดนัดชวงวันท่ี 
10 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 พรอมท้ังเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวน 2 ตัวอยาง 
คือ เนื้อเยื่อผิวหนัง และเลือดในระยะท่ีแผลตุมยังไมแตก (เลือดใหเก็บโดยเจาะใสหลอดสีมวง (EDTA)) 
         -การเก็บตัวอยางเพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  
     1.ขูดหรือตัดชิ้นเนื้อท่ีผิวหนังใหลึกถึงผิวหนังชั้นใน หรือหนังแทใหได
ปริมาณ 5 กรัม บริเวณสะเก็ดแผลจะมีปริมาณเชื้อไวรัสจํานวนมาก 
     2.เก็บตัวอยางเลือด (whole blood) ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตร 
     3.เลือดใสหลอด EDTA (สีมวง) แชเย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศา 
         -สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ไดจัดทําคําสั่งสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 34/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2464 
ประธานฯ   -การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตวจะมี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรีและดานกักกันสัตวเปนคณะทํางานขับเคลื่อน ชุดระดับอําเภอมีทองถ่ินเขา
มารวมขับเคลื่อนในการพนยาฆาเชื้อ งบประมาณ การประชาสัมพันธตางๆ 
    -การเคลื่อนยาย ขอใหทุกอําเภอดําเนินการตามระเบียบขอกฎหมาย ขอสั่งการ 
และมาตรการอยางเครงครัด  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม  1. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมสุกร (Good 
Agricultural Practices : GAP) 
 
 

/การบังคับใช… 
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     การบังคับใช แบงเปน 2 ระยะ ตามขนาดการเลี้ยงสุกร ดังนี้ 
     1.1 สุกรขุนตั้งแต 1,500 ตัวข้ึนไป หรือ สุกรแมพันธุ ตั้งแต 120 ตัว 
ข้ึนไป ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 
     1.2. สุกรขุนตั้งแต500 - 1,499ตัวข้ึนไป หรือ สุกรแมพันธุ ตั้งแต  
95 - 119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 
          ตามขอกําหนด  7  ขอ 
          1. องคประกอบฟารม 
          2. การจัดการฟารม 
          3. บุคลากร 
          4. สุขภาพสัตว 
          5. สวัสดิภาพสัตว 
          6. สิ่งแวดลอม 
          7. การบันทึกขอมูล   
     1.3. แผนการสงตัวอยาง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  
            1.3.1. แผนการสงตัวอยางสารตกคาง กําหนดรับตัวอยางวันท่ี 
11 และ 14 มิถุนายน 2564 
           -สุกร เก็บตัวอยางน้ําดื่ม จํานวน 2 ตัวอยาง ในการตรวจหาสาร 
Nitrofurans 
           -สุกร เก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 2 ตัวอยาง ในการตรวจหาสาร 
Chloramphenicol 
                 -สุกร เก็บตัวอยางปอด จํานวน 1 ตัวอยาง ในการตรวจหาสาร 
Beta-agonists       
           -สุกร เก็บตัวอยางกลามเนื้อ จํานวน 1 ตัวอยาง ในการตรวจหา
สาร Beta-lectams 
           -สุกร เก็บตัวอยางกลามเนื้อ จํานวน 2 ตัวอยาง ในการตรวจหา
Tetracyclines 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางอาหารไกเนื้อ จํานวน 3 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร Hormone 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางกลามเนื้อ จํานวน 3 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร Hormone 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางกลามเนื้อ จํานวน 3 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร Zerenol 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางตับ จํานวน 5 ตัวอยาง ในการตรวจหาสาร 
Beta-agonist 
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           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางอาหารไกเนื้อ จํานวน 1 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร Nitrofurans 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางกลามเนื้อ จํานวน 4 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร Nitrofurans 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 3 ตัวอยาง ในการตรวจหา
สาร Chloramphenicol 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 1 ตัวอยาง ในการตรวจหา
สาร Chloramphenicol 
           -ไกเนื้อ เก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 1 ตัวอยาง ในการตรวจหา
สาร Nitromidazoles 
           -นกกระทา เก็บตัวอยางไข จํานวน 1 ตัวอยาง ในการตรวจหา
สาร Anticoccidials 
            1.3.2. แผนการสงตัวอยาง กิจกรรมตรวจสอบโรงฆา กําหนด
รับตัวอยางวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 
           ชนิดสัตวสุกร เก็บตัวอยางกลามเนื้อจํานวน 14 ตัวอยาง ในการ
ตรวจหาสาร MA, Total Bacteria Count, Salmonella spp., S. aureus, Enterococcus spp., Coliform 
bacteria, E. coli ในพ้ืนท่ีอําเภอบอพลอย 
           1.3.3. แผนการสงตัวอยาง กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ํานม กําหนดรับตัวอยางวันท่ี 8 และ 9 มิถุนายน 2564 จํานวนน้ํานมดิบ เชา 15 ตัวอยาง เย็น 11
ตัวอยาง ในการตรวจองคประกอบ Total solid, % Fat, Somatic cell count, % protein ณ ศูนยรวบรวม
น้ํานม ๙ แหง 
           1.3.4. แผนการสงตัวอยาง กิจกรรมสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว 
โดยเก็บตัวอยางน้ําเสียฟารมสุกรจํานวน 2 ตัวอยาง กําหนดรับตัวอยางวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 
           1.3.5. แผนการตรวจประเมินโรงฆาสัตว รอบท่ี 2/2564 
           - อําเภอทามวง วันท่ี 17 - 31 พฤษภาคม 2564 
           - อําเภอหนองปรือ วันท่ี 1 - 4 มิถุนายน 2564 
           - อําเภอหัวยกระเจา วันท่ี 21 - 25 มิถุนายน 2564 
           - อําเภอพนมทวน วันท่ี 5 - 9 กรกฎาคม 2564 
           - อําเภอทองผาภูมิ วันท่ี 19 - 23 กรกฎาคม 2564 
           - อําเภอเมืองกาญจนบุรี วันท่ี 9 - 13 สิงหาคม 2564 
           - อําเภอเลาขวัญ วันท่ี 7 - 11 มิถุนายน 2564 
           - อําเภอบอพลอย วันท่ี 14 - 18 มิถุนายน 64 
           - อําเภอไทรโยค วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2564 
           - อําเภอสังขละบุรี วันท่ี 12 - 16 กรกฎาคม 2564 
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           - อําเภอทามะกา วันท่ี 2 - 6 สิงหาคม 2564 
           - เก็บตก วันท่ี 16 - 30 สิงหาคม 2564 
     1.4. โครงการตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพน้ํานมดิบและนมแปรรูป 
ประจําปงบประมาณ 2564 
     รายละเอียดคาองคประกอบน้ํานมและ Somatic cell count รอบเดือน
พฤษภาคม 2564  
     1.4.1 บริษัท กลุมผูเลี้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด สาขา 1 
คา Somatic cell count เทากับ 285 
     1.4.2 บริษัทกลุมผูเลี้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด สาขา 2 
คา Somatic cell count เทากับ 248 
     1.4.3 บริษัทกลุ มผู เลี ้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด คา 
Somatic cell count เทากับ 294 
     1.4.4 สหกรณโคนมกาญจนบุรี พีเมี่ยมมิลค คา Somatic cell 
count เทากับ 279 
     1.4.5 กลุมผูเลี้ยงโคนมทามวง คา Somatic cell count เทากับ 
395 
     1.4.6 กลุมผูเลี้ยงโคนมทามวง สาขาทามะกา คา Somatic cell 
count เทากับ 242 
     1.4.7 สหกรณโคนมกาญจนบุรี จํากัด คา Somatic cell count 
เทากับ 317 
     1.4.8 บริษัท พิพัฒนกิจเกษตร จํากัด คา Somatic cell count 
เทากับ 318 
     1.4.9 สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด (สนามแย) คา Somatic cell 
count เทากับ 329 
     คา T0tal Solid 
     1.4.1 บริษัท กลุมผูเลี้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด สาขา 1 คา 
T0tal Solid รอยละ 12.28 
     1.4.2 บริษัทกลุมผูเลี้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด สาขา 2 คา 
T0tal Solid รอยละ 12.18 
     1.4.3 บริษัทกลุมผูเลี้ยงโคนมกรับใหญ-ทามะกา จํากัด คา T0tal 
Solid รอยละ 12.58 
     1.4.4 สหกรณโคนมกาญจนบุรี พีเมี่ยมมิลค คา T0tal Solid   
รอยละ 12.70 
     1.4.5 กลุมผูเลี้ยงโคนมทามวง คา T0tal Solid รอยละ 12.49 
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     1.4.6 กลุมผูเลี้ยงโคนมทามวง สาขาทามะกา คา T0tal Solid รอย
ละ 12.35 
     1.4.7 สหกรณโคนมกาญจนบุรี จํากัด คา T0tal Solid รอยละ 11.91 
     1.4.8 บริษัท พิพัฒนกิจเกษตร จํากัด คา T0tal Solid รอยละ 12.34 
     1.4.9 สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด (สนามแย) คา T0tal Solid รอย
ละ 12.77 
ประธานฯ   ขอใหปศุสัตวอําเภอทุกทานแจงเจาหนาท่ีในการออกไปสงเสริมดานมาตรฐาน
ใหกับเกษตรกรรายยอย ในดานองคประกอบฟอรมใหเขาสูมาตรฐานฟารมสุกร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
นางสาวจันทรแรม ศรีสุข  ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2564   
    1. โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด 
(ดานปศุสัตว) ภายใตแผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีทาย พ.ร.ก. ให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ 
     เปาหมาย : แปลงใหญท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล  
    ชื่อทะเบียนนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัดวิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกพืชอาหาร
สัตวและเลี้ยงโคเนื้อบานหวยขาด 
    ชื่อประธานกลุม นายสมชาย เศรษฐทอง 
    ชื่อผูจัดการแปลง นายเสถียร จํานงกุล ปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ 
    วงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑. ครุภัณฑแปรรูปเนื้อสัตว (๑๐ รายการ) เปนเงิน ๑,๓๓๘,๒๐๐ บาท 
    ๒. ครุภัณฑโรงงานอาหารสัตว (๕ รายการ) เปนเงิน ๙๔๑,๘๐๐ บาท 
    ๓. ครุภัณฑยานพาหนะ (๑ รายการ) เปนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท แนวทางการ
จัดซ้ือจัดจางและการควบคุมพัสดุของกลุมแปลงใหญ โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ
เชื่อมโยงตลาด 
    2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
       กรมปศุสัตวขอความรวมมือจังหวัดทําแบบสอบถามเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตอคณะอนุกรรมการบริหารกลาง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดแตละปการศึกษา 
    ๑. ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริโภคนม
โรงเรียน (สําหรับนักเรียน) (QSM ๖๓-๖)และ (สําหรับผูปกครอง) (QSM ๖๓-๗) อําเภอละ ๑ โรงเรียน เปน
นักเรียน ๑๕ คน และ ผูปกครอง ๑๐ คน 
    ๒. ปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี / ปศุสัตวอําเภอทามวง / ปศุสัตวอําเภอทา
มะกา และ ปศุสัตวอําเภอดานมะขามเตี้ยเพ่ิมเติม ทําแบบสอบถามฟารมโคนม (QSM ๖๓-๑) 
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    ขอความรวมมือ ปศุสัตวอําเภอสงแบบสอบถาม วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กลุมสงเสริมฯ ดําเนินการกรอกขอมูลผานระบบ Google Form สงกรมปศุสัตวตอไป   
    3. โครงการสงเสริมการเล้ียงแพะเนื้อเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี
เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก) จังหวัดกาญจนบุรี 
    ๑) เงินยืมรวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๖,๑๐๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายไปแลว 
๑๐,๖๖๙,๐๐๐ บาท คาพันธุแพะ จํานวน ๓๑ ราย คาโรงเรือน จํานวน ๔๔ ราย คงเหลือเบิกจาย ๕,๔๓๕,๐๐๐ บาท 
    ๒) เงินจายขาดรวมท้ังสิ้น ๔๘๒,๗๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายไปแลว
๒๔๗,๒๖๐ บาท คงเหลือเบิกจาย ๒๓๕,๔๔๐ บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   4.7. ปศุสัตวอําเภอ 
    - ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายศรัณย เปริณะพันธ  เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  
    - ฝายบริหารท่ัวไป งบประมาณท่ีไดรับ 12,291,244 บาท เบิกจายแลว 
8,750,905.99 บาท คงเหลือ 3,540,338.01 บาท คิดเปน 71.20% 
    - กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 126,650 
บาท เบิกจายแลว 112,400 บาท คงเหลือ 14,250 บาท คิดเปน 88.75% 
    - กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 1,009,380 บาท เบิกจายแลว 
751,360 บาท คงเหลือ 258,020 บาท คิดเปน 74.44% 
    - กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 320,940 บาท 
เบิกจายแลว 204,662 บาท คงเหลือ 116,278 บาท คิดเปน 63.77% 
    - กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ 1,133,790 บาท 
เบิกจายแลว 635,240 บาท คงเหลือ 498,550 บาท คิดเปน 56.03% 
    ร ว ม ท้ั ง สิ้ น  ง บประมาณ ท่ี ได รั บ  14,882,004 บ าท  เบิ ก จ า ยแล ว 
10,454,567.99 บาท คงเหลือ 4,427,436.01 บาท คิดเปน 70.25% 
    ท่ีไดนําเรียนไปแลวเปนยอดเงินงบประมาณในไตรมาสท่ี 3 ขอใหทุกกลุมงาน
เรงรัดเบิกจายใหไดจํานวน 100% ภายในเดือนมิถุนายน เพ่ือยอดเงินในไตรมาส 4 จะไมเรงรัดเบิกจายเกินไป 
และเปนไปตามกําหนด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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