
 

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 11/2564 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายมนัส เทพรักษ์   ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี   ประธาน 
2. นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. นางสาววีรภัสรา แก้วเกษ  แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
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. นายสุธี เปรมปรีดิ์   แทนปศุสัตว์อำเภอพนมทวน 
15. นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์  ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ 
16. นายนาธาร ปานอุทัย   ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี 
17. นายศรัณย ์เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
18. นางสาววรนุช พุฒตาล  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
19. นายวุฒิชัย ดาวเจริญพร  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 8 กทม. ช่วยราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
      กาญจนบุรี 
 2.นายลีนวัฒน์ สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 3.นางสาวอาจารีย์ กุหลาบ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 4.นายสาริช ธรรมกิจ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 5.นายนันทชัย แล่เพ็ชร   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 6.นางสาวธัญธร สาระศาลิน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 7.นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 8.นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 9.นายสุรเชษฐ แก้วแดง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 10.นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ขอเปิดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2564 ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
ประธานฯ  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจำเดือน ตุลาคม
2564 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งแก้ไขที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เลยครับ  

มตทิี่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกฤษณะ โกมลจันทร์  จากการประชุมครั้งที่แล้วได้หารือเรื่องลิขวิดไนโตรเจนได้รับปริมาณลดลงจาก
เดิม แต่เป้าหมายการผสมเทียมยังคงเท่าเดิม 
นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ ได้ประสานเรื่องนี้ไปทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  
ทางศูนย์ฯ แจ้งว่าเป็นนโยบายในการปรับลดลิขวิดลง 
นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม เนื่องจากอำเภอห้วยกระเจาไม่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม แต่ยังคงมีเป้าหมายในการ
ผสมเทียมอยู่ 
ประธานฯ   ให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แน่ชัด เพ่ือเป็น
หลักฐานในการขออัตรากำลังเพ่ิมในการผสมเทียม อีกทั้งต่อไปทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจาจะตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ แต่ยังขาดตำแหน่งนายสัตวแพทย์ดำเนินการ ขอให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสาน
ผู้เกีย่วข้องทราบด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
    4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

    4.2. ด่านกักกันสัตว์กาญจนบรุ ี
     - ไม่มี 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

    4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายศรัณย์ เปริณะพันธ์ 1. รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564  

-งบบุคลากร งบประมาณท่ีได้รับ 361,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 110,540 บาท คงเหลือ 250,660 บาท 
คิดเป็น 30.60% 

/-งบดำเนินงาน... 
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 -งบดำเนิ น งาน งบประมาณ ที่ ได้ รับ  322,800 บาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 31,781.64 บาท คงเหลื อ 
291,018.36 บาท คิดเป็น 9.85% 
 รวมทั้ งสิ้ น  งบประมาณ ที่ ได้ รับ  684,000 บ าท เบิ กจ่ ายแล้ ว 142,321.64 บ าท คงเหลื อ 
541,678.36 บาท คิดเป็น 20.81% 
1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 1,180,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 192,010 บาท คงเหลือ 987,990 บาท 
คิดเป็น 16.27% 

  -งบดำเนิ นงาน งบประมาณที่ ได้ รับ  1,119,500  บาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 82,358.89 บาท คงเหลื อ 
1,037,141.11 บาท คิดเป็น 7.36% 

-งบลงทุน งบประมาณทีไ่ด้รบั 114,700 บาท คงเหลือ 114,700 บาท  
 รวมทั้ งสิ้ น งบประมาณที่ ได้ รับ 2,414,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 274,368.89 บาท คงเหลือ 
2,139,831.11 บาท คิดเป็น 11.36% 
1.3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 3,922,400  บาท เบิกจ่ายแล้ว 595,717.33 บาท คงเหลือ 
3,326,682.67 บาท คดิเป็น 15.19% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 2,693,100  บาท เบิกจ่ายแล้ว 208,146.73 บาท คงเหลือ 
2,484,953.27 บาท คิดเป็น 7.73% 
 -งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 581,200 บาท คงเหลือ 581,200 บาท  
 รวมทั้ งสิ้ น งบประมาณที่ ได้ รับ 7,196,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 803,864.06 บาท คงเหลือ 
6,392,835.94 บาท คิดเป็น 11.17% 
1.4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 
 -ฝ่ายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ได้รับ 6,257,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,386,329.06 บาท คงเหลือ 
4,871,150.94 บาท คิดเป็น 22.15% 
 -กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 56,520 บาท คงเหลือ 56,520 บาท  
 -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 290,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 24,720 บาท คงเหลือ 
266,080 บาท คิดเป็น 8.50% 
 -กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 145,300 บาท คงเหลือ 145,300 บาท 
 -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 446,600 บาท คงเหลือ 446,600 บาท  

รวมทั้ งสิ้ น งบประมาณที่ ได้ รับ 7 ,196,700 บาท เบิกจ่ ายแล้ว 1,411,049.06 บาท คงเหลือ 
5,785,650.94 บาท คิดเป็น 19.61% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
นายสมมาท ขุนบรรเทา 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน  e-Operation 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 2 ทาง https://eop2.dld.go.th กำหนดการรายงานผลปฏิบัติงาน
ประจำเดือนปี2565ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเป้าหมายในระบบจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย จึงขอให้ทำการยกยอดผล
การปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 ไปรายงานรวมในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยตัดข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนทุกวันที่ 22 ของเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือน
ถึงสิ้นเดือน 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. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี
งบประมาณ 2565 
   2.1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกร จำนวนปศุสัตว์ 
ศฐ.01(รายเดือน) 
   2.2. เป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565  
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย 
    -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 950 ราย 
    -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,700 ราย 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 850 ราย 
    -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,150 ราย 
    -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย 
    -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 950 ราย 
    -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 750 ราย 
    -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,800 ราย 
    -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,850 ราย 
    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,050 ราย 
    -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,050 ราย 
    -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,500 ราย 
    รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 30,400 ราย 
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3. โครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 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
กระบอืจำนวน 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  
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    -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 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  
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   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  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.5. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
นางสาววีรภัสรา แก้วเกษ  1. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์  
-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
 1. กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นจากสภาวะภูมิอากาศที่
กำลังเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยแพร่กระจายโรคเป็นอย่างดี 
 2. พบรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์ A ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งผลการ  
ตรวจหาค่าความสัมพันธ์ของเชื้อ คือ A สกลนคร มากกว่าไทป์ A ลพบุรีที่ใช้ในปัจจุบัน 
 3. ขอให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการ ดังนี้ 
       3.1 แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ สังเกตอาการชะลอการเคลื่อนย้ายเข้มงวด
ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น       
       3.2 เก็บตวัอย่างรอยโรคของสัตว์ที่แสดงอาการป่วย หรือสงสัย 
-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 48 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 136 ราย ป่วยสะสม 1,334 ตัว หายป่วยแล้ว 1,105 ตัว 
คงเหลือป่วย 48 ตัว ตายสะสม 181 ตัว 
 -อำเภอหนองปรือ จำนวน 3 ตำบล เกษตรกร 47 ราย ป่วยสะสม 286 ตัว หายป่วยแล้ว 237 ตัว ตาย
สะสม 49 ตัว 
 -อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 4 ตำบล เกษตรกร 154 ราย ป่วยสะสม 1,310 ตัว หายป่วยแล้ว 1,094 ตัว 
ตายสะสม 216 ตัว 
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 -อำเภอเลาขวัญ จำนวน 7 ตำบล เกษตรกร 326 ราย ป่วยสะสม 4,167 ตัว หายป่วยแล้ว 3,813 ตัว 
คงเหลือป่วย 129 ตัว ตายสะสม 225 ตัว 
 -อำเภอบ่อพลอย จำนวน 6 ตำบล เกษตรกร 174 ราย ป่วยสะสม 1,806 ตัว หายป่วยแล้ว 1,619 
ตัว ตายสะสม 187 ตัว 
 -อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 15 ราย ป่วยสะสม 125 ตัว หายป่วยแล้ว 97 ตัว คงเหลือ
ป่วย 22 ตัว ตายสะสม 6 ตัว 
 -อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 24 ราย ป่วยสะสม 161 ตัว หายป่วยแล้ว 61 ตัว 
คงเหลือป่วย 69 ตัว ตายสะสม 31 ตัว 

-อำเภอทองผาภูม ิจำนวน 1 ตำบล เกษตรกร 1 ราย ป่วยสะสม 29 ตัว ตายสะสม 4 ตัว 
 รวม 11 อำเภอ จำนวน 71 ตำบล เกษตรกร 1,040 ราย ป่วยสะสม 10,332 ตัว หายป่วยแล้ว 
9,065 ตัว คงเหลือปว่ย 268 ตัว ตายสะสม 999 ตัว 
- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
- สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ปี 2564 

องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  - 1 0  กั น ย า ย น  2 5 6 4  
พบใน 54 ประเทศทั่วโลก ทวีปยุโรป 29 ประเทศ แอฟริกา 12 ประเทศ เอเชีย 13 ประเทศ รวมจุดพบโรค
ทั้งหมด 3,907 จุด  

โดยส่วนใหญ่พบในสายพันธุ์ H5N8 และยังพบรายงานการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้าน
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ซึ่งในประเทศเวียดนามพบการระบาดของสายพันธุ์ H5N6 และ 
H5N8 จำนวน 80 จุด ในสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงในหมู่บ้าน 

2. สรุปรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564  
 -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 3,700 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 3,680 ตัว 
กระบือ 20 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,700 ตัว เกษตรกร 43 ราย คิดเป็น 100% 
 -อำเภอไทรโยค เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 2,900 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 2,900 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 2,900 ตัว เกษตรกร 32 ราย คิดเป็น 100%  
 -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 1,500 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 1,448 ตัว กระบือ 
52 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,500 ตัว เกษตรกร 43 ราย คิดเป็น 100% 
 -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 12,000 โด๊ส 
 -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 2,000 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 1,700 ตัว โคนม 
300 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,000 ตัว เกษตรกร 22 ราย คิดเป็น 100%  
 -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 1,200 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 822 ตัว กระบือ 
378 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,200 ตัว เกษตรกร 30 ราย คิดเป็น 100% 
 -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 3,200 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 1,776 ตัว รวม
ทัง้สิ้น 1,776 ตัว เกษตรกร 123 ราย คิดเป็น 55.50% 
 

/-อำเภอเลาขวัญ... 



 

 

-9- 
 
 -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 25,900 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 12,186 ตัว 
กระบือ 314 ตัว รวมทั้งสิ้น 12,500 ตัว เกษตรกร 370 ราย คิดเป็น 48.26% 
 -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 2,550 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 1,486 ตัว 
กระบือ 14 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,500 ตัว เกษตรกร 52 ราย คิดเป็น 58.82% 
 -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 2,100 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 300 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 300 ตัว เกษตรกร 10 ราย คิดเป็น 14.29% 
 -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 5,650 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 5,150 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 5,150 ตัว เกษตรกร 97 ราย คิดเป็น 91.15% 
 -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 4,300 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 4,300 ตัว รวม
ทัง้สิ้น 4,300 ตัว เกษตรกร 83 ราย คิดเป็น 100% 
 -อำเภอพนมทวน เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 3,000 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 2,870 ตัว กระบือ 
30 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,900 ตัว เกษตรกร 79 ราย คิดเป็น 96.67% 
 รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 อำเภอ เป้าหมายฉีดวัคซีนจำนวน 70,000 โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 
38,618 ตัว โคนม 300 ตัว กระบือ 808 ตัว รวมทั้งสิ้น 39,726 ตัว เกษตรกร 984 ราย คิดเป็น 56.75% 

 3. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่
เสี่ยงรอบพิเศษ โดยส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน 1 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 1. ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
 2. สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
 3. สนามชนไก่/ซ้อมไก ่
 4. พื้นที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจำถิ่นที่อยู่หนาแน่น  
 5. พื้นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. พ้ืนที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านในรัศมี 10 กิโลเมตร 

    4. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
        ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 
     4.1. ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานจำนวน 53 ครัวเรือน ได้แก่  บ้านสาละวะจำนวน 37 
ครัวเรือน บ้านไล่โว่จำนวน 16 ครัวเรือน 
 
     4.2. ปรับปรุงและสร้างเล้าสัตว์ปีกพร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก (บ้าน
สาละวะ) เป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานจำนวน 35 ครัวเรือน ได้แก่ เกษตรกรได้รับไก่
พ้ืนเมือง 26 ราย จำนวน 260 ตัว ให้ผลผลิตไข่ฟักออกเป็นลูกไก่ จำนวน 21 ราย เกษตรกรได้รับเป็ดไข่ 9 ราย 
จำนวน 90 ตัว ให้ผลผลิตไข่บริโภคภายในครัวเรือน จำนวน 8 ราย 
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    5. สมเด็ จพระเจ้ าลู ก เธอ เจ้ าฟ้ าพั ชรกิ ติ ยาภานเรนทิ ราเทพยวดี   
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสาละวะ-ไล่โว่ อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสาละวะ – ไล่โว่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 
พฤศจิกายน 2564   
    1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
    2. โรงเรียนกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
    3. เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
    6. เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ 
     - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอ      
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันและเวลาสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และสำนักพระราชวังได้นำความ
กราบทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม 1. แผนการส่งตัวอย่างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔  

  แผนการส่งตัวอย่าง กิจกรรมฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง กำหนดรับตัวอย่างวันที่ 1-7 
ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ตัวอย่าง พร้อมเอกสารแบบคำขอส่งตัวอย่าง และสำเนาใบ GAP , GFM 
   2. รายช่ือฟาร์มโคขุน ที่ใบปลอดสารเร่งเนื้อแดงหมดอายุ เดือนมกราคม 2565 
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   3. แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำปีงบประมาณ 
2565 
    3.1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการการฆ่าสัตว์
    3.2.กฎกระทรวงการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ 
    3.3.การขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ 
    3.4.ยังเหลือ 3 ขั้นตอนได้แก ่
          - สำนักเลขาธิการัฐมนตรีจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. 
          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม 
          - ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
   4. แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการของกรมปศุสัตว์ 
    4.1.เสนอเรื่องสำนักกฎหมาย ขอใช้แบบฟอร์มขอต่ออายุ ใบอนุญาต
ประกอบการกิจการฆ่าสัตว์เป็นการชั่วคราว 
    4.2.เพ่ือให้ผู้ประกอบการยื่นก่อนวันหมดอายุ 
    4.3.ให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอให้ครบถ้วน 
    4.4.เมื่อยื่นแบบคำขอแล้ว คณะกรรมการประจำจังหวัดจะเป็นคนไปตรวจตาม
แผนโดย มีประเด็จพิจารณา 2 ประเด็น คือ 
     - ถ้าจังหวัดไม่รอกฎกระทรวงฉบับใหม่ ให้ใช้ กฎกระทรวง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ในการตรวจประเมิน 
เมื่อกฎกระทรวงฉบับใหม่ออกมา ให้พิจารณาตรวจประเด็นเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
     - พิจารณา รอกฎกระทรวงฉบับใหม่ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนการทำงาน
ของคณะทำงาน โดยผู้ประกอบการยังคงได้สิทธิ ตามกฎหมายที่จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไปได้ 
   5. โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 

สำนักปศสุัตว์
อำเภอ 

ชนิดสัตว์ รวม 

สุกร โค สัตว์ปีก 
1.เมือง 6 2 3 11 
2.ท่าม่วง 4 3 

 
7 

3.ท่ามะกา 2 10 1 13 
4.บ่อพลอย 12 2 

 
14 

5.พนมทวน 8 2 
 

10 
6.หนองปรือ 2 1 

 
3 

7.เลาขวัญ 11 1 
 

12 
8.ห้วยกระเจา 12 

 
1 13 

9.ไทรโยค 2 2 
 

4 
10.ด่านมะขาม
เตี้ย 

0 0 0 0 

11.ศรีสวสัดิ ์ 0 0 0 0 
12.ทองผาภูม ิ 8 0 0 8 
13.สังขละบรุ ี 1 1 1 3 
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   6. ตัวช้ีวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ตัวชี้วัดบังคับที่ 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
    ตัวชี้วัดบังคับที่  2 : การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)     
    ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล                     
    ตัวชี้วัดเลือกที่ 1 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
    ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่า
สัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
    ตัวชี้วัดเลือกที่  3 : การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok)   
   7. กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ปศุสัตว์เขต ๗ ขอความเห็นในการ
เขา้ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบจากวันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   4.7. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข   1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ๖๔ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเวทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อหา
แนวทางบรรลุเป้าหมายของเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง       กับการทำโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    เป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน ๙ รุ่น รวม ๒๗๙ คน 
     -เป็นเกษตรกร เยาวชน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     -เป็นผู้นำเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย 
     -เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานโครงการ และภาคีเครือข่าย ครูและนักเรียน
ในโรงเรียน   
   2. แผนงาน โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการฯ จำนวน 20 ราย 
    - สร้างกระบวนการรับรู้ เวทีการมีส่วนร่วม จำนวน 40 ราย 
    - สร้างกระบวนการรับรู้ เวทีการมีส่วนร่วม จำนวน 4 ครั้ง 
    - พัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 20 ราย 
    - พัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม 
    - สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 50 ตัว 
    - ผลิตลูกสัตว์ปีก จำนวน 500 ตัว 
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