
 

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 12/2564 

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์        ประธาน 
2. นายพรศักดิ์ ประสมทอง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายสมมาท ขุนบรรเทา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายณรงค์ แสงจันทร์   ปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย 
6. นายเสถียร จำนงกุล   ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ 
7. นายสุพจน์ แม้นทิม   ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ 
8. นายกฤษณะ โกมลจันทร์  ปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง 
9. นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม  ปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา 
10. นายพิชัย ภูมิสถาน   ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี รักษาราชการแทน 

     ปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา 
11. นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
12. นายสามารถ เปรมปรีดิ์  แทนปศุสัตว์อำเภอไทรโยค 
13. นายจิรสิน พันธุ์โสดา   ปศุสัตว์อำเภอพนมทวน 
14. นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์  ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน 

     ปศุสัตว์อำเภอหนองปรือ 
15. นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์พ้ืนที่ 8 ปฏิบัติราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

     กาญจนบุรี รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ 
16. นายนาธาร ปานอุทัย   ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี 
17. นายศรัณย์ เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
18. นางสาววรนุช พุฒตาล  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
19. นายวุฒิชัย ดาวเจริญพร  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางสาวอาจารีย์ กุหลาบ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 2.นายสาริช ธรรมกิจ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 3.นายนันทชัย แล่เพ็ชร   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 4.นางสาวธัญญธร สาระศาลิน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 5.นายอัศวิน ไหลธรรมนูญ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 6.ว่าที่ร้อยตรีวีระ สืบพลาย  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 7.นายประเสริฐชัย กิ่งทัพหลวง  เจ้าพนกังานสัตวบาลชำนาญงาน 
 8.นางสาวธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
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 9.นางสาวรัชฎาพร โสสุด   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 10.นางสาววรรณา ศรีเหรา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 11.นายวีรชัย จิรธนาวุฒิ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 12.นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
     

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ขอเปิดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 12/2564 ครับ 
   จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกรมปศุสัตว์ นำเรียนที่ประชุม ดังนี้ 
   - ในปี พ.ศ. 2565 กรมปศุสัตว์จะมีโครงการปศุสัตว์ OK ที่เน้นเรื่องการผลิตสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ทางอำเภอมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่างๆ เช่น การให้ความรู้แก่นักเรียนใน
โรงเรียน แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2565 - 2566 จะมีการเพ่ิมปศุสัตว์ OK ในโคเนื้อด้วย ส่วน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   - กรมปศุสัตว์ให้ลดการใช้ยาในคน 20% และในสัตว์ 30% 
   - กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมปศุสัตว์ ผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านปศสุัตว์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
ประธานฯ  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งแก้ไขท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เลย
ครับ  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
    4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.2. ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
     - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

-งบบุคลากร งบประมาณท่ีได้รับ 361,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 165,810 บาท คงเหลือ 195,390 บาท 
คิดเป็น 45.91% 
 -งบดำเนิ นงาน งบประมาณ ที่ ได้ รับ  322,800 บาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 62,920.14 บาท คงเหลื อ 
259,879.86 บาท คิดเป็น 19.49% 
 รวมทั้ งสิ้ น  งบประมาณ ที่ ได้ รับ  684,000 บ าท เบิ กจ่ ายแล้ ว 228,730.14 บ าท คงเหลื อ 
455,269.86 บาท คิดเป็น 33.44% 
1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 1,180,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 576,030 บาท คงเหลือ 603,970 บาท 
คิดเป็น 48.82% 

  -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ ได้ รับ 1,119,500  บาท เบิกจ่ายแล้ ว 169,202.89 บาท คงเหลือ 
950,297.11 บาท คิดเป็น 15.11% 

-งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 114,700 บาท คงเหลือ 114,700 บาท  
 รวมทั้ งสิ้ น งบประมาณที่ ได้ รับ 2,414,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 745,232.89 บาท คงเหลือ 
1,668,967.11 บาท คิดเป็น 30.87% 
1.3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 
2564 
 -งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 3,922,400  บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,787,222.17 บาท คงเหลือ 
2,135,177.83 บาท คิดเป็น 45.56% 
 -งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ 2,707,440  บาท เบิกจ่ายแล้ว 501,179.89 บาท คงเหลือ 
2,206,260.11 บาท คิดเป็น 18.51% 
 -งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับ 581,200 บาท คงเหลือ 581,200 บาท  
 -งบเงนิอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 180,000 บาท คงเหลือ 180,000 บาท  
 รวมทั้ งสิ้น งบประมาณที่ ได้รับ 7,391,040 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,288,402.06 บาท คงเหลือ 
4,922,637.94 บาท คิดเป็น 30.96% 
1.4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 
2564 
 -ฝ่ายบริหารทั่วไป งบประมาณที่ได้รับ 6,267,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,257,102.06 บาท คงเหลือ 
4,010,377.94 บาท คิดเป็น 36.01% 
 -กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 59,520 บาท คงเหลือ 59,520 บาท  
 -กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 291,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,800 บาท คงเหลือ 
261,100 บาท คิดเป็น 10.55% 
 

/-กลุ่มพัฒนาคุณภาพ... 
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 -กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 145,940 บาท คงเหลือ 145,940 บาท 
 -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งบประมาณที่ได้รับ 433,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 500 บาท คงเหลือ 
433,100 บาท คิดเป็น 0.12% 

รวมทั้ งสิ้น งบประมาณที่ ได้รับ 7 ,198,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,288,402.06 บาท คงเหลือ 
4,910,037.94 บาท คิดเป็น 31.79% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
นายสมมาท ขุนบรรเทา 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 2 ทาง https://eop2.dld.go.th กำหนดการรายงานผลปฏิบัติงาน
ประจำเดือนปี 2565 ขอให้นำผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 บันทึกลงในระบบตามกำหนด โดย
ตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกวันที่ 22 ของเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่
วันที่ 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. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี
งบประมาณ 2565 
   2.1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกร จำนวนปศุสัตว์ 
ศฐ.01(รายเดือน) 
   2.2. การดำเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565  
    -อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย ดำเนินการ
แล้ว 74 ราย คิดเป็น 2.55% 
    -อำเภอไทรโยค เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 950 ราย ดำเนินการแล้ว 29 ราย 
คิดเป็น 3.05% 
    -อำเภอบ่อพลอย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,700 ราย ดำเนินการแล้ว 
233 ราย คิดเป็น 13.71% 
    -อำเภอศรีสวัสดิ์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 850 ราย ดำเนินการแล้ว 73 ราย 
คิดเป็น 8.59% 
    -อำเภอท่ามะกา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,150 ราย ดำเนินการแล้ว 
931 ราย คิดเป็น 22.43% 
    -อำเภอท่าม่วง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,900 ราย ดำเนินการแล้ว 
2,377 ราย คิดเปน็ 81.97% 
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    -อำเภอทองผาภูมิ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 950 ราย ดำเนินการแล้ว 16 ราย 
คิดเป็น 1.68% 
    -อำเภอสังขละบุรี เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 750 ราย ดำเนินการแล้ว 8 ราย 
คิดเป็น 1.07% 
    -อำเภอพนมทวน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,800 ราย ดำเนินการแล้ว 
198 ราย คิดเป็น 7.07% 
    -อำเภอเลาขวัญ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,850 ราย ดำเนินการแล้ว 316 ราย 
คิดเป็น 4.61% 
    -อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,050 ราย ดำเนินการ
แล้ว 1,407 ราย คิดเป็น 134% 
    -อำเภอหนองปรือ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,050 ราย ดำเนินการแล้ว 
44 ราย คิดเป็น 2.15% 
    -อำเภอห้วยกระเจา เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 2,500 ราย ดำเนินการแล้ว 
111 ราย คิดเป็น 4.44% 
    รวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ เกษตรกรจำนวน 30,400 ราย ดำเนินการแล้ว 
5,817 ราย คิดเป็น 19.13% 

3. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนธันวาคม 
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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 159 ตัว 
    -อำเภอสังขละบุรี เกษตรกรจำนวน 10 ราย แม่โคจำนวน 10 ตัว รวมทั้งสิ้น
จำนวน 10 ตัว 
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    -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
ทั้งสิ้นจำนวน 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 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 
    -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  
   3.5. ปรับเปลี่ยนคำสั่งการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ 
    -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 102/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
    -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 103/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาโค -กระบือ ของโครงการธนาคาร     
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
    -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 104/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์สูญหายหรือตาย 
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   3.6. แผนการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
    -ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มอนุรักษ์และ
พัฒนากระบือไทยเลาขวัญ 
    -ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร   
ตามพระราชดำริ เป้าหมายจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค (เดือนมกราคม 2565) 
   3.7. ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
ทบทวนคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
    -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 105/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 106/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
   3.8. เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินลงพ้ืนที่ เพ่ือทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่
แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
    -ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ และ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัย
แล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
    -ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ และ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัย
แล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
    -ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
เลาขวัญ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยกระเจา เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาด
ใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/4.5. กลุ่มพัฒนา... 
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   4.5. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
นายพรศักดิ์ ประสมทอง  1. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์  
 -สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 
  1. กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นจากสภาวะ
ภูมิอากาศที่กำลังเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยแพร่กระจายโรคเป็นอย่างดี 
  2. พบรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์ A ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งผล
การตรวจหาค่าความสัมพันธ์ของเชื้อ คือ A สกลนคร มากกว่าไทป์ A ลพบุรีที่ใช้ในปัจจุบัน 
  3. ขอให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการ ดังนี้ 
        3.1 แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สังเกตอาการชะลอการเคลื่อนย้าย
เข้มงวดปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น       
        3.2 เก็บตัวอย่างรอยโรคของสัตว์ที่แสดงอาการป่วย หรือสงสัย 
 -โรคลัมปี สกิน (LUMPY SKIN) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนสัตว์ป่วยคงเหลือเป็น 0 ตัว ข้อมูลล่าสุด
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
 - 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. กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    -แผนการเก็บตัวอย่างไก่พันธุ์ สัตว์ปีกพันธุ์ : เก็บด้วย boot swab 5 คู่ (1 คู่
เดินครอบคลุม 20 % ของพ้ืนที่โรงเรือน) รวมเป็น 2 ตัวอย่าง 

 
 

/-แผนการเก็บตัวอย่าง... 
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 -แผนการเก็บตัวอย่างไก่เนื้อ สัตว์ปีกเนื้อ : เก็บด้วย boot swab 2 คู่ (1 คู่
เดินครอบคลุม 50 % ของพ้ืนที่โรงเรือน) รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 

 

   

-แผนการเก็บตัวอย่างไก่ไข่ สัตว์ปีกไข่ : กรณีเลี้ยงกรงตับ เก็บมูลสัตว์ปีกจากรางใต้กรง
ตับ 60 จุด จำนวน 2 ถุงๆละ 150 กรัม รวม 2 ถุง เป็น 1 ตัวอย่าง 

 

 
 

3. ขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ตามหนังสือ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 ที่ กษ 0616(7)/ว 3483 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุม 
ป้องกันโรคลัมปี สกิน และเพ่ือให้การฉีดวัคซีนสำหรับการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึง
ขอให้ปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าร้อยละ 50 เร่งดำเนินการฉีด
วัคซีนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผล
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ตามแบบรายงาน กคร.5 มายังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่  28 ธันวาคม 
2564 เพ่ือรวบรวมและสรุปภาพรวมของจังหวัดเสนอต่อไป 
   4. เชิญประชุมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร 
การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 ณ พ้ืนที่ฝึกกอง
พลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 (เป็นการส่วนพระองค์) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/4.6. กลุ่มพัฒนา... 
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   4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม 1. การขออนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
 

 
 

   2. แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำปีงบประมาณ 
2565 
    2.1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการการฆ่าสัตว์
    2.2.กฎกระทรวงการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ 
    2.3.การขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ 
    2.4.ยังเหลือ 3 ขั้นตอนได้แก ่
          - สำนักเลขาธิการัฐมนตรีจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. 
          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม 
          - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   3. การขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   4.7. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข   1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ จัดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ทุง่นานางหรอก ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  
    ครั้งท่ี ๒ ไตรมาสที่ ๒ จัดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย 
    ครั้งที่ ๓ ไตรมาสที่ ๓ จัดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่
ที่ ๒ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ 
    ครั้งที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ จัดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่
ที่ ๕ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
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       2. โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ 
             โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ดำเนินการ : มณฑลทหารบกท่ี ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีแผนจะเสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการในห้วง
วันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
       3. โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร 

  

    ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ  
    1. ประชาสัมพันธ์/ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงโครงการฯ /แหล่งทุนสำรวจความ
ต้องการของเกษตรกร กรมปศุสัตว์ / ธ.ก.ส. 
    2. สมัครเข้าร่วมโครงการ/ ตรวจสอบ/ รับรองคุณสมบัติ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ณ ธ.ก.ส. สาขา และปศสุัตว์อำเภอตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ธ.ก.ส.สาขา/ปศุสัตว์อำเภอ 
    3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ /จัดทำแผนธุรกิจฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ
และให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แก่เกษตรกรรายใหม่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือใน
การจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยให้เป็นไปตามโครงการกำหนด ปศุสัตว์จังหวัด/ธ.ก.ส. สาขา 
    4. ติดต่อขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขา จัดทำและยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ณ ธ.ก.ส. สาขา และธ.ก.ส. พิจารณาสินเชื่อและแจ้งผลการพิจารณา (1 คนกู้ 2 คนค้ำ : 3 คนร่วมมือ) 
    5. ดำเนินการตามแผนธุรกิจ ติดตาม ชี้แนะ แก้ปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับสินเชื่อ/
คณะกรรมการฯระดับจังหวัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.8. ปศุสัตว์อำเภอ 
    - ไมมี่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ(ถ้าม)ี 
    - การแสดงสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 
  (นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร)    (นายสมมาท  ขุนบรรเทา) 
    เจ้าพนักงานสัตวบาล           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 


