โครงการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และปรับปรุงคุณภาพน้านมดิบรายฟาร์ม ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗” ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

........................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ ป ระกาศมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ท าง
สุขลักษณะที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ มาตรฐานเลขที่ มกษ. ๖๔๐๑ – ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๔๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ และเพื่อ
ปรับปรุงมาตรฐานของศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยกระดับคุณภาพการปฏิบัติของศูนย์รวบรวมน้านมดิบให้
เหมาะสม จึงมีการปรับปรุงข้อก้าหนดที่ส้าคัญ เช่นการรับวัตถุดิบ การส่งเสริมสมาชิก เพื่อลดความเสี่ยงของ
อันตรายในน้านมดิบก่อนน้าไปผ่านกระบวนการผลิตต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศยกเลิก
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๖๔๐๑ – ๒๕๔๘ และก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์
รวบรวมน้า นมดิบ มาตรฐานเลขที่ มกษ.๖๔๐๑ – ๒๕๕๘ ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หลังจาก
นันได้ออกกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบเป็น
มาตรฐานบังคับ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก้าหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบมาตรฐานเลขที่ มกษ.
๖๔๐๑ – ๒๕๕๘ ได้มีข้อก้าหนดเพิ่มเติมในเรื่องของระบบการส่งเสริมสมาชิก คือก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และมีกิจ กรรมในการส่ งเสริ มการผลิตน้ านมของสมาชิกให้ มีคุณภาพ (ข้อก้าหนดที่ ๘.๒) มีระบบเอกสาร
และการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในเรื่ อ ง กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพน้ า นมดิ บ ของสมาชิ ก
(ข้อก้าหนดที่ ๙ (๑๐) ) ซึ่งศูนย์รวบรวมน้านมดิบแต่ล ะศูนย์ฯ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ท้าให้แนวทางการ
ส่งเสริมสมาชิก และระบบเอกสารยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจากข้อมูลของส้านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ พบว่าพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ มีฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม จ้านวน ๑,๓๘๒ ฟาร์ม จากจ้านวนฟาร์มโคนมใน
พืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ ทังหมด ๕,๘๕๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์พยายามผลักดันให้ได้รับ
การรับรองทุกฟาร์มภายในปี ๒๕๖๔
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗ เล็งเห็นความส้าคัญจ้าเป็ นดังกล่าว จึง
ด้าเนิ น การจั ดประชุมเจ้าหน้ าที่ส้ านั กงานปศุสั ตว์เขต ส้านักงานปศุสั ตว์จังหวัด ที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจ้าศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ในพืนที่
ปศุสัตว์เขต ๗ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมการเลียงโคนม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม และหาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรด้านคุณภาพน้านมดิบร่วมกัน
ตลอดจนน้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและน้าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์
รวบรวมน้านมดิบ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๖๔๐๑ – ๒๕๕๘ และการเข้าสู่มาตรฐานบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และน้าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการ
ปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘ และแนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลียงโคนม อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม เพื่อน้าไปปรับปรุงมาตรฐานการเลียงโคนมต่อไป
๓. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้ าที่ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗ เจ้าหน้าที่ส้ านักงานปศุสั ตว์จังหวัดที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ้าเภอที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจ้าศูนย์รวบรวมน้านมดิบ รวม ๑๑๓ ราย
ล้าดับที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗
เจ้าหน้าที่ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ้าเภอที่มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจ้าศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗
รวมทังสิน

จ้านวนรวม (ราย)
๙
๑๒
๑๘
๗๔
๑๑๓

๔. รายละเอียดเนือหาวิชา
๔.๑ หัว ข้ อ ศาสตร์ พ ระราชาสู่ก ารพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น /วิ ท ยากร : นายกัฐ พร ภู่ เ พ็ ช ร์
นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗(๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และ
สามารถน้อมน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ประเด็นส้าคัญ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน-หลังการประชุม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการประชุม
๔.๒ หัวข้อ การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.
๖๔๐๑-๒๕๕๘ และการเข้าสู่มาตรฐานบังคับ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑/
วิทยากร : นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗(๑ ชั่วโมง)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ดี
ส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๖๔๐๑ – ๒๕๕๘ และการเข้าสู่มาตรฐานบังคับ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และน้าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นส้าคัญ ๑. การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘
๒. การเข้าสู่มาตรฐานบังคับ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน-หลังการประชุม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการประชุม
๔.๓ หัว ข้อ หลัก เกณฑ์ก ารตรวจประเมิน การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศู นย์รวบรวมน้านมดิบ
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘ และแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลียงโคนม/วิทยากร :
นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗(๑.๓๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘ และ
แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลียง โคนมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ประเด็นส้าคัญ หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘ และแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลียงโคนม
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน-หลังการประชุม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการประชุม
๔.๔ หัวข้อ เกณฑ์การตรวจประเมิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรั บฟาร์มโคนม/
วิทยากร : นายวรวุฒิ วิเศษโส นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗(๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม เพื่อน้าไปปรับปรุงมาตรฐานการเลียงโคนมต่อไป
ประเด็นส้าคัญ เกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน-หลังการประชุม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการประชุม
๕. วัน เวลา และสถานที่
วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลองบีชชะอ้า อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
๖. วิทยากร
๖.๑ นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์
นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ
๖.๒ นายสัตวแพทย์วรวุฒิ วิเศษโส
นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ
๖.๓ สัตวแพทย์หญิงวนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ช้านาญการ

ก้าหนดการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และปรับปรุงคุณภาพน้านมดิบรายฟาร์ม ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๗” ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลองบีชชะอ้า อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
.....................................................................................................
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ น.

ชีแจงโครงการ และทดสอบก่อนการประชุม
โดย นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗

๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการประชุม
โดย นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์ นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร มกษ.
๖๔๐๑-๒๕๕๘ และเข้าสู่มาตรฐานบังคับ ตามพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร ๒๕๕๑
โดย นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗

๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

หลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติที่ ดี ส้ าหรั บ ศูน ย์ ร วบรวมน้า นมดิบ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สิ น ค้ า เกษตร มกษ.๖๔๐๑-๒๕๕๘ และแนวทางการส่ ง เสริ ม
เกษตรกรผู้เลียงโคนม
โดย นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม
โดย นายวรวุฒิ วิเศษโส นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๗

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๐ น.

- ทดสอบหลังการประชุม
- ประเมิน และสรุปผลโครงการ
- พิธีปิดการประชุม
โดย นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ :

พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น.

