
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

 
-------------------------------------   

ผู้มาประชุม 
๑ นายรณชัย  จ๋วงพานิช   ปศุสัตว์เขต ๗     ประธาน 
๒ นายกัฐพร  ภู่เพ็ชร์   ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์      
๓ นายกฤษณ์  บุญพิทักษ์   ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์  
๔ นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๕ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๖ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๗ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
๘ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
๙ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๑๐ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๑ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๒  นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๑๕ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน  
๑๖ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๗ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๘ นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๙ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒๐ นายสําเนา    แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
๒๑ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
๒๒ นางสุภา   เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๒๓ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๔ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   
๒๕ นายสมยศ  แสงประทุม   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๖ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  
๒๗ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๘ นายติ๋ม  แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๙ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๓๐ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร  
๓๑ นางสาวพัชยานันต์  คหกิจไพศาล  นิติกร 
๓๒ นายศุภณัฐ  สังข์เอ่ียม   นักวิทยาศาสตร์                             

                                                                                                                     ๓๓. นางสาว... 



 ๒  
 

๓๓ นางสาวอัญชลี   โสภาลดาวลัย์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๓๔ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๕ นางมณฑา  ป๎้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๖ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป          
๓๗ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป             
๓๘ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป   
๓๙ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๐ นางสาวสิรินาถ  อินทร์อยู่   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๑ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล     
๔๒ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๓ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๔ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๕ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล  
๔๖ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๔๗ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๔๘ นายนิพนธ์  สนิทป๎ญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๙ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๕๐ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปสุสัตว 
๕๑ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๒ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๓ นายธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๔ นางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๕ นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญํู  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๕๖ นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๗ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๘ นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญากวิน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๙ นายภาณุมาศ  สืบเก่ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๖๐ นายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๑ นายลีนวัตน์  สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๒ นางสาวเสาวรส  โมรา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๓ นายกฤษติน  ทองศรีม่วง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๔ นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๕ นางสาวบุญธิดา  อยู่ประจํา  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   
๖๖ นายสิทธิศักดิ์   คุณกัณหา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๗ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๘ นายเพชร  บัวสุวรรณ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๙ นายสราวุธ  สีขาว   นักวิชาการสัตวบาล 
๗๐ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๗๑ นายบรรจง     ฐิติอมรพันธ์  นักวิชาการสัตวบาล                  
                                                                                                             ๗๒ นายชานนท์... 



 ๓  
 

 

๗๒ นายชานนท์    กลองสูงเนิน  นักวิชาการสัตวบาล 
๗๓ นางสาวชุดาภา  จันทร์ชัง   นักวิชาการสัตวบาล    

ผู้ไม่มาประชุม 
๑  นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน   ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.    

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        ๑.๑  แนะนําข้าราชการใหม่ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว ตาํแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สาํนักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ชว่ยปฏิบัติราชการสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  HHU ราชบุรี ๒ 

       ๑.๒  การประชุมผู้บรหิารเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์กรมมีข้อสั่งการ ดังนี ้ 

 ๑)  โครงการฟาร์มโคเนื้อสรา้งอาชีพ มีเกษตรกรยืน่แบบแสดงความจํานงเข้าร่วมโครงการเปน็จาํนวน
มาก กรมไม่สามารถรับได้ทั้งหมด และแจ้งว่าจะมรีอบ ๓ งบประมาณ ๙๐๐ ลา้นบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนนิการ 

 ๒)  โครงการธนาคารโค–กระบือฯ มอบส่วนส่งเสริมฯ ติดตามและแจ้งจังหวัดที่มีป๎ญหา ใหเ้รง่
ดําเนินการแก้ไขตามมาตรการของกรมปศุสัตว์   

 ๓  โครงการ Rabies  กรม ฯ จะจัดอบรมเรื่องการจับสุนัข เพ่ือฉีดวัคซีน/ทําหมัน และทําเครือ่งหมายที่
เห็นชัดเจนใหสุ้นัขที่ทําหมันแลว้ 

 ๔)  มอบให้สว่นสุขภาพสัตว์ไปดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์ของศูนย์วจิัยแพะบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุส์ัตว์สุพรรณบุรี    

๕)  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ฝากเจ้าหน้าทีท่ี่ออกปฏิบัติราชการผ่านไปบริเวณโครงการ ใหช้่วยแวะ
ลงชื่อในสมุดตรวจเยีย่ม เพราะกรมต้องรายงานกระทรวงฯ ทุกวันที่ ๒๗ ของเดือน  และฝากดเูรื่องบัญชีครัวเรือนด้วย  

 ๖)  การประชุมปิดโครงการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ เชน่  โครงการ
สร้างรายได้จากปศุสัตว์ ฤดูแล้ง แจกไก่ไข่ การจัดฝึกอบรมต่างๆ การเบิกจ่าย การเบิกเบี้ยเลี้ยง ดําเนินการถูกต้องหรือไม่  
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป ภายใน ๓ วันทํา
การ เพื่อจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป    
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม      

วาระท่ี ๓     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
- ติดตามในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อทราบ 
          ๔.๑. สรุปการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม   ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (โดยนางสาวนพพร  ปานจนิดา)                                                                                                                                   

๑)  การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนครปฐมได้รับทั้งหมด ๖,๓๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย  ๔,๖๓๐ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๑     

๒) สถานการณ์... 



 ๔  
 

๒)  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม ถึง วนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จงัหวัด
นครปฐมพบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก สะสม จํานวน ๑๕๘ ราย ไม่มีรายงานผู้ปวุยเสยีชีวติ   

๓)  สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบผูปุ้วย
แล้ว ๒๙๒ ราย ไม่มีรายงานผู้ปวุยเสยีชีวติ  

๔)  พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือปรับปรุง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว โดยมีสาระสําคัญหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใดที่รับคน
ต่างด้าวเข้าทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา หรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนต่างด้าวซึ่ง
ไม่มีใบอนุญาตทํางานกับตนเข้าทํางาน มีโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่
จ้าง ๑ คน  รายละเอียดจะปิดประกาศให้ทราบ 

๕)  ปฏิทินเดือนกรกฎาคม  
- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดงานชมุนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๐ 
ณ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม  

-  วันที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเสดจ็ฯ มาทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

-  วันที่ ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายกรัฐมนตรลีงพ้ืนทีต่รวจลุม่น้ํา และเรื่องโคขุน ณ อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

-  วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

-  วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ 
ศาลากลางจังหวดันครปฐม และจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน ์ณ บึงกุ่ม บึงบางช้าง ตําบลโคกพระ
เจดีย์ อําเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม 

              ๔.๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (โดย นางสุรัตน์  สุขมุลักษณ์)  

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
มิถุนายน สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป  ๓,๓๔๓,๓๐๐.๐๐   ๑๘๗,๐๑๘.๘๖  ๒,๖๐๑,๑๖๘.๑๖  ๗๗.๘๐     ๗๔๒,๑๓๑.๘๔  

ส่วนสุขภาพสัตว์  ๘,๘๖๐,๗๓๑.๐๐   ๑,๖๑๗,๒๓๔.๖๓ ๗,๒๐๗,๙๗๑.๑๐  ๘๑.๓๕ ๑,๖๕๒,๗๕๙.๙๐ 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ๒,๕๘๑,๔๐๐.๐๐   ๒๒๐,๗๗๙.๙๓  ๑,๗๑๖,๑๔๘.๖๘   ๖๖.๔๘  ๘๖๕,๒๕๑.๓๒  
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ  ๔๘๔,๑๒๐.๐๐   ๓๐,๙๔๗.๐๑  ๓๑๑,๐๓๐.๐๘   ๖๔.๒๕ ๑๗๓,๐๘๙.๙๒  

ส่วนส่งเสริมฯ  ๓,๑๖๒,๓๗๐.๐๐   ๓๐๒,๑๕๙.๔๙  ๒,๓๑๒,๕๗๗.๕๙  ๗๓.๑๓  ๘๔๙,๗๙๒.๔๑ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘,๔๓๑,๙๒๑.๐๐  ๒,๓๕๘,๑๓๙.๙๒ ๑๔,๑๔๘,๘๙๕.๖๑  ๗๖.๗๖  ๔,๒๘๓,๐๒๕.๓๙  
  หมายเหตุ  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗   ได้รับงบประมาณเพ่ิมเป็นเงนิ   ๕๐๓,๒๗๕.๐๐ บาท   

-  ส่วนสุขภาพสัตว ์        ๓๙๖,๕๗๕  บาท 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    ๓๕,๔๐๐   บาท 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์                          ๗๑,๓๐๐   บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี ๕.... 



 ๕  
 

 

วาระท่ี ๕     เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา 
        ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

๕.๑.๑  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  ๕.๑.๑.๑  ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  (โดยนายธนกร  ซิ้มเกษม)  

 ๑)  โครงการเขา้เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม(Pre-Training)จํานวน ๑ โครงการ  
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๑, ๒ และ ๗ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ของส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

 ๒) ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก) รวม ๑๐ เรื่อง 
  ๓)  การจัดประชุมการจัดการความรู้ และ Capture องค์ความรู้ ของสํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ เรื่องการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มCompartmentของสัตว์ปีกเนื้อส่วนมาตรฐานการ
ปศสุัตว์เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้ความรู้น.สพ.อนุสรณ์ สังข์ผาด ผู้จดบันทึกน.ส.น้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์ 
๕.๑.๑.๒  ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน  (โดยนายธนกร   ซิ้มเกษม) 

๑) มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคล
ในการขอรับการประเมิน  จํานวน ๑๐ เรื่อง 

๒)  ช้อมูลขึ้นเว็ปไซต์  รวม  ๑๑ เรื่องดังนี้ 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   จํานวน    ๒     เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์     จํานวน    ๔     เรื่อง 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                จํานวน    ๒    เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป     จํานวน    ๓     เรื่อง  

๓) สถิติการนําข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ ประจําเดือน มิถุนายน๒๕๖๐ ฝุายบริหารทั่วไป 
๒๗%, ส่วนมาตรฐานฯ ๑๘%, ส่วนส่งเสริมฯ ๑๘%, ส่วนสขุภาพฯ ๓๖%  

๔)  สรุปผลการประชุมเรื่อง สุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 
๒๕๖๐  การสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  จํานวน       
๒ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  ๑,๐๗๔  ราย ในอําเภอเลาขวัญ และท่ามะกา  ๘ หมู่บ้าน 
และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๙๔  ราย 

ประธาน     ในเดือนหน้าให้รายงานการทําข่าว อินโฟ กราฟฟิก ของแต่ละเดือน และในเดือนสิงหาคมส่วน
ยุทธศาสตร์ฯจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวกเพ่ือพร้อมรับการพัฒนางานตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
  ๕.๑.๒  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
  ๕.๑.๒.๑  อบรมมาตรฐานฟาร์ม  (โดย น.สพ.วรวุฒ ิ วิเศษโส)    

      - จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์  ๑ ครั้ง เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม ” ณ  ศูนย์รับน้ํานมดิบ
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนินสะดวก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้เข้าอบรม ๕๖ ราย  

  ๕.๑.๒.๒  ตรวจประเมินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒ (โดย น.สพ.วรวุฒ ิ วิเศษโส) 
    ๑)  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส่วนกลางเข้าตรวจ ๓ ฟาร์ม ได้แก่ 

- ฟาร์มราชบุรี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ผลการประเมินได้ ๕ ดาว 
- บริษัทสามพรานฟาร์มจํากัด อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการประเมินได้ ๔ดาว     

                                                                                                                       - บริษัท... 



 ๖  
 

- บริษัทวีซีพอร์ค แอนด์โพรเซสซิ่ง จํากัด อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการ
ประเมินได้ ๔ ดาว 
  ๒)  วันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรวจประเมินโครงการฯในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

-  ป๎ญญพลฟาร์ม อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการประเมินได้ ๔ ดาว 
-  สมมาศฟาร์ม อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการประเมินได้ ๔ ดาว 

  ๕.๑.๒.๓  สรุปผลคณะกรรมการฯพิจารณาให้การรับรองGMP (โดย น.สพ.วรวุฒิ  วิเศษโส) 
-  กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่  ส่งมาทั้งหมด ๑๕ ฟาร์ม ให้การรับรองทั้งหมด 
-  กิจกรรม ตรวจติดตาม  ส่งมาทั้งหมด ๘๑  ฟาร์ม คงไว้ซึ่งการรับรอง 
-  กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง  ส่งมาทั้งหมด ๓๓ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๒๙ ฟาร์ม  

ไม่รับรอง ๔ ฟาร์ม ได้แก่ ไก่เนื้อ ๑ ฟาร์ม สาเหตุ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําด้านจุลินทรีย์ไม่ผ่าน
มาตรฐาน , โคนม  ๓ ฟาร์ม สาเหตุ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําไม่ผ่านมาตรฐาน 
     -  แจ้งยกเลิกการรับรอง  แพะเนื้อ ๗ ฟาร์ม ที่จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุ ผลวิเคราะห์
น้ําไม่ผ่าน ๓ ฟาร์มและ ไม่แก้ไขข้อบกพร่อง ๔ ฟาร์ม,  ไก่ไข่ ๑ ฟาร์ม ทีจ่ังหวัดเพชรบุรี สาเหตุ 
ไม่ต่ออายุการรับรอง,  โคนม ๗ ฟาร์ม ที่จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุ ไม่แก้ไขข้อบกพร่อง ๕ ฟาร์ม 
และผลวิเคราะห์น้ํานมไม่ผ่าน ๓ ครั้งติดต่อกัน ๒ ฟาร์ม 

  -  เพิกถอนการรับรอง ในพ้ืนที่ จ.ราชบุรี ได้แก่สุกร ๒ ฟาร์ม คือ  สมสินธ์ฟาร์มและ 
สุทินฟาร์ม  เนื่องจากพบสารเร่งเนื้อแดงในป๎สสาวะ  

ประธาน  ฟาร์มที่เพิกถอนมาตรฐานให้แจ้งส่วนสุขภาพสัตว์ทราบและให้ส่วนสุขภาพสัตว์ตรวจสอบฟาร์มแพะอยู่
ในฟาร์มเครือข่ายหรือไม่ ถ้าอยู่ให้แจ้งประธานเครือข่ายทราบด้วย 

๕.๑.๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสารเบต้าอะโกนิสต์ในโรงฆ่าสุกร และ โค (โดย น.สพ.
อนุสรณ์    สังข์ผาด) 

.     ๑) จํานวนโคและสุกรที่สุ่มตรวจสารเบต้าอะโกนิสต์ เดือนมิถุนายน ทั้งหมด ๓๘๖ 
ตัวอย่าง พบผลบวก ที่นครปฐม ๕ ตัวอย่าง  

    ๒)  จํานวนโคและสุกรที่สุ่มตรวจสารเบต้าอะโกนิสต์  ตั้งแต่เดือน เมษายน- มิถุนายน 
๒๕๖๐ ทั้งหมด ๙๐๓ ตัวอย่าง พบผลบวก ๒ จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี ๔ ตัวอย่าง และจังหวัด
นครปฐม ๑๖ ตัวอย่าง 

    ๓)  ตรวจต่ออายุ ฟาร์ม Compartment 
    -  ตรวจต่ออายุ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ประเทศไทย)  จํากัด  ประกอบด้วย                       
       ๓.๑)  ก.เจริญฟาร์ม เลขท่ี ๑๒/๑ ม.๑ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 
  ข้อบกพร่อง ๔ ข้อ ข้อแนะนํา ๒ ข้อ  ระยะเวลาแก้ไข ๖๐ วัน 
       ๓.๒)  ขวัญใจฟาร์ม เลขที่ ๒๒๕ ม.๗ ต.หนองโสน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
  ข้อบกพร่อง ๒ ข้อ ข้อแนะนํา ๑ ข้อ  ระยะเวลาแก้ไข ๖๐ วัน 
       ๓.๓)  คอมพาร์ทเมนต์ ๑๓ บ.ชัยนารายณ์โภคภัณฑ์ จํากัด เลขท่ี ๗๓ ม.๙ ต.สระ

พัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ข้อบกพร่อง ๕ ข้อ ข้อแนะนํา ๑ ข้อ  ระยะเวลาแก้ไข ๖๐ วัน 
  ๕.๑.๒.๕  กิจกรรมตรวจรับรองโรงฆ่าสุกร  (โดย น.สพ.อนุสรณ์   สังข์ผาด) 
      การตรวจแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสุกรของ เจ้ยุ  
  หมูอินเตอร์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  ให้ข้อบกพร่อง ๑๘ ข้อ 
  ภายหลังก่อนครบ ๑๘๐ วัน เข้าตรวจติดตามแก้ไข วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบข้อบกพร่องซ้ํา 

ดังนี้     
                                                                                                                     ๑)  พบระยะ... 
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๑)  พบระยะเวลาการปล่อยเลือดออกหลังการแทงคอน้อยกว่า ๔ นาที ผิดตาม
ข้อกําหนด ๔.๒.๔ 

๒)  พบพนักงานส่วนสกปรกและส่วนสะอาดแยกกันไม่ชัดเจนผิดตามข้อกําหนด ข.๒.๖ 
๓)  พบวิธีการทําสลบไม่เหมาะสม ผิดตามข้อกําหนด ๔.๒ 
๔)  ไม่พบการแสดงให้ทราบว่าเป็นหัวของสุกรตัวไหนและไม่พบเอกสารยืนยันของ

ปากกาว่าใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้  ผิดตามข้อกําหนด ก.๖.๒ 
๕)  พบทางระบายน้ําในอาคารการผลิตหลายจุดไม่สามารถปูองกันสัตว์พาหะได้ผิดตาม

ข้อกําหนด ๒.๒.๓ 
๖)  พบอ่างล้างมือในห้องเครื่องในออกไม่สามารถใช้งานได้ ผิดตามข้อกําหนด ๔.๓.๓.๑ 
๗)  พบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมีดในห้องตัดแต่งไม่สามารถทํางานได้ และไม่พบบันทึกอุปกรณ์

การฆ่าเชื้อมีด ผิดตามข้อกําหนด ๑๑.๑ 
  ๕.๑.๒.๖  กิจกรรมตรวจสอบข้อร้องเรียนสถานที่ผลิตและสถานที่จําหน่ายเนื้อโค 
    -  สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  เลขที่ ๑๗ ม.๗ ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประเด็นร้องเรียน 

๑) ตรวจสอบสถานที่ผลิตเนื้อโค กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่อนุญาตให้ใช้ในเนื้อสด หรืออุปกรณ์ท่ีต้องสงสัยว่ามีการฉีดสารกลุ่มนี้เข้าไป
ในเนื้อสัตว์ 

  ๒) ตรวจสอบหาแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ 

      สรุปประเด็น พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ ๒๕๕๙  และ พรบ.
โรคระบาดสัตว์ ๒๕๕๘ ไม่พบการกระทําความผิด 

    -  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (สาธารณสุข) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจํากัด 
ได้ประกอบกิจการผลิตเนื้อตัดแต่ง โดยยังไม่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจากคณะกรรมการ
อาหารและยา พบมีการฉีดไขมันเข้าไปในเนื้อจริง ซึ่งไม่พบเอกสารส่วนประกอบในส่วนผสม 
แสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงดําเนินการ เก็บตัวอย่าง แปูงฉีดไขมันจํานวน ๑ กก และ ตัวอย่าง
เนื้อ ๕๐๐ กรัม จํานวน ๒ ถุง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ 

  ๕.๑.๒.๗  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเฝูาระวัง ติดตาม และแก้ไขป๎ญหาสารพิษจากเชื้อรา 
(Mycotoxin)ในอาหารสัตว์ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์พระนครศรีอยุธยา  ประเด็นสําคัญคือ     

   ๑)  ความสําคัญและผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสุกร อาจารย์จากคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ 

   ๒)  ความสําคัญและผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราในสัตว์ปีก อาจารย์จากคณะสัตว
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   - ให้ความสําคัญในกลุ่ม Aspergillus toxin  ผลิตสารพิษ อะฟลาท๊อกซิน (บี๑  บ๒ี จี
หนึ่ง  จี๒ เอ็ม๑  เอ็ม๒ ) ออคร่าท๊อกซิน  

   -  กลุ่ม Fusarium toxin    ผลิตสารพิษ ซีราลีโนน ไตรโคทีซิน(T-๒)vomitoxin    
   - หลักการปฏิบัติของ GMP และ HACCP ในการปูองกันและลดอันตรายจากการ

ปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหาร    
                                                                                                                      ๓)  กิจกรรม... 
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   ๓)  กิจกรรมเฝูาระวัง ติดตาม และแก้ไขป๎ญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา 
(mycotoxin) ในอาหารสัตว์ 

   ๔)  วิธีการดําเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และเก็บตัวอย่าง  
   ๕)  ชนิดของตัวอย่าง   
    ๕.๑)  วัตถดุิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ของข้าวโพด รําข้าว ข้าวสาลี 

กากถั่วเหลือง อื่นๆตามโครงการและความเหมาะสม 
    ๕.๒)  หัวอาหารและอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับสัตวป์ีกพันธุ์ สัตว์ปีกไข่ สุกร 

และโค 
   ๖)  จํานวนสถานที่เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ตามโครงการดังนี้ สถานที่เก็บอาหารสัตว์

นําเข้า ผู้รับผิดชอบด่านกักกันสัตว์, ศูนย์รวบรวมและจําหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์(เฉพาะข้าวโพด
และรํา) และสถานที่ผลิตอาหาร ผู้รับผิดชอบ ปศจ.,สถานที่ผลิตอาหารสัตว์(เฉพาะโคนม) 
ผู้รับผิดชอบ ปศจ.และปศข. ร้านขายวัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์สําเร็จรูป ผู้รับผิดชอบ
ปศจ. ส่งรายงานสรุปการส่งตัวอย่างรายเดือน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด/ด่านกักกันสัตว์ รวบรวมส่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  เขต
รวบรวมส่งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 

   ๗)  การบังคับใช้กฎหมาย  หากพบผลการวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘   

  มาตรา ๕๖(๒) ห้ามผู้ใดผลิตเพ่ือขาย นําเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  
  มาตรา ๗๒ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๒) โดยไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

  ๕.๑.๒.๘  ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  (โดย สพ.ญ.วนารัตน์  บารมีรังสิกุล)  
  -  ตรวจต่ออายุสหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด (ศูนย์สว่างชาติ) 
  -  ตรวจต่ออายุ ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง 
   ๑)  สหกรณ์โคนมกําแพงแสนจํากัด ศูนย์รับน้ํานมดิบสว่างชาติ เข้าร่วมกับทีมของปศจ.

ดําเนินการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง จึงให้คําแนะนํา ๕ข้อ และให้การต่ออายุได้ 
   ๒)  บริษัท ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง จํากัด  พบข้อบกพร่อง ๖ ข้อ ให้เวลาแก้ไข 

๖๐ วัน  
   ๓)  กรณีพบE.coliในนมพาสฯ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ หลังได้รับ

แจ้งจึงประสานงานกับทีมงานและเข้าไปตรวจสอบผลนมพาสฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
  จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ พบว่าเป็นความผิดครั้งที่๔ 

ซึ่งพบเชื้อ E.coli ในน้ํานม ๐.๑ มิลลิลิตร และเมื่อครั้งที่ ๓ เคยมีป๎ญหาเรื่อง Bacillus cereus 
ซึ่งในข้อกําหนด พรบ.ควบคุมอาหาร กําหนดว่าต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิลิตร  กรณีผลวิเคราะห์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯไม่เข้าตามมาตรฐานกําหนด ให้ดําเนินการตามกฎหมายดังนี้ 

  -  Escherichia coli/๐.๑ มิลลิลิตร พบเชื้องดผลิตและดําเนินคดีกรณีฝุาฝืน ม.๒๕(๓) (โทษปรับ) 
  -  Bacillus cereus/๑ มิลลิลิตรเกิน ๑๐๐งดผลิตและดําเนินคดีกรณีฝุาฝืน ม.๒๕(๑)(โทษจําคุก) 

และ ม.๒๕(๓)(โทษปรับ)    
   หลังจากนั้นจึงเข้าตรวจสอบที่สหกรณ์ฯ หาข้อมูลเพ่ิมเติม ในไลน์การผลิตเพ่ือหาสาเหตุ

ที่ทําให้พบ E.coli ในน้ํานมคือ    
                                                                                                                       ๑) ขั้นตอน... 
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  ๑) ขั้นตอนการพาสเจอร์ไรส์ เทอร์โมมิเตอร์มีการแสดงผลที่คลาดเคลื่อนไปจากอุณหภูมิ ๕ องศา 
จึงทําให้อุณหภูมิขณะพาสเจอร์ไรส์ไม่สูงพอ 

  ๒)  ขั้นตอนการ COP มีคราบนมติดอยู่บริเวณท่อ การล้างด้วยมือยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  ๓)  ขั้นตอนการ CIP จากการให้เปิดท่อในการผลิตเพ่ือเก็บตัวอย่างพบว่า มีน้ําขังภายในท่อ และ

ไม่มีการบันทึกการล้างด้วยกรด และพบหนอนหล่นจากท่อที่ใช้ผลิด 
  ๔) ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีการนํากระสอบอาหารปลาดุกมาใช้เก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ผลิตภัณฑ์

นมโรงเรียน 
   จากการเข้าไปตรวจสอบต้องแก้ไขท่ีสุขลักษณะที่ดีส่วนบุคคล และการปฏิบัติที่ดีของ

สถานที่ผลิต สําหรับผลการเพาะเชื้อได้ส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์ตะวันตก หลังจากทราบผลแล้วจะแจ้ง
ต่อไป 

ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์     ชี้แจงว่า กรณนีี้เป็นงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเรื่อง พรบ.อาหาร
ของสาธารณสุข แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนมโรงเรียนเพราะผู้ประกอบการได้ผลิตนมโรงเรียน และท่านอธิบดีกรม-   
ปศุสัตว์แจ้งให้เข้าตรวจสอบ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จึงประสานงานร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการให้
คําแนะนําและหาสาเหตุของป๎ญหา  จากการเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีป๎ญหามากที่สุด แนะนําให้รื้อระบบมาตรฐาน 
GMP ใหม่ทั้งหมด สอนการทํางานใหม่ และจะทํารายงานนําเสนอให้ทราบ 

๕.๑.๒.๙  รายงานผลการเพาะแยกเชื้อกิจกรรมควบคุม ปูองกัน และแก้ป๎ญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 
(เนื้อสัตว์)  
  -  กิจกรรมเชื้อดื้อยา ทั้งผลเพาะแยกเชื้อจากเนื้อสัตว์และผลเพาะเชื้อจากซีกั่ม เรื่อง
การเก็บตัวอย่างครบแล้ว  ภาพรวมในเนื้อสัตว์ทั้งหมูและไก่ พบE.coli และ Salmonella ๓๐%  
แยกเป็นเนิ้อไก่พบ Salmonella ๔๐% E.coli ๔๘% เนื้อสุกรพบ salmonella ๒๕% E.coli
๒๔% เมื่อเทียบสัดส่วนก็จะเห็นได้ชัดว่า ในเนื้อไก่จะพบ E.coli และ Salmonella ในสัดส่วนที่
สูงกว่าเนื้อสุกร  

  ๕.๑.๒.๑๐  กิจกรรม Residues monitoring plan  (โดยสพ.ญ.ขนิษฐา เตชวาทกุล) 
    ๑)  กิจกรรมสอบสวนกรณีพบสารตกค้าง 
    ๒)  ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ) 
    ๓)  ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
         -  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
         -  มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์ 
   กิจกรรม monitoring plan เดือนมิถุนายน ส่งตัวอย่างทั้งหมด ๘๕ ตัวอย่าง 

ยกตัวอย่างของจังหวัดราชบุรี มีมากกว่าแผนของเดือนนี้ เนื่องจากได้ทําการทยอยส่งตัวอย่างที่ยัง
ค้างส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    

   กิจกรรมสอบสวนกรณีพบสารตกค้าง Enrofloxacin ปริมาณ ๑.๑๐ ไมโครกรัม ในไข่ไก่
ของฟาร์มเขมประชา จังหวัดกาญจนบุรี สนง.ปศข.๗ ร่วมกับ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี เข้าทําการ
สอบสวนฟาร์มดังกล่าว ไม่พบการใช้ยาในฟาร์ม แต่มีข้อสังเกตคือ ได้มีการนําไก่สาวเข้ามาจาก
จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงก่อนทําการเก็บตัวอย่าง (เดือนมีนาคม และเมษายน) ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ 
ได้ทําการเก็บตัวอย่างอาหารเม็ดสําเร็จรูป น้ําดื่ม และไข่ เพ่ิมเติม   

   ผลการทดสอบ ไม่พบยาดังกล่าว ในอาหารและน้ําดื่ม ส่วนไข่ไก่ ยังอยู่ระหว่างรอผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

   กิจกรรมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารสัตว์  ตรวจต่ออายุบริษัท นิวโวเทค จํากัด   

ข้อสังเกต : 



 ๑๐  
 

  ข้อสังเกต :  
   ๑. ควรมีการเก็บน้ําใช้จากก๊อกน้ําในพ้ืนที่ผลิต เพื่อตรวจเชื้อจุลินทรีย์  
   ๒. ควรมีการประเมินเกี่ยวกับแมลงบิน เพื่อใช้ในการหามาตรการควบคุม  
   ๓. สินค้าท่ีได้จัดจําหน่าย หรือคัดท้ิง ควรมีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ควรเก็บไว้ในพ้ืนที่

ผลิต โดยไม่มีการจัดการที่ชัดเจน 
  ๕.๑.๒.๑๑  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
    ๑) โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง พบผลบวก Beta-agonist ในป๎สสาวะ 

สุกร ๒๓ ตัวอย่าง และในโคเนื้อ ๔ ตัวอย่าง รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวอย่าง 
    ๒) มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์ 
    ๓) มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์ พบผลบวก beta-agonist ใน

ป๎สสาวะโคเนื้อ จากด่านเพชรบุรี ๘ ตัวอย่าง และด่านประจวบฯ ๒ ตัวอย่าง รวมตัวอย่างที่ให้ผล
บวกท้ังหมด ๑๐ ตัวอย่าง 

  ๕.๑.๓  ส่วนสุขภาพสัตว์   
  ๕.๑.๓.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.จําลอง  วรศรี) 
     พ้ืนที่เขต ๗ ไม่มีโรคปากและเท้าเปื่อย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงป๎จจุบัน 

โรคสงบ  ไม่มีสัตว์ปุวยเป็นระยะเวลา  ๑๕๒ วัน 
  -  กรมปศุสัตว์แจ้งประกาศเรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๑)  มีผลบังคับใช้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   
    ๒)  ท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์   
       ๒.๑) ท้องที่ท่ีมีการประกาศเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด

ปากและเท้าเปื่อย (เขต ๒, ๘, ๙) ให้ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ในโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ 
แกะ ที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนทุกตัว   

       ๒.๒)  ท้องที่ท่ัวประเทศ ให้ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ในโคเนื้อ โคนม กระบือ 
แพะ แกะ ที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน และที่นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร   

    ๓)  ลักษณะเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ชนิดเบอร์หู   
     ๓.๑)  เบอร์หูพลาสติก  ให้ติดที่กลางใบหูด้านซ้ายของสัตว์ โคเนื้อ แพะ แกะ 

เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับแรก ,โคนมเพศผู้ เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับที่ ๒  
         ๓.๒)  เบอร์หูทองเหลือง  ให้ติดที่ขอบใบหูด้านซ้ายของสัตว์  โคนมเพศผู้   
  เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับแรก 
         ๓.๓)  เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID ให้ติดที่ใบหูด้านซ้าย 

โคนมเพศเมีย  เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับแรก, กระบือ โคเนื้อ แพะ แกะ เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้
เป็นลําดับที่ ๒     

          ๓.๔) ไมโครชิปแบบฝ๎งในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ RFID ให้
ฝ๎งที่โคนหางด้านขวา กระบือเลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับแรก, โคเนื้อ แพะ แกะ เลือกใช้เบอร์
ชนิดนี้เป็นลําดับที่ ๓, โคนมเพศผู้ เลือกใช้เบอร์ชนิดนี้เป็นลําดับที่ ๔ 

     ๔)  ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์    
                                                                                                                       ๔.๑) ให.้.. 



 ๑๑  
 

 

         ๔.๑) ให้เจ้าของสัตว์รับผิดชอบราคาค่าเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ สําหรับสัตว์
ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน และที่นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 
         ๔.๒) เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ที่ดําเนินการภายใต้แผนงาน กิจกรรมหรือ
โครงการของกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบราคาหรือได้รับ
ยกเว้นให้เป็นไปตาม ที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนด 

     ๕)  การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 
         ๕.๑) เมื่อมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์แล้ว ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์
บันทึกข้อมูลในระบบการทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) หรือฐานข้อมูลที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
         ๕.๒) กรณีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์หลุดหรือสูญหาย เจ้าของสัตว์จะต้องแจ้ง
และแสดงหลักฐานต่อปศุสัตว์อําเภอเพ่ือพิจารณาทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ให้ใหม่ พร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบการทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) 
๕.๑.๓.๒  ตรวจรับรองฟาร์มแพะ- แกะ ปลอดโรคบรูเซลโลสิส  ป๎จจุบันมีฟาร์มแพะในพ้ืนที ่  
ปศุสัตว์เขต ๗  ฟาร์มแพะ ๒๖๗ ฟาร์ม พ่อแม่พันธุ์ ๑๐,๒๘๐ ตัว  
๕.๑.๓.๓   ตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ป๎จจุบันมีฟาร์มสุกรปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อย ๔๖ ฟาร์ม   
๕.๑.๓.๔  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์ 
 ๑)  ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ 
  - ขอใหม่  ๕ ราย 
  -  ต่ออายุ ๑๑ ราย 
 ๒)  ออกใบอนุญาต 
  -  ขอใหม่ ๕ ราย 
๕.๑.๓.๕  โรคพิษสุนัขบ้า 
 เกดิโรคในสุนัข เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จุดเกิดโรคองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ทราย หมู่ที่ ๗  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผลการสอบสวนพบว่า เป็นสุนัขจรจัดไล่กัดคน
อยู่ที่ อบต.ท่าทราย เจ้าหน้าที่ อบต.แจ้งไปที่ปศุสัตว์ให้จัดการและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลตรวจ
ปรากฎว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
๕.๑.๓.๖  การประชุม 
- วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  จดัประชุมเตรียมความพร้อมโรคไข้หวัดนก ในพ้ืนที่เขต ๑,๒,๗  
- วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สคบ.ประสานให้เขต ๗ เชิญแกนนําผู้เลี้ยงสุกร เช่น นายกสมาคม 
ประธานชมรมสุกรของจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มาประชุมร่วมกัน ณ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗    

ประธาน   ตอนนี้ขอให้เร่งในการตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส เพราะว่าได้ทําข้อตกลงกับประเทศ
มาเลเซีย ในการส่งแพะไปขายเดือนละ ๑,๐๐๐ ตัว และทางประเทศมาเลเซียจะส่งเจ้าหน้าที่มาเซ็นต์สัญญา mou  
กับท่านรัฐมนตรีประมาณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของทีมแพะ และตอนนี้ท่านรองฯ
ไพโรจน์กําลังเร่งเรื่องโคเนื้อ 
   ๕.๑.๓.๗  ระยะพักฟาร์ม     (โดย สพ.ญ.พิมาลา เกษมสุข) 

  ตามหนังสือที่สคบ.แจ้งกําหนดระยะพักฟาร์มใหม่ ในฟาร์มสัตว์ปีกคอมพาทเมนนต์ 
ให้พักฟาร์มอย่างน้อย ๑๔ วัน ฟาร์มมาตรฐาน สัตว์ปีกเนื้อ สัตว์ปีกพันธุ์ สัตว์ปีกไข่  พักฟาร์ม 

๒๑ วัน... 



 ๑๒  
 

๒๑  วัน  นอกนั้นที่ไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐาน และอ่ืนๆให้พักฟาร์มหรือโรงเรือนอย่างน้อย ๓๐ วัน   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ประธาน    การนับ ๑ ให้นับตั้งแต่พ่นย่าโรงเรือนสุดท้าย ซึ่งจะทําให้รอบการเลี้ยงสัตว์ลดลง  
   ๕.๑.๓.๘  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม เขต ๗  (โดยนายกฤษติน  ทองศรีม่วง) 

 ๑)  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย จังหวัดนครปฐม ๑๒ กก.,กาญจนบุรี ๑๓ กก.,ราชบุร ี๑๓ กก., 
ประจวบฯ๑ ๑๕ กก. ,ประจวบฯ๒ ๑๓ กก. 
 ๒)  ผลองค์ประกอบน้ํานม ค่า Total Solid  หน่วยประจวบฯทั้ง ๒ หน่วยไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

    ๓)  ค่า Somatic Cells  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหน่วย 
    ๔) การดําเนินงานตามภารกิจ  

๔.๑)  ตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตาม ราชบุรี ๑, กาญจนบุรี,  ราชบุรี ๒,  กุยบุรี, เพชรบุรี   
๔.๒) ร่วมกับศพท.ราชบุรี ออกแก้ไขป๎ญหาระบบสืบพันธุ์  เก็บส่งตัวอย่างอาหาร

สัตว์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ     
๔.๓) กิจกรรมโครงการประเมินความคุ้มโรคของการฉีดวัคซีนFMDในโคนม รอบ 

๒/๒๕๖๐   
๔.๔)  เข้าตรวจสอบและแก้ไขป๎ญหาเครื่องรีดนม ราชบุรี ๒ กุยบุรี เพชรบุรี     
๔.๕)  กิจกรรมอบรมเกษตรกร   

   หน่วยราชบุรี ๒ 
       วันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ อบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโค

นม” ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง 
         วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๐ เขา้ร่วมการอบรมในหัวข้อ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพ

น้ํานม (The Guideline of Milk Quality Improvement) วิทยากร รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ 
เอ่ียมละมัย ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) 

  หน่วยกุยบุรี 
        จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการโคนมในช่วง transition period โดย น.สพ.ศุภ

ชาติ ปานเนียม เป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
         ๔.๖) งานด้านอายุกรรม   
       หน่วยฯประจวบ๑ เกบ็ตกร่วมกับสนง.ปศอ.และสหกรณ์ฯ ในโครงการรณรงค์การ

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ ๒ และเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรคแท้งติดต่อประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ศูนย์สวนขวัญฯ   

         ๔.๗)  การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
    -  หน่วยราชบุรี ๑ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง   
  และเจ้าหน้าที่จากสคบ. เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน โครงการอําเภอต้นแบบ  
    -  หน่วยประจวบฯ๑ และ ๒เข้าร่วมประชุมกับ สนง.ปศจ.โครงการระบบการส่งเสริม   
  แบบแปลงใหญ่และธนาคารสินค้าเกษตร หลักสูตร การจัดการอาหารหยาบและ TMR   
    -  หน่วยนครปฐมเข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
    - หน่วยกาญจนบุรีและเพชรบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าเก็บข้อมูลปริมาณ

น้ํานม และเก็บตัวอย่างน้ํานม  
    -  HHUราชบุรี๒ และ ศผท.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ

น้ํานมและประสิทธิภาพการผลิตโคนม สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด    
 -หน่วยประจวบฯ… 
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    -  หน่วยประจวบฯ ร่วมกับสนง.ปศจ.ในการทําหมันสุนัขและแมว  ในโครงการสัตว
แพทย์อาสาอาเซียน และโครงการรณรงค์กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ในพ้ืนที่อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบฯ 

    -  หน่วยนครปฐมผลิตยาหม่องนวดเต้านมโคให้เกษตรกร และการดําเนินการเพ่ือหา
สาเหตุผลคุณภาพน้ํานมศูนย์ฯสวนขวัญ (SPC สูง) สืบเนื่องจากได้มีการรายงานผลนม คสช. SPC 
ศูนย์ฯสวนขวัญ มีผลตรวจเชือ้แบคทีเรียสูงตั้งแต่เดือนเมษายน คัดเลือกฟาร์มทั้งหมด ๑๑ ฟาร์ม
ที่มีเกรดน้ํานมมากกว่าเกรด ๒ ขึ้นไป พบว่ามี ๓ ฟาร์มที่มีเกรด ๓ นอกนั้นจะเป็นเกรด ๒ 
ทั้งหมด เก็บตัวอย่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลตรวจเพาะเชื้อพบว่ามีทั้งหมด ๔ ฟาร์มที่มี
แบคทีเรียเกิน ๕๐๐,๐๐๐ cells  พบว่าฟาร์มนี้มีนมรวมประมาณ ๑๐ %   

   -  พบ MB เกรดสูง ๑๑ รายจาก ๑๐๖ ราย ส่งนมประมาณ ๑๕ %ของศูนย์ ดําเนินการ
เก็บตัวอย่างน้ํานมดิบรายฟาร์ม ๑๑ ฟาร์ม และถังรวม ๓ ถัง(ม้ือเช้า) วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐  

   -  ผลการตรวจ SPC รายฟาร์มท่ีมีป๎ญหาเกรด MB สูง และถังรวม ๑๐๓๕.๒ กก.
๔๗๐.๗กก. ๓๕๒.๓กก. ๒๐๗.๓กก. นมประมาณ ๑๐ % ของศูนย์ 

       ๔.๘)  หน่วยประจวบคีรีขันธ์ ๑ และ ๒ เข้ารักษาฟาร์มที่เกิดอาการกลุ่มทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน ฟาร์มสุพจ โถแก้ว สรุปภาพรวมฝูงแม่รีดและโคสาวท้อง  ๑๗ ตัว ปุวย ๘ ตัว 
เฝูาระวัง ๙ ตัว (สถานการณ์ปกติ) ใน ๘ ตัวที่ปุวยมีปอดชื้น ๘ ตัว มีไข้ ๗ ตัว ไข้จะสูงหลายตัวใน
วันที่อากาศร้อนในช่วงบ่าย และวัดช่วงรีดนมเย็น มีน้ํามูก ๒ ตัว เป็นน้ํามูกใสและปริมาณลดลง
เมื่อเที่ยบกับช่วงแรก   

    -  ผลตรวจCBC มีเม็ดเลือดขาวสูง สรุปผล CBC พบภาวะโลหิตจาง ๔ ตัว ภาวะเม็ด
เลือดขาวสูง โดยมีภาวะ Neutrophilia และ Lymphopenia และ A. marginale ๑ ตัว 
  -  ผลตรวจ nasal swab  พบเชื้อ Bacteria พบ Mycoplasma spp. ๑๐ ตัวอย่าง, 
non haemolytic E. coli  ๑ ตัวอย่าง เชื้อ Virus พบ IBR  ๒ ตัวอย่าง, MCF ๑ ตัวอย่าง, BLV  
๔ ตัวอย่าง, BCV  ๕ ตัวอย่าง 

    -  ผลการชันสูตรตัวตาย พบภาวะเยื่อหุ้มช่องท้องอักเสบ และภาวะมดลูกเป็นหนอง 
  - พบเชื้อ E. coli ในทุกอวัยวะ ผลที่กําลังตรวจทางห้องปฏิบัติการผลนับแยกเม็ด
เลือดขาว รอบสอง 
  -   ผลชันสูตรลูกแท้งและรก   
  สรุปผลการวินิจฉัยเบื้องต้น 

-  สัตว์มีอาการทางคลินิกคล้ายกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน(Bovine 
respiratory disease complex,BRDC)     

- ผลการตรวจเลือดบ่งบอกถึงภาวะอักเสบและอาจมีการติดเชื้อร่วมด้วยและจาก
การเก็บตรวจซ้ําหลังจากรักษาไปแล้ว ๕ วันพบว่าระดับเม็ดเลือดขาวยังคงสูง ซึ่งอาจเพราะยังมี
การอักเสบอย่างต่อเนื่อง                    

- การอักเสบน่าจะมาจากส่วนปอด เพราะจากการตรวจร่างกายและอาการของสัตว์
ประกอบกับสัตว์มีอุณหภูมิสูงในช่วงเย็นและลงเป็นปกติในช่วงเช้าบ่งบอกถึงการระบายความ
ร้อนในตัวไม่ดี 

-  ผลเพาะเชื้อแบคทีเรีย จากโพรงจมูก พบเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินหายใจอยู่
แล้วและเป็นสายพันธุ์ที่มีโอกาสก่อโรคต่ํา   

                                                                                                                     - ผลเพาะเชื้อ... 
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-  ผลเพาะเชื้อไวรัส จากโพรงจมูก พบไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจ ๓ ชนิดคือ IBR 
BCV MCF ซึ่งพบกระจายกันไปไม่ทุกราย 

       แนวทางการรักษา 
๑) ควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน 

- ให้ยาปฏิชีวนะกลุ่มที่ครอบคลุมแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Cefquinome และ Enrofloxacin 
๒) รักษาตามอาการ 

- มีไข้ Dexamethazone, Flunicin meglumine, Dipyrone 
- มีน้ํามูกใส Chopheniramine 

๓) บํารุงร่างกาย 
- Propylene glycol, Vit. B complex 

  ๕.๑.๔  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
      ๕.๑.๔.๑  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม (โดยนางสาวสิรินาถ  อินทร์อยู่)   
   ศูนย์รวมนม & โรงงานนม  เข้าตรวจสอบ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๑)  ศูนย์รวมนม ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจ ศูนย์นครปฐม ๓๕.๔๘ตัน  
กาญจนบุรี ๒๐๒.๙๒ ตัน, ราชบุรี ๑๙๒.๔๘ ตัน, เพชรบุร ี๖๗.๙๘ตัน, ประจวบฯ ๑๘๒.๗๙ตัน, 
สุพรรณฯ ๕.๘๖ตัน, รวมทั้งหมด ๖๘๗.๕๔ ตัน 

๒) Total Solid ; TS > ๑๒.๒๕%  ไม่ผ่าน ๑๑ ศูนย ์
๓)  SCC < ๕๕๐ x ๑๐๓ cell  ไม่ผ่าน จํานวน ๘ ศูนย ์
๔)  SPC  ศูนย์รวมนมท่ีไม่ผ่าน ๙ ศูนย ์

   โรงงานแปรรูปนม มีทั้งหมด ๑๓ แห่ง 
 ผลการตรวจนมดิบ ณ โรงงานแปรรูปนม หยุดผลิต ๒ แห่ง คือ ส.เขาขลุง  หยุดผลิต ๑ 
เทอม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และ ส.ซอนต้า หยุดผลิตนมโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ย.๕๙  
 ค่าเฉลี่ย TS ระหว่าง ก.พ.๖๐ – มิ.ย.๖๐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ ส.กาญจนบุรี, ดอน
กระเบื้อง , ก.ดําเนิน, ก.ประจวบฯ, เฉลิมราช, อ่าวน้อยแดรี่, ส.ประจวบฯ ,ส.เนินดินแดง, ส.กุย
บุรี ,ดีเอ็มฟาร์ม          
 ค่าเฉลี่ย SCC ระหว่าง ก.พ.๖๐- มิ.ย.๖๐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ พิพัฒน์, ดอนกระเบื้อง, 
ก.จอมบึง , ส.ซอนต้า, ก.ชะอํา, ก.ประจวบฯ ,เฉลิมราช, ส.เนินดินแดง , ดีเอ็มฟาร์ม 

ประธาน  ให้แจ้งจังหวัดเข้าตรวจสอบทุกโรงงานแปรรูป  มอบให้ส่วนส่งเสริมดูเรื่องที่สหกรณส์ว่างชาติ นมที่เข้า
น้อยมากไม่ถึงใบพัด เวลาขายหมดแท็งก์หรือไม่  ฝากเรื่องการแบ่งหน้าที่ในการถ่ายโอนข้อมูลการทํางาน รองรับ
การเปลี่ยนแปลงบุคคลในการทํางาน 
  ๕.๑.๔.๒  ผลการดําเนินงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
   (โดยนายสําเนา   แก้วทวี)  

๑)  การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๓๔ ตัว เป็นเงิน ๒๙๙,๗๐๐บาท 
๒)  การอนุมัติ จําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๑๒๓ ตัว ลูกกระบือ   

  ๔ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ ธกค. ๑,๐๑๖,๗๐๐ บาท  
๓)  การอนุมัติ ขยายผล ลูกโค-กระบือ (เพศเมีย)  รวม ลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๒๙ ราย 
๔)  การอนุมัติ มอบกรรมสิทธิ์  รวมทั้งหมด ๑๓๗ ตัว ปฏิบัตติามเงื่อนไข ธคก. สัญญา

ยืมครบ ๕ ปี 
๕)  รายงานลูกเกิด รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๓๓ ราย ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเพศผู้ 

๑๗ ตัว เพศเมีย ๑๖ ตัว 
๖) รับบริจาค... 
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๖)  รับบริจาคโค รวม ๑๔ ราย รบับริจาคจากวัดมหาธาตุวรวิหารและวัดเขาวัง 
๗)  ส่งเงินคา่ จําหน่าย แม่โค (ตาย)  ที่จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบ่อพลอย โค ๑ ตัว ส่ง

เงินเข้าโครงการฯ ๓,๕๐๐ บาท จากการขายซาก 
๘)  ยื่นแบบแสดงความจํานงฯ รวม ๑๔๘  ราย  
๙)  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๕,๑๕๑ ตัว กระบือ ๓๒๕ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๗๐๐ ตัว กระบือ ๔๔ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๕๓ ตัว กระบือ ๒๕ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไข โค ๑๓๒ ตัว กระบือ ๒ ตัว 

๕.๑.๔.๓  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ “คนรวมกลุ่ม วัว ควาย รวมคอก”ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เปูาหมายเขต ๗ จํานวน ๑๐ 
กลุ่มๆละ ๓๐ – ๕๐ ราย 

  ๑)  ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ  จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๒) คัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙  ประจํากลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยเขต ๑, ๒, 
๗, ๘, ๙ วันที ่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ อําเภออรัญประเทศและอําเภอวังสมบูรณ์      
จังหวัดสระแก้ว 

ประธาน    ให้ติดตามและแจ้งจังหวัดให้เร่งมอบกรรมสิทธิ์ ได้แก่ แม่โค-กระบือที่ครบสัญญา ๕ ปี 
  ๕.๑.๔.๔  ผลการปฏิบัติงาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  (โดยนางนิศาชล  ศรีอ่อน )  

  - ร่วมการตรวจประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วม ในการบริหาร
ราชการกรมปศุสัตว์ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ "โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเครือข่ายคลัสเตอร์สวนผึ้ง" วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมะค่า 
หมู่ที่ ๙ ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
   - การประชุมหารือแนวทางพัฒนาสายพันธุ์แพะโดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อน เมื่อวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ วิทยากร : น.สพ.ชาคริต  บุตรรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม : ๓๕ คน (เกษตรกรเครือข่าย   ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ๘ จังหวัด/ จนท.ที่รบัผิดชอบ 
และหน่วย DHHU) ป๎ญหาของเขต ๗ คือขาดพ่อพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 
แนวทาง : ปรับปรุงสายพันธุ์โดยวิธี ET เพ่ือยกระดับและพัฒนาสายพันธุ์แพะในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 
เงื่อนไข : อ้างอิงกติกา Master Bull โดย ลูกตัวเมียส่งคืนให้ กรมปศุสัตว์ ลูกผู้ให้ เกษตรกร    
 มติที่ประชุม เครือข่ายจัดหาคอกกลางในแต่ละพ้ืนที่ รวบรวมสมาชิก และจํานวนแพะ ที่เข้าร่วม 
คก. ศผท. : ประมาณการงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสาย
พันธุ์แพะโดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อนในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗  รวมสมาชิก ๒๖ ราย  แพะ ๑๒๐ ตัว                                             
  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มหมูหลุม ตําบลดอนแร่ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมู
หลุม ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้อสั่งการจากการลงพ้ืนที่ สนับสนุนให้กลุ่มฯ เข้า
โครงการแปลงใหญ่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ ทบทวน
ข้อกําหนดของมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แยกรายชนิดสัตว์  สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบอาหาร 

  - รัฐมนตรี... 

       สัตว์อินทรีย์... 



 ๑๖  
 

สัตว์อินทรีย์ (แหล่งผลิต/การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่) ให้เวลาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการเตรียมการตามข้อสั่งการเป็นเวลา ๖ เดือน 

มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการตามที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและปศุสัตว์เขตสั่งการ 
             ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕.๒.๑  สว่นส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
วันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ติดตามงานโครงการ ธคก. จังหวัดกาญจนบุร ี
วันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ติดตามงานโครงการ ธคก. จังหวัดสุพรรณบุร ี
วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน 

โครงการ ธคก. ดีเด่น ประจําป ี๒๕๕๙ อําเภอพนมทวนและอําเภออู่ทอง จังหวดักาญจนบุร,ี สพุรรณบุรี 
วันที่ ๑๑ – ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ติดตามงานโครงการตามพระราชดําร ิจังหวดัประจวบฯ,

ราชบุร,ี กาญจนบุร,ี เพชรบุรีและสุพรรณบุร ี
วันที่ ๔และ ๗ กรกฎาคม๒๕๖๐ติดตามโครงการธคก.ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณฯ 
วันที่ ๕–๗, ๑๑-๑๔, ๒๔-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ตัวชีว้ัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์

(รอบ ๒) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุร,ี เพชรบุร ี
วันที่ ๑๑-๑๒, ๑๗-๑๘, ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ติดตามงานโครงการพระราชดําริ ในพ้ืนที ่

 จังหวดัประจวบคีรีขันธ,์ ราชบรุี, กาจนบุรี 
วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คัดเลือก สนง.ปศอ.ธคก. ดเีด่น  ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี

และสุพรรณบุร ี
๕.๒.๒  สว่นสุขภาพสัตว ์    

๑. ตรวจฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
๒. ตรวจฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส 
๓. ประชุมเรื่อง หารือเพ่ือกําหนดแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร 
๔. โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไขหวัดนกในพ้ืนที่

ปศสุัตว์เขต ๑, ๒, และ๗ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐                                                                                                                               
๕.๒.๓  สว่นมาตรฐานการปศุสตัว ์

๑) อบรมมาตรฐานฟาร์ม 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดอบรม GAP ฟาร์มโคนมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 

พอเพียง จังหวัดเพชรบุร ี
๒)  ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ BF ๓  ระหวา่ง วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๓)  สุ่มตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ (ฆจส ๒) 
๔)  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๕)  ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  

-  ตรวจต่ออายุ บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ-่ท่ามะกา จํากัด  
-  ตรวจต่ออายุหจก.ส่งเสริมกิจการโคนม (หนองลาน)  
-  ตรวจต่ออายุวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
-  ตรวจต่ออายุกลุ่มผู้เลีย้งโคนมดําเนินสะดวก 

๖)  กิจกรรม Residues monitoring plan 
- ติดตามการปฏิบัติงานโครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหนว่ยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
                                                                                                                   ๕.๒.๔ ส่วน... 



 ๑๗  
 

 

๕.๒.๔  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
-   

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
             ๖.๑  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ และทําบุญตักบาตร
พระสงฆ ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในวัน
อังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วดัไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม 

๖.๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เชิญชวนไปร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
ประจําปี ๒๕๖๐ โดยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิหาร
หลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

๖.๓  โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา    
ลงกรบดินทรเทพยมหาวชิรากูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนนพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
รายละเอียดจะแจ้งเวียนให้ทราบภายหลัง 

๖.๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมแจ้งว่า มารดาของนายสุเมษ  เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัด
นครปฐม ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เจ้าภาพกําหนดตั้งบําเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบ้านโปุง ตําบล
บ้านโปุง อําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

๖.๕ การออกหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมออกปฏิบัติงานแก้ไขป๎ญหาฟาร์มท่ีมี
ป๎ญหา และตรวจเยี่ยมฟาร์มอ่ืนๆที่ไม่ได้กําหนดด้วยไม่เฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบเท่านั้น ส่วนเบื้ยเลี้ยงให้เบิกจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

 
                อริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


