
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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 นางสุภา   เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
๖ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๗ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๘ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๙ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๑๐ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๑๑ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๒ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๕ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๖ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๗ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๘ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๙ นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
๒๐ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๒๑ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒๒ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๓ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
๒๔ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๕ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔  
๒๖ นายสมยศ  แสงประทุม   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   
๒๗ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ 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. นาย... 



 ๒  
 

๓๒ นายธัญญวรรษ  บุษบา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
๓๓ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๔ นางมณฑา  ป๎้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๕ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๖ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๓๗ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๘ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๙ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล   
๔๐ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๑ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๒ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๔๓ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๔๔ นายนิพนธ์  สนิทป๎ญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๕ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๖ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๔๗ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๘ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๙ นายธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๐ นางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๑ นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญํู  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๒ นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๓ นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญากวิน  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๔ นายภาณุมาศ  สืบเก่ง   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๕ นายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๖ นายลีนวัตน์  สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๗ นางสาวเสาวรส  โมรา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๘ นายกฤษติน  ทองศรีม่วง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๙ นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๖๐ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๑ นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๒ นายเพชร  บัวสุวรรณ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๓ นายสราวุธ  สีขาว   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๔ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๖๕ นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๖ นายชานนท์ กลองสูงเนิน   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๗ นายธนกฤต  ชุติพงศ์ศาศวัต  นักวิชาการสัตวบาล 
๖๘ นางสาวอรอนงค์  จันทน์มาลา  นักวิชาการสัตวบาล                                  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑  นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ         ไปราชการ   

๒  นายนพพร... 



 ๓  
 

 

๒ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน            ไปราชการ 
๓ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  ไปราชการ 
๔ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 
๕  นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล          ไปราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระท่ี ๑.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
- นายอภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักปลัดกระทรวง 
- นายสรวิศ  ธานีโต  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๑.๒  กิจกรรมการทําบุญสํานักงานฯ และพิธีรดน้ําขอพร ซึ่งได้รับร่วมมือจากทุกส่วน/ฝุาย ที่ทําให้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  

๑.๓  จากการเป็นคณะผู้ตรวจร่วมกับผู้ตรวจสํานักนายกฯ ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พบว่าได้รับ
ความร่วมมือจากหลายฝุายที่ตกลงร่วมกัน แต่มีป๎ญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ไม่
สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Rabies.Net และการจัดซื้อวัคซีน ที่ผู้เสนอราคาไม่เซ็นต์สัญญา เนื่องจากเกรง
ว่าจะจัดส่งวัคซีนให้ไม่ทันตามกําหนด  

๑.๔  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ ใช้จ่ายให้ได้ ๗๔.๒๕%  ในส่วนของ
เขต ๗ ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  ส่วนที่เหลือจะเป็นรายจ่ายประจําและค่าเบี้ยเลี้ยง และค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ถ้ามีเงินเหลือ) ขอให้ทุกส่วน/ฝุายจัดทําแผนประมาณการให้เรียบร้อย ใน ส่วนการจัด
ประชุมสัมมนาประจําปี ของเขต ๗ ซึ่งดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ในปีนี้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์
ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์ฯดําเนินการโดยให้ผอ.ส่วนส่งเสริมฯเป็นผู้รับผิดชอบ  

๑.๕  การเตรียมความพร้อมในการจัดงานแพะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ขอให้รีบดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน แต่ยังไม่มีหมายกําหนดการ ขอให้ส่วนส่งเสริมฯเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ติดตาม เรื่อง
หมายกําหนดการ, โครงการไก่ไข่, สัตว์อ่ืน รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

๑.๕  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๖ ปี ขอเชิญ
บุคลากรทุกท่านไปร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับรางวัลจํานวน ๒ รางวัล คือ ประเภท
ข้าราชการดีเด่น ได้แก่ นางนิสาชล  ศรีอ่อน  และประเภทพนักงานราชการดีเด่น ได้แก่ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม 
สําหรับผู้ที่จะไปร่วมงานฯ สามารถลงชื่อได้ที่ฝุายบริหารทั่วไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

   วาระท่ี ๓... 



 ๔  
 

วาระท่ี ๓.     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑  ขอให้แต่ละส่วน/ฝุาย ดําเนินการเรื่องอัตากําลังพนักงานราชการ   เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณา 

และในการเขียนขออัตราเพ่ิม ในส่วนของหลักการ และเหตุผล ความจําเป็น ศึกษาแนวทางในตําแหน่งของ
ข้าราชการและเพ่ิมภาระกิจเพ่ือแบ่งเบางานที่ต้องการใช้                                  

๓.๒  โรค FMD ขณะนี้ได้กลับมาระบาดในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน รายละเอียดในวาระ 

วาระท่ี ๔.     เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๗/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑)  แนะนําข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่  จํานวน ๔ ราย ดังนี้  

-  นายพิสิฐพงศ์   ชัยยะ  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม 
-  นายเชาวฤทธิ์   จันทร์สนาม   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 
-  นายพรชัย    กําริสุ  อัยการจังหวัดนครปฐม 
-  นางอัญญกร   คงเกลี้ยง  ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

๒)  สภากาแฟ กําหนดจัดทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ในเดือนพฤษภาคม จัดในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ตั้งแตเ่วลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา    

๓)  กําหนดจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนประจําเดือนพฤษภาคม  ในวันที ่๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดตาก้อง  ตําบลตาก้อง อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                                 

๔)  สํานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมทําบุญประมูลปูายทะเบียบรถเลขสวยครั้งที่ ๘ 
หมดวอักษร กม กิจการดี มั่งมีศรีสุข สําหรับประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ในระหว่างวันที่ ๕-๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์จังหวัดนครปฐม 
ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
เมษายน สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป ๗,๓๘๖,๕๘๐.๐๐ ๑๗๑,๘๑๗.๑๔ ๓,๕๗๓,๙๓๔.๘๗ ๔๘.๓๘ ๓,๘๑๒,๖๔๕.๑๓ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ ๔,๕๒๖,๘๑๐.๐๐ ๒๙๑,๗๙๐.๐๐ ๒,๗๘๕,๒๕๐.๓๑ ๖๑.๕๓ ๑,๗๔๑,๕๕๙.๖๙ 
ส่วนมาตรฐานการปศุ

สัตว์ 
๒,๙๑๐,๐๔๐.๐๐ ๑๗๒,๔๔๕.๐๐ ๑,๓๐๗,๘๔๗.๙๕ ๔๔.๙๔ ๑,๖๐๒,๑๙๒.๐๕ 

ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ๔๗๒,๔๙๐.๐๐ ๒๐,๔๕๕.๕๑ ๒๓๓,๒๑๓.๕๘ ๔๙.๓๖ ๒๓๙,๒๗๖.๔๒ 

ส่วนส่งเสริมฯ ๓,๓๔๙,๓๘๐.๐๐ ๑๒๙,๙๓๘.๐๐ ๑,๔๑๔,๘๙๐.๗๒ ๔๒.๒๔ ๑,๙๓๔,๔๘๙.๒๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๕,๓๐๐.๐๐ ๗๘๖,๔๔๕.๖๕ ๙,๓๑๕,๑๓๗.๔๓ ๔๙.๙๖ ๙,๓๓๐,๑๖๒.๕๗ 
        ＊เดือนเมษายนสํานักงานปศุสัตว์เขต ได้รับงบประมาณเพ่ิม  ๑,๕๙๙,๙๘๐.๐๐ บาท  
ประธาน    -  เร่งรัดให้แต่ละส่วน/ฝุายทําแผนการใช้เงินงบประมาณ ให้ได้ ๗๔.๒๙%   

-  สําหรับงบประมาณในการจัดงานแพะแห่งชาติ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และใน
ส่วนของฝุายบริหารทั่วไป ที่ได้รับเงินโครงการนมโรงเรียน ขอให้แจ้งจังหวัดในการเบิก-จ่ายงบประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. (ถ้าไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์)   

 
   

         -  ส่วนการจัด... 



 ๕  
 

 

-  ส่วนการจัดประชุมสัมมนาฯ ให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเบื้องต้น ซ่ึงงบประมาณบางส่วนของโครงการนมโรงเรียน 
จะนํามาจัดสรรซื้อเวชภัณฑ์ในการแก้ป๎ญหา ค่า SCC สูงกว่ามาตรฐาน 
ที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๕.๑.๑.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์)   

๑.  สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พ้ืนที่เขต ๗ 
ประกาศท้องทีเ่กิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๔ ท้องที ่จํานวน ๔๗ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด ๑,๓๓๖ ตัว ปุวยสะสม ๓๒๑ ตัว 
ซึ่งครั้งที่ ๑๔ เกิดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เกิดในฟาร์มโคนม ๕ ฟาร์ม ๗๓ ตัว ปุวย
สะสม ๓๓ ตัว คงเหลือสัตว์ปุวย ๒๕ ตัว  

- จากการเข้าติดตามสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อย ที ่ม.๑๑ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี พบว่าทั้ง ๕ ฟาร์มอยู่ในบริเวณเดียวกัน ฟาร์มที่เกิดโรคครั้งแรกเป็นฟาร์มโคนม เมื่อประมาณวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ สรุปว่า บริเวณเกิดโรคเป็นฟาร์มโคเนื้อ และได้มีพ่อค้าจากจังหวัดลพบุรีนําลูกโคนมมาขายให้
เจ้าของฟาร์มโคเนื้อ หลังจากนั้น ๒-๓ วัน ลูกโคนมมีอาการปุวย ต่อมาประมาณกลางเดือนฟาร์มโคนมในบริเวณ
เดียวกันเริ่มปุวย ซึ่งฟาร์มโคนมดังกล่าวได้ทําวัคซีนครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และมีการตั้งด่าน
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย จํานวน ๓ จุดรอบจุดเกิดโรค ดังนี้ จุดที่ ๑ ตรงฟาร์มยศ พวงมาลัย  , จุดที่ ๒ ตรง
ฟาร์มป๎ญญา  ดําทะมิส, จุดที่ ๓ ตรงฟาร์มประสิทธิ์  ตู้นิ่ม  พร้อมทั้งฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ต.พระ
แท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
ประธาน   ให้แจ้งไปที่ปศุสัตว์เขต ๑ ว่าจากการสอบสวนของทีมเขต ๗ พบว่า เจ้าของสัตว์ให้ข้อมูลว่ามีการนําโค
นมมาจากจังหวัดลพบุรี เพ่ือเป็นการร่วมมือกันแจ้งข้อมูลการเกิดโรค ในการตรวจสอบพ้ืนที่ของปศุสัตว์เขต ๑ 

๒.  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) W.1/1 เลขที่ ๕๔/๖ หมู่ที่ ๒ ตําบลกาหลง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

-  รายงานสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) มีทั้งหมด ๑๑ แห่ง ดังนี้ ๑) บริษัท สยาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) ๒)บริษัท แพนฟููด จํากัด ๓) บริษัท บิ๊ก ฟููดส์ กรุ๊ป จํากัด ๔) บริษัท เซ็นทรัล ฟฺูดรีเทล 
จํากัด (TOPS) สาขาเอฟดีซี ๕)  บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด ๖) บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ๗)  
บริษัทอาหารเบทเทอร์ จํากัด ๘) บริษัทกาญจนา เฟรช พอร์ค จํากัด ๙) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ๑๐) บริษัท อีเค ซอลเทอร์เฮาส์ จํากัด ๑๑) บริษัท ฟาร์มไก่ดํา (กาญจนบุรี) จํากัด (รอใบรับรอง) 

๕.๑.๑.๒  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์    
๑. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์  

- ขอใหม่ : นครปฐม ๑ ราย , สมุทรสงคราม ๑ ราย 
๒. ออกใบอนุญาต 

-  ขอใหม่ : สุพรรณบุรี ๒ ราย , สมุทรสาคราม ๒ ราย 
-  ต่ออายุ : สมุทรสาคร ๓ ราย, ราชบุรี ๑ ราย, นครปฐม ๓ ราย 

๕.๑.๑.๓ โรคพิษ.. 



 ๖  
 

๕.๑.๑.๓  โรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีจุดเกิดโรคทั้งหมด ๑๗ จุดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๕ จุด, สมุทรสงคราม ๔ จุด, เพชรบุรี ๓ จดุ สุพรรณ ๔ จุด และกาญจนบุรี ๑ จุด พบในสัตว์ที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ  

ประธาน    -  เรื่อง FMD  ขอชี้แจงให้ทราบว่าขณะนี้วัคซีนสุกรมีป๎ญหาที่โรงงานผลิต ทําให้
มีวัคซีนเฉพาะชนิดโมโนโอ ๑๘๙ เท่านั้น และสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์แจ้งว่าวัคซีนประเภทสั่งทําพิเศษจะไม่
ผลิต  ทําให้มีป๎ญหาวัคซีนขาดแคลนทั้งหมด ซึ่งวัคซีนโมโนโอ จําหน่ายให้เขต ๗ จํานวน ๑๐% ของยอดสั่งซื้อ 

              -  เรื่อง Rabies   เวชภัณฑ์ Rabies ขอให้เร่งดําเนินการจัดซื้อ 
๕.๑.๑.๔  กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ 

-  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑   ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ   ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองจอก อ.ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

-  ประชุม โครงการฝึกอบรม “การตรวจประเมินและการออกใบรับรองฟาร์มที่มี
ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์  ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) สําหรับผู้ตรวจ
ประเมินฯ”ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม       

๕.๑.๑.๕  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU)  ของฟาร์มติดตามและสาธิต 
๑๗ ฟาร์ม (โดยนายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์) 

๑.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ 
๑.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ํานมดิบ (กก./ตัว/วัน) 

เทียบระหว่างปีงบฯ ๖๐ และ ๖๑ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๐-เม.ย.๖๑ ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๑๓.๗๗ กก./
ตัว/วัน ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลดลง ๐.๖๕% 

๑.๒)  %Total Solid (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ย %Total Solids เทียบระหว่างปีงบฯ 
๖๐ และ ๖๑ ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๑๒.๐๑% ลดลงจากปีงบฯ ๒๕๖๐ ๐.๗๔% 

๑.๓)  ค่าเฉลี่ย SCC (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓๔๒,๐๗๐ cells/ml 
ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓๑๗,๑๙๖ cells/ml ซึ่งดีกว่าปี๖๐ ที่ลดลง ๗.๒๗% 

๑.๔)  ค่าเฉลี่ยอายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยโคสาวคลอดลูกตัว
แรก (เดือน) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑๐ อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรกประมาณ ๑ เดือน 

๑.๕)  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่าง
การคลอดลูก (วัน) ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๔๗๗ วัน เพ่ิมข้ึน ๑๔ วัน 

๑.๖)  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค (๗ หน่วย) จํานวนครั้งต่อการผสม
ติดแม่โค (ครั้ง) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๒.๙๕ ครั้ง ซึ่งดีข้ึน ๐.๑๐ ครั้ง 

๒.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
๒.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยรายหน่วย (เดือน เม.ย.๖๑) หน่วยที่มีปริมาณน้ํานม

ดิบเฉลี่ยดีที่สุดคือ หน่วยประจวบคีรีขันธ์๑ ได้ ๑๖.๐๕ กก./ตัว/วัน และน้อยที่สุดคือหน่วยประจวบคีรีขันธ์๒ ได้ 
๑๒.๓๐ กก./ตัว/วัน 

๒.๒)  ค่า % ของแข็งรวมทั้งหมดในน้ํานม(เดือน เม.ย.๖๑) ดีที่สุดคือหน่วย
นครปฐม ๑๒.๖๖% ต่ําสุดคือหน่วยกุยบุรี ๑๑.๘๒% 

๒.๓)  ค่าเฉลี่ย SCC เดือน เม.ย.๖๑ ดีที่สุดคือ หน่วยนครปฐมได้ ๙๓,๑๐๐ cell 
๒.๔)  ค่าเฉลี่ยอายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก เดือน เม.ย.๖๑ หน่วยที่น้อยสุดคือ 

หน่วยอ่าวน้อย ๒๘.๘๕ เดือน 
๒.๕)  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก เดือนเม.ย.๖๑ หน่วยที่ดีที่สุดคือ 

หน่วยอ่าวน้อย ๔๓๘.๗๑ วัน 

   ๒.๖) ค่าเฉลี่ย... 
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๒.๖)  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค เดือนเม.ย.๖๑ หน่วยที่ดีที่สุดคือ 
หน่วยอ่าวน้อย ๑.๙๐ ครั้ง 

๓.  กิจกรรมประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
๓.๑)  เยี่ยมฟาร์ม & ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพ

น้ํานมดิบและแนะนําแนวทางแก้ป๎ญหา ทําฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน แต่เนื่องจากป๎จจุบันในท้องที่มีหมอผสมเทียม
ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งใช้น้ําเชื้อที่ไม่ทราบสายเลือดพ่อพันธุ์ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการลงข้อมูล
ด้านระบบสืบพันธุ์ 

๓.๒)  งานแก้ป๎ญหาระบบสืบพันธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี มีหน่วยราชบุรี ๑, ๒ ,นครปฐม,และกาญจนบุรี 

๓.๓)  งานรักษาด้านอายุรกรรม / ปาดแต่งกีบของหน่วยราชบุรี ๒ และหน่วย
ราชบุรี๑ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการตัดแต่งกีบโคท่ีมีป๎ญหา 

๓.๔)  งานด้านอื่นๆ (อายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม) 
๔.  กิจกรรมกิจกรรมทดสอบโรคแท้งติดต่อ & วัณโรค  หน่วยกุยบุรีร่วมกับสํานักงาน

ปศุสัตว์อําเภอกุยบุรี เจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อประจําปี และทดสอบวัณโรคในโคนม สหกรณ์โคนมกุยบุรี 
จํากัด พร้อมทั้งติดตามข้อมูล ๑๗ ฟาร์ม 

๕.  กิจกรรมทําวัคซีน FMD และเจาะเลือดตรวจระดับไตเตอร์ เก็บเลือดตรวจ FMD 
titer ๑/๒๕๖๑ และทําวัคซีน หน่วยนครปฐม, ราชบุรี๑และ ๒ เจาะเลือดโคนม เพื่อนํามาตรวจระดับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย day ๙๐  ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม  จ.ราชบุรี  

๖.  งานด้านการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม หน่วยอ่าวน้อยเข้าฟาร์มที่มีป๎ญหาผล MB 
สูงเกินมาตรฐาน พบว่าอุปกรณ์การรีดนมโดยเฉพาะที่สัมผัสกับนมสกปรก และชํารุด แนะนําการล้างอุปกรณ์
พร้อมทั้งแนะนําวิธีการรีดนมที่ถูกต้อง และดําเนินการติดตั้งระบบท่อลมใหม่ทั้งหมด   

๗.  กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ / นมโรงเรียน หน่วย HHU 
กาญจนบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม  

๘.  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกษตรกร  หน่วย HHU กุยบุรี เข้าร่วมอบรมเกษตรกร
รายใหม่ที่ต้องการเป็นสมาชิก สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด ร่วมกับ อสค.ภาคใต้ 

๙.  กิจกรรมด้านการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  
-  หน่วย HHUราชบุรี๒ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.ราชบุรี ทําหมัน

สุนัขและแมว  
-  หน่วย HHU กาญจนบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปศุ

สัตว์อําเภอท่าม่วง และอําเภอท่ามะกา ในโครงการกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ณ 
เทศบาลตําบลชัฏปุาหวาย ต.สวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

- หน่วย HHU นครปฐม เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระ
ปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

-  หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์๑ (อ่าวน้อย) ร่วมกับ สนง.ปศจ.ปข ในการ
สอบสวนโรค ณ พื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ใน อ.เมือง,หัวหิน,สามร้อยยอด 

-  หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์๒ (กุยบุรี) เข้าร่วมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากับ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอหัวหิน และศูนย์รักษ์สุนัข ในพ้ืนที่บ้านสมอโพรง 

๑๐.  งานด้านพืชอาหารสัตว์ 

    - หน่วย HHU … 
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 -  หน่วย HHU ราชบุรี๒ ร่วมกับ ทีม FMMU จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์เพชรบุรี และ น.สพ.จําลอง วรศรี เข้าเยี่ยมฟาร์มและให้คําแนะนําแก่เกษตรกรโคนม สหกรณ์โคนมซอนต้า
จอมบึง จํากัด และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

 -  หน่วยHHU ราชบุรี๒ และ HHU กาญจนบุรี เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์
ในพ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหาร 

๑๑.  งานด้านพืชอาหารสัตว์ เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบน้ํานม  
 -  หน่วยHHU  อ่าวน้อย ติดตามฟาร์มที่ทดลองกินอาหารหยาบปรุงแต่ง 

สหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด และ ประชุมร่วมกับ ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร 
,ปศจ. ปข. เพื่อสรุปการดําเนินงานทดลองอาหารหยาบปรุงแต่งเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 

 -  หน่วยHHU กุยบุรี เข้าร่วมประชุมประจําเดือนกับสหกรณ์โคนมไทยเดน
มาร์ค ประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาแนวทางในการดําเนินโครงการอาหารหยาบปรุงแต่ง ติดตามและรายงานผลอาหาร
ปรุงแต่งทั้ง สหกรณ์โคนมกุยบุรี และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กประจวบคีรีขันธ์ จํากัด หลังจากการประชุมเม่ือ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ไดข้้อสรุปการประชุมหลังดําเนินโครงการอาหารหยาบปรุงแต่งครบ ๖ เดือน ดังนี้ 
๑)  สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จํากัดจะเป็นผู้ดําเนินโครงการอาหารหยาบปรุงแต่งต่อจากกรม
ปศุสัตว์ 
๒)  ระยะเวลาในการติดตามโครงการของสหกรณ์ทําอาหารหยาบปรุงแต่ง คือ ๖ เดือน (พ.ค.- พ.ย. ๒๕๖๑) แบ่ง
ออกเป็น ๒ ช่วง คือ ๓ เดือน (พ.ค.- ส.ค.) และ ๖ เดือน (ก.ย.- พ.ย.) เพ่ือประเมินป๎ญหาและอุปสรรค และ
พิจารณาการดําเนินโครงการต่อ หากสหกรณ์พบป๎ญหาหรือไม่ต้องการดําเนินการต่อทาง กรมปศุสัตว์ก็จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
๓)  กรมปศุสัตว์จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหยาบปรุงแต่ง ๓ ด้าน คือ (๑) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ  (๒) 
กระบวนการผลิต (๓) การตลาดและฝุายส่งเสริม  ส่วนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สหกรณ์จะต้องเป็นผู้ริเริ่มต่อไป 
๔)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารหยาบปรุงแต่งอาจจะมีมากกว่า ๑ สูตร เนื่องจากเกษตรกรแต่ละราย มี
ความสามารถในการจัดหาอาหารหยาบที่แตกต่างกัน  โดยหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์จะเป็นผู้แนะนํา
เบื้องต้นว่าเกษตรกรรายใดควรใช้สูตรไหน หลังจากนั้นจึงจะถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่อไป 
๕)  การพัฒนาอาหารหยาบปรุงแต่งไปสู่ TMR  โดยราคาต่อหน่วยจะไม่เกิน ๓.๘ บาท/กิโลกรัม  
๖)  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบน้ํานมในภาพรวมของจังหวัด เพื่อ
ประเมินผลการทํางานและใช้เป็นแนวในกาพัฒนาสหกรณ์อ่ืนๆต่อไป 
ประธาน    ให้หารือกับคุณหมอฝน ในการจัดประชุมจนท.HHU เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงาน และแก้ไขป๎ญหา
ต่างๆของศูนย์รวมนม 

๕.๑.๒  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
๕.๑.๒.๑  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม      (โดยนายป๎ญญา  ศรีเดช)         

เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑   
๑.  ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งหมด ๗๑๕.๕๘ ตัน  ดังนี ้จังหวัด

สุพรรณฯ ๕.๕๕ ตัน, ราชบุรี ๒๐๔.๑๗ ตัน, เพชรบุรี ๗๓.๐๘ ตัน, ประจวบฯ ๒๐๖.๕๗ ตัน, นครปฐม ๓๙.๘๗ ตัน
, และกาญจนบุรี ๒๐๑.๑๑ ตัน  
ประธาน      ในเดือนถัดไปขอให้แสดงผลเป็นกราฟแท่ง เพ่ือเปรียบเทียบว่าหน่วยใดมีปริมาณน้ํานมลดลง 

๒.  ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
- ค่า TS < ๑๒.๒๕%  ดังนี้ ส.โคนมกาญนจบุรี ๑๒.๐๖% , ศ.ดอนกระเบื้อง 

๑๒.๑๘%% , ส.โคนมซอนต้า ๑๒.๑๔% , ก.โคนมประจวบคีรีขันธ์ ๑๒.๐๘%, ส.เกษตรเมืองสุพรรณ ๑๒.๒๐% 

- Somatie … 
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-    Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓  cell. ดังนี้ พิพัฒน์กิจเกษตร, ดอนกระเบื้อง,  ก.
โคนมจอมบึง, ก.โคนมชะอํา, เฉลิมราชพัฒนา, ก.ประจวบคีรีขันธ์, ส.กยุบุรีและดีเอ็ม ฟาร์ม.  

-  ผลการวิเคราะห์น้ํานมดิบ ค่า SPC > ๕๐๐,๐๐๐ cfu/ml.  ดังนี้  
ส.โคนมกาญจนบุรี พบ Coliform ๑๕,๐๐๐ cfu/ml.  
ส.โคนมหนองโพราชบุรี (ถังพักเข้า) ๑,๖๐๐,๐๐๐ cfu/ml.  พบ LPC ๒,๓๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมซอนต้าจอมบึง๒ (เช้า) ๙๑๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมซอนต้าจอมบึง๑ (เช้า) ๗๙๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ศ.ดอนกระเบื้อง๒ (เช้า) ๑,๓๐๐,๐๐๐ cfu/ml.   Coliform ๓๐,๐๐๐ cfu/ml.   , LPC ๑,๔๐๐ cfu/ml.   
ก.โคนมดําเนินสะดวกจอมบึง๑ (เช้า) ๑,๑๐๐,๐๐๐cfu/ml., Coliform ๕๔,๐๐๐cfu/ml., LPC ๑,๑๐๐ cfu/ml.   
ส.เขาขลุงราชบุรี๒ (ห้วยกระบอกเช้า) ๑,๒๐๐,๐๐๐ cfu/ml.   Coliform ๒๕,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.เขาขลุงราชบุรี๑ (ห้วยกระบอกเช้า) ๑,๐๐๐,๐๐๐ cfu/ml.   Coliform ๕๒,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.เขาขลุงราชบุรี๑ (เช้า) ๘๗๐,๐๐๐ cfu/ml.   LPC ๑,๕๐๐ cfu/ml.   
ก.โคนมหนองหญ้าไซ ๒ (เช้า) ๕๕๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย (สวนขวัญ)๔ (เช้า) ๕๔๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย๓ (เช้า) Coliform ๒๖,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย๑ (เช้า) coliform ๕๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ก.โคนมประจวบคีรีขันธ์๑ (เช้า) coliform ๓๓,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมบางสะพานB (เช้า)  ๑,๘๐๐,๐๐๐ cfu/ml.   
บ.ดีเอ็มฟาร์ม๒ (เช้า) ๗๘๐,๐๐๐ cfu/ml.   ๓๓,๐๐๐ cfu/ml.   
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เช้า) ๗๑๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ว.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง๑ (เช้า ๖๑๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ส.โคนมชะอํา-ห้วยทราย๔ (เชา้) ๖๒๐,๐๐๐ cfu/ml.   
ก.โคนมชะอํา๓ (เช้า)  ๕๒๐,๐๐๐ cfu/ml.   

๓. โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒   
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒ ในพ้ืนที่

จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี  มี ๙ กลุ่ม ๘๖ ราย คืออําเภอเลาขวัญ ๖ กลุ่ม, 
อําเภอด่านมะขามเตี้ย ๒ กลุ่ม, อําเภอเมืองกาญจนบุรี ๑ กลุ่ม และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ๔ กลุ่ม ๔๐ ราย 
คือ อําเภอเมืองประจวบฯ ๑ กลุ่ม, อําเภอทับสะแก ๑ กลุ่ม, อําเภอกุยบุรี ๑ กลุ่ม, อําเภอปราณบุรี ๑ กลุ่ม 

- จังหวัดกาญจนบุรี ๙ กลุ่ม ๘๖ ราย  ได้รับเงินกูท้ั้งหมดแล้ว ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔ กลุ่ม ๔๐ ราย ได้รับเงินกูท้ั้งหมด ๔ กลุ่ม จํานวนเงิน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- รวมทั้งหมดโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพได้รับเงินกู้ ๑๓ กลุ่ม ๑๒๖ ราย 

๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน     มอบให้ศึกษาเรื่องการทําประกันกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ ในภาคอีสานที่ดําเนินการประสบความสําเร็จ
เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรในเขต ๗ สามารถสร้างหลักประกันและความมั่นคงของกลุ่ม 
 

๕.๑.๒.๒ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริประจํา     
เดือนเมษายน ๒๕๖๑  (โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 

๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๓๖ ตวั เปน็เงิน ๓๙๒,๓๐๐ บาท         

๒. การอนุมัติ... 



 ๑๐  
 

๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที ่๑ รวมลูกโค ๓๖ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ 
ธกค. จํานวน ๒๙๖,๘๐๐ บาท 

๓.  การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๓ ราย ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว  

๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ ให้เกษตรกรจํานวน ๕ รายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล   

๕.  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 
- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๗๘๓ ตัว กระบือ ๓๐๔ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๓๓๔ ตัว กระบือ ๑๑๕ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๔๗ ตวั กระบือ ๒๓ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๕๐ ตัว 

กระบือ ๕ ตัว  
๖.  สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก. 

ความก้าวหน้าในการดําเนินงานยังไม่มีเพ่ิมเติม 
๗. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่เขต ๗ ยังไม่ได้รับสัตว์จํานวน ๔๑ ตัว     
ประธาน    ให้ทําหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทําเครื่องหมาย
สัญลักษณ์หมายเลข ๑ และปศจ.เรื่องการมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี ตามเงื่อนไข                                  

๘.  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ดีเด่น ประจําปี 
๒๕๖๑  ดังนี้ -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าโคเนื้อเพชรบุรี (บ้านน้ําทรัพย์)   ตําบลแก่ง
กระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ตําบลกลอนโด อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 

๕.๑.๒.๓  ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน        (โดยนางนิสาชล  ศรีอ่อน)    
๑.  การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  วันที่ ๙-

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พ้ืนที่ดําเนินการ; กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และราชบุรี 
-  ผลการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ สหกรณ์การเกษตร หุบกะพง จ.เพชรบุรี 
ลําดับที่ ๒  กลุ่มแพะราชพฤษณ์๒๐๑๓ จ.ราชบุร ี
ลําดับที่ ๓  กลุ่มผู้เลี้ยแพะตําบลหนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ชมเชย    กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ อําเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี 
ชมเชย    กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตําบลปลายโพงพาง  จ.สมุทรสงคราม 

๒.  สํารวจสถานที่จัดงานแพะแห่งชาติครั้งท่ี ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
 

๕.๑.๓  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๕.๑.๓.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖๑  (โดยนางสุภา  เสาว์สวย)   

๑.  หน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ เดือน เมษายน ๖๑ (Pre-Training) การฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา รวม ๕ โครงการ ดังนี้ ส่วนส่งเสริมและ

พัฒนาการ... 



 ๑๑  
 

 

พัฒนาการปศุสัตว์จํานวน  ๑ โครงการ , ส่วนสุขภาพสัตว์ จาํนวน ๑ โครงการ และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
จํานวน  ๓  โครงการ  

๒.  ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก)  รวม  ๒๘ เรื่อง 

๓.  การจัดการความรู้ และ Capture องค์ความรู้ ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

๔.  กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ วันจันทร์ที่ 
๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
ประธาน        -  ในการประชุมวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ขอให้ทุกส่วนที่มีงาน
เร่งด่วนต้องติดตามกับปศจ.ในพื้นที่ นําข้อมูลไปติดตามวันนั้นด้วย 

-  ขอให้ตรวจสอบเรื่องการออกคําสั่ง ของโครงการต่างๆ ว่าถูกต้องตามระเบียบที่อ้างถึงหรือไม่ 
- มอบให้ส่วนสุขภาพออกปฏิบัติงานต่างๆ ขอให้นําข้อมูลมาให้นายธนกร  ซิ้มเกษม นําลงข่าว

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งส่วนต่างๆ  
๕.๑.๓.๒  ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖๑  (โดยนายธนกร   ซิ้มเกษม) 

๑.  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงาน
บุคคลในการขอรับการประเมิน จํานวน ๕ เรื่อง 

๒.  โครงการวิชาการ CONCEPT PAPER จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑)  การประเมินผล
และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ การเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับการพัฒนางานปศุสัตว์ ” ๒)  การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “ การเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับการพัฒนางานปศุสัตว์ ” ๓)  ผลของระบบการเลี้ยงและป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
การสืบพันธุ์ของไก่ห้วยทรายภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก ณ โครงการห้วยองคตอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓.  ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๑๑  เรื่อง 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน     ๔     เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์    จํานวน     ๒     เรื่อง 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์         จํานวน     -    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน     -      เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป         จํานวน     ๕   เรื่อง 

๔. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่
ต.ค.-เม.ย. มี ๓ จังหวัดที่ดําเนินการไม่ครบ ๑๐๐% ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี ซึ่งจะดําเนินการ
ให้ครบ ๑๐๐% ภายในเดือนมิถุนายน 
 

๕.๑.๔  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๔.๑   ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (โดย สพ.ญ.ขนิษฐา   เตชวาทกุล) 

๑.  กิจกรรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ๒ ครั้ง ดังนี้  
-  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม” ณ ส.โคนมกุยบุรี จก. อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าอบรม ๔๘ ราย 
 
     -  เมื่อวันที่ .... 



 ๑๒  
 

-  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๑ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ม สุกร,เป็ดไข่” ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ผู้เข้าอบรม 
๑๐๔ ราย 

๒.  ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม, ตรวจติดตามภายใน 
-  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตรวจประเมิน GAP ฟาร์มจิ้งหรีด บ.โกลบอลบักส์ 

อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กําลังการผลิต  มี ๑ โรงเรือน  ผลิตจิ้งหรีดได้ ๑๐ กิโลกรัมต่อวัน  ผลิตภัณฑ์มีทั้ง
จิ้งหรีดเป็นตัวอบแห้ง  และทําเป็นผงจิ้งหรีด สรุปผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง 

๓.  สรุปผลคณะกรรมการฯประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่  ส่งมารวมทั้งหมด  ๙ ฟาร์ม  ให้การรับรองทั้ง  ๙ ฟาร์ม  
-  กิจกรรม ตรวจติดตาม  รวมทั้งหมด ๓๒ ฟาร์ม  คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง  ๓๒  ฟาร์ม 
-  กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๒๑ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๒๑ ฟาร์ม  
-  ยกเลิกการรับรอง ไก่เนื้อ ๑ ฟาร์ม ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเลิกกิจการ 

๔.  การตรวจติดตามการแก้ไข ( Follow up Audit) ข้อบกพร่อง เลขที่ ๓๙ ม.๖ 
ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๙ ข้อ  ตรวจ GMP โรงฆ่าสุกร ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่เจ๊ยุหมูอินเตอร์ ที่ได้
ให้ข้อบกพร่องไปเมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๐ สรุปผลการตรวจติดตามการแก้ไข สอดคล้องตามข้อกําหนด 

๕.  ตรวจรับรองฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด 
(มหาชน) คอมพาร์ทเมนต์ที่ ๖ จํานวน ๒ ฟาร์ม ในพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
สรุปผลการตรวจ พบว่า   

-  ฟาร์มที่ ๑  ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด  จํานวน ๓ ข้อ ดังนี้ 
๑) โรงเรือนที่ ๑๒ และ ๑๓ พบไม้ผลปลูกชิดติดโรงเรือน เป็นที่พักอาศัยของ

สัตว์พาหะ ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด ๒.๒.๓  
๒)  ตาข่ายหน้าแพด โรงเรือนที่ ๑๓ และ ๑๕ มีช่องทางให้สัตว์พาหะเข้า ไม่

สอดคล้องตามข้อกําหนด ๖.๑  
๓)  บริเวณข้างโรงเรือน ๙,๑๐,๑๓ และ๑๕ พบหญ้าขึน้สูง เป็นที่หลบซ่อนของ

สัตว์พาหะ 
-  ฟาร์มที่ ๒ สรุปผลการตรวจ    สอดคล้องตามข้อกําหนด  
๖.  สรุปผลคณะกรรมการรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ ให้การรับรองโรงฆ่าแพะแกะ 

ของบริษัท เอ วาย เค มัท เทิน จํากัด 
๕.๑.๔.๒  ปศุสัตว์ OK   

๑.  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน เมษายน  ๒๕๖๑ มีดังนี้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอรับรองใหม่ ๑ ราย ให้การรับรอง ๑  ราย  

๒.  ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่สด (ปศุสัตว์OK) 
-  รุ่งโรจน์ฟาร์ม พบข้อบกพร่อง ๑ ข้อ : เรื่องไม่พบผลตรวจสุขภาพพนักงาน 
-  จันทร์ฉายฟาร์ม  พบข้อบกพร่อง ๑ ข้อ : เรื่องไม่พบผลตรวจสุขภาพพนักงาน 
๓.  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน เมษายน ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอรับรองใหม่ ๒ ราย ให้การรับรองทั้ง ๒ ราย 
๕.๑.๔.๓  GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมไข่ สมจิตฟาร์ม อ.บางเลน จ.

นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่อง ๔ ข้อ และให้คําแนะนํา ๒ ข้อ  ดังนี้ 

    - ข้อบกพร่อง... 



 ๑๓  
 

 

-  ข้อบกพร่อง ๑) พบสิ่งสกปรกที่แผงไข่ในโซนสะอาด ๒) พบการนําเครื่องคิดเลข
จากโซนสกปรกมาใช้ในโซนสะอาด ๓)  พบเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล ไม่ตรงกับ
การปฏิบัติงานจริง  ๔)  ไม่พบฝาครอบหลอดไฟบริเวณท่ีมีการบรรจุไข่ 

-  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จดัการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาฟาร์มโคนม
ให้ได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบรายฟาร์ม  ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗” มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น ๙๕ ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสนง.ปศจ. และจนท.สนง.ปศอ.  

๕.๑.๔.๔  กิจกรรม Residue Monitoring Plan ส่งตัวอย่างทั้งหมดจํานวน ๖๕ ตัวอย่าง 
๕.๑.๔.๕  ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์เบื้องต้น  
 ๑) ฟาร์มนายสมบัติ อภิสิทธิวาณิช (ไก่ไข่)  ๑๔/๘ หมู่ ๒ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี เลี้ยงไก่ไข่ ๔๐ ตัว เป็ด ๕๐ ตัว ห่าน ๘ ตัว ไก่อ่ืนๆ ๑๐ ตัว อาหารที่เลี้ยง หยวกกล้วย รํา 
ข้าวเปลือก  จุดเด่นของฟาร์มคือ  มีพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (รับรองโดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕) 

 -  คําแนะนํา ๑) แหล่งที่มาของสัตว์ : ควรเลือกพันธุ์สัตว์ที่มีการเลี้ยงในระบบ
อินทรีย์ หรือเพาะพันธุ์เองในฟาร์ม  ๒)  อาหารสัตว์ : ให้ใช้วัตถุดิบที่มาจากฟาร์มตนเองให้มากที่สุด และควรหา
สูตรที่เหมาะสมเพ่ือให้ไก่ให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ๓)  โรงเรือนและการเลี้ยงปล่อย ไก่ไข่ โรงเรือนและคอก
พัก กําหนดไม่เกิน ๕ ตัว/ตารางเมตร และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อย ๔ ตารางเมตร/ตัว (๑ไร่ เลี้ยงได้ ๔๐๐ ตัว) และจัดหา
รังไข่ให้เพียงพอ ๔)  การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ๕) ระบบปูองกันทางชีวภาพ  ๖) แยกเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตในระบบ
อินทรีย์ ออกจากระบบปกติอย่างชัดเจน 

๒)  วันที่  ๓๑ เมษายน ๒๕๖๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้
ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ  “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการ
ใช้ยา ปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” ระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ 
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น ๑๔๔ ฟาร์ม มีฟาร์มในพ้ืนที่เขต๗ จํานวน ๑๗  ฟาร์ม ดังนี้ สุพรรณบุรี ๔ ฟาร์ม ราชบุรี ๓ 
ฟาร์ม กาญจนบุรี ๑๐ ฟาร์ม 

๕.๑.๔.๖   ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 ๑.  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง แหล่งที่เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม 

-  เก็บป๎สสาวะจากฟาร์มสุกร ทั้งหมด ๖๖๖ ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ ๖ จังหวัด พบ
ผลบวกท่ีจังหวัดราชบุรี ๗ ตัวอย่าง 

-  เก็บป๎สสาวะจากฟาร์มโคเนื้อ ทั้งหมด ๖๒ ตัวอย่าง พลผลบวกท่ีจังหวัด
เพชรบุรี ๒ ตัวอย่าง และสุพรรณบุรี ๖ ตัวอย่าง 

๒.  มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์ 
-  เก็บตัวอย่างป๎สสาวะสุกร  ในจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี รวม

ทั้งหมด ๑๔๔ ตัวอย่าง ให้ผลลบทั้งหมด 
๕.๑.๔.๗  ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา ดังนี้  

๑. เชื้อ E.coli ในไกเ่นื้อ จํานวน ๒๙.๑๗%, สุกร ๑๖.๙๘%   
๒.  เชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อ ๓๕.๔๒%, สุกร ๒๒.๖๔%  
๓. ไม่พบเชื้อ ในไก่เนื้อ ๕๖.๒๕%,  สุกร ๖๖.๐๔% สรุปว่า พบเชื้อ E.coliและ 

Salmonella ในไก่เนื้อมากกว่าสุกร 

๔. ตัวอย่างจาก... 



 ๑๔  
 

๔. ตัวอย่างจากซีกัมไก่ และ ซีกัมสุกร พบ E,faecium ในซีกัมไก่ปริมาณสูง และ
พบเชื้อ E.coli และSalmonell ทั้งในซีกัมไก่และสุกร 

ที่ประชุม  รับทราบ 
        

              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  
๕.๒.๑  ส่วนสุขภาพสัตว์ 

๑.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๒.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ 
๓.  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว ์
๔.  ประชุมเตรียมงานแพะแห่งชาติ ในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 

๕.๒.๒  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมงานสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ประชุมวางแผนการจัดงานแพะแห่งชาติ ณ ด่านกักกันสัตว์

เพชรบุรี 
-  วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลรักษาและแก้ไขป๎ญหา

เครื่องรีดนม  จ.กาญจนบุรี 
-  วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ติดตามโครงการย้ายฝากตัวอ่อนในแพะ  จ.ราชบุรี 
-  วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ติดตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๕.๒.๓  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
-  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ งานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่อง 

การปูองกัน ควบคุมโรคในแพะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดในแพะ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ ด่านกักกันสัตว์ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จํานวน ๑๕๐ คน 

-  โครงการประชุมเสวนาเกษตรกร งานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่อง 
การตลาดนําการผลิต วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ ด่านกักกันสัตว์ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา จํานวน ๓๐๐ คน  

- วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สาํรวจ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
- วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สาํรวจ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
-  วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สํารวจ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
-  วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สํารวจ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
-  วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สํารวจ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สํารวจ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑  ลงพื้นที่สํารวจ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๔  พ.ค.๖๑ ลงพื้นที่สํารวจ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑  ลงพื้นที่สํารวจ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี    

๕.๒.๔  สว่นมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑.  อบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์  

-  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มสุกร,ไก่เนื้อ,โคเนื้อ,แพะเนื้อ อ.เลาขวัญ 
จ.กาญจนบุรี 

-  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มสุกร สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๒. ตรวจติดตาม... 



 ๑๕  
 

 

๒.  ตรวจติดตามฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒ 
-  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จังหวัดสุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จังหวัดเพชรบุรี 
-  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จังหวัดราชบุร ี

๓.  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ตรวจ Preaudit การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสุกร อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   

๔. ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ BF ๓ สมบูรณ์ฟาร์ม,มิตรธรรมการเกษตร และ
สาโรจน์ฟาร์ม จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบุรี 

๕. ตรวจรับรองปศุสัตว์OK 
๖.  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  
-  ตรวจต่ออายุ  สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด (๑๑ พ.ค.) 
-  ตรวจต่ออายุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (๑๘ พ.ค.) 
-  ตรวจรับรองใหม่ ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 
๗.  ปศุสัตว์อินทรีย์ (โคนมอินทรีย์) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๘.  Residue Monitoring plan ส่งตัวอย่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๙.  ตรวจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๐.  จัดประชุม/อบรม 
 -  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมเรื่อง โครงการ “การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม

ปศุสัตว์”  
-  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝึกอบรม เรื่อง “บทบาทของเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 -  วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุม สพส.สัญจร 

ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑  เจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงเรื่อง กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยนอก โดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่า
รกัษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง ซึ่งจะ 
เป็นการใช้บัตรประชาชนสําหรับข้าราชการ ส่วนครอบครัวใช้บัตรบุคลากรภาครัฐควบคู่กับบัตรประชาชน โดยจะ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


