
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑ นายชุมพล   บุญรอด            ปศุสัตว์เขต ๗     ประธาน 
๒ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๕ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ   
๖ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๗ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๘ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๙ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๐ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๑ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๒ นางนิสาชล   ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๓ นายอดิศักดิ์    ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๑๔ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๕ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๖ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
๑๗ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ 
๑๘ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๑๙ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  
๒๐ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๑ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร 
๒๒ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ  นิติกร  
๒๓ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒๔ นางมณฑา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๕ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๖ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๒๗ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๒๘ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล  
๒๙ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   นักวิชาการสัตวบาล   
๓๐ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล   
๓๑ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล                                   
๓๒ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 



 ๒  
 

๓๓ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนกังานสัตวบาล 
๓๔ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๓๕ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๓๖ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๗ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายทรงพล   บุญธรรม   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ       ไปราชการ 
๒ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ       ไปราชการ 
๓ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน       ลาพักผ่อน 
๔ นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๕ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๖ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๗ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๘ นายธนกิตติ  อินปา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๙ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป   
๑๐ นายนิพนธ์  สนิทปัญญาวุโธ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๑๑ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

                                                                                                                       
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมประจําเดือนในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ส่วนฯ/ฝ่าย พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แจ้ง

เวียนให้ทราบแล้ว และนําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑  การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องข้อสรุปการคืนเงินงบประมาณ  ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ขอศึกษารายละเอียดอีกครั้ง เน้นย้ํา ๑) เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ  ๒) ความเห็น มอบเจ้าหน้าที่
นิติกรช่วยงานฝ่ายบริหารฯดําเนินการ  ๓)  ข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปหารือทุกส่วนฯ ถ้ามีความเห็นว่า
ดําเนินการแล้วดีขึ้นให้รีบปฏิบัติ 

๓.๒  รถยนต์ที่ขอจําหน่าย  เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจง ว่า รถยนต์สีขาว จําหน่ายเมื่อวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนที่เหลือรอการตรวจสอบพัสดุปี ๒๕๖๒ 

ประธาน   หลักการคืนเงิน  ๑) ศึกษารายละเอียด กฎหมาย หากผิดระเบียบจริง ให้เร่ง
ดําเนินการ ๒) สิ่งที่ชี้ชัดว่าผิดระเบียบ เช่น งานทอดกฐินฯ หากมีการคืนเงิน แจ้งรายละเอียด พร้อมเหตุผล
ประกอบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 



 ๓  
 

 

๔.๑   ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ.วรวุฒิ  วิเศษโส นําเสนอ 
๑.  GAP ฟาร์มปศุสัตว์ 

๑.๑  ตรวจติดตาม GAP ฟาร์มปศุสัตว์  
-  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๒ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดราชบุรี   
-  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี 
-   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อบรม GAP ฟาร์มสุกร ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 
-  สรุปผลการรับรอง GAP ฟาร์มปศุสัตว์ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  กิจกรรม 

รับรองฟาร์มใหม ่มี ไก่เนื้อ, ไก่ไข,่ สุกร, โคเนื้อ, โคนม รวมรับรองใหม่ ๒๓ ฟาร์ม ต่ออายุ ๒๗ ฟาร์ม 
-  เป้าหมาย GAP ฟาร์มปศุสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ มีดังนี้ (๑)  ตรวจ

ติดตามกํากับดูแล  มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ผล ๕ ครั้ง คิดเป็น ๘๓.๓%  (๒) ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจ มีเป้าหมาย ๘ 
ครั้ง ผล ๕ ครั้ง คิดเป็น ๖๒.๕ %  (๓)  อบรมผู้ประกอบการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ราย  ผล ๒๐๐๗ ราย คิดเป็น 
๖๖๙ %  

๑.๒  กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
-  ปัญหา/อุปสรรค ๑)  เกษตรกรขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนา

ปรับปรุงฟาร์ม เนื่องจากเป็นมาตรฐานสมัครใจ  ๒)  ขาดเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์ม   ๓)  ขาดสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 
-  ข้อเสนอแนะ  ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์  หรือระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ิมสิทธิ

ประโยชน์ต่อฟาร์มที่ ได้รับการรับรอง  เช่น การอํานวยความสะดวกในการออกใบเคลื่อนย้าย หรือจําหน่ายสินค้า
ได้ในราคาที่เพ่ิมขึ้น  ๒) จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพ่ือใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม ๓) ใช้สัตวแพทย์ของภาครัฐเป็น
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มในช่วงแรกและพยายามผลักดันให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและจ้างสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มดูแลทั้งกลุ่ม 

๒.  ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ๑ ฟาร์ม    

๒.๑  เป้าหมาย สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ (๑) ตรวจติดตามฟาร์มสุกรและโรงฆ่า
สัตว์ มีเป้าหมาย ๑๒ แห่ง ผล ๑๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%  (๒) ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ๑๒ ฟาร์ม ผล 
๑๕ ฟาร์ม คิดเป็น ๑๒๕ % 

๒.๒  กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  
   -  ปัญหา/อุปสรรค  
          (๑)  พบปัญหาเรื่องการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็น น้ําเสียจาก

ฟาร์มปศุสัตว์เป็นประจํา 
(๒)  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่สาเหตุไม่ได้มาจากฟาร์มปศุสัตว์เพียงอย่าง

เดียวแต่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น น้ําเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่แปลงเกษตร 
-  ข้อเสนอแนะ 

(๑)  เมื่อพบปัญหาการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมสํานักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มตั้งฟาร์มและเมื่อเกิดปัญหาข้อร้องเรียนให้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยเร็ว 

(๒) ต้องมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานลงพ้ืนที่ไป
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน 



 ๔  
 

๒.๓  เป้าหมาย สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน มี
เป้าหมาย ๕,๒๑๘ แห่ง ผล ๔,๓๘๗ แห่ง คิดเป็น ๘๔.๐๗ %,  รอบที่ ๑/๒๕๖๒ กํากับติดตามให้ปศุสัตว์จังหวัด
ดําเนินการได้ ๔๑ %  

๓.  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่
ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๒ ทุกจังหวัดสามารถ
ดําเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของเป้าหมาย 

๔.  GMP โรงฆ่าสัตว์  
-  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ของ นางอุไร

วรรณ พาริก จังหวัดราชบุรี  
-  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ บริษัท เอ 

วาย เค มัทเทิน จํากัด จังหวัดนครปฐม 
-  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสุกร บริษัท เจ้ยุ

หมูอินเตอร์ จํากัด จังหวัด สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ฮาลาลและสถานที่จําหน่าย 

เนื้อสัตว์ฮาลาล จังหวัด เพชรบุรี 
๔.๑  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

(๑) ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP (รับรองใหม่) มีเป้าหมาย 
๒ โรง ผล ๑ โรง คิดเป็น ๕๐% 

(๒) ตรวจติดตามให้คําแนะนําสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล มี
เป้าหมาย ๕ แห่ง ผล ๕ แห่ง คิดเป็น  ๑๐๐% 

(๓) ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ประจําเขต เข้าฟาร์ม โรงฆ่า มี
เป้าหมาย ๕๐ ครั้ง  ผล ๖ ครั้ง  คิดเป็น ๑๒% 

(๔)  ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม โรงฆ่า ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม  Strip 
test มีเป้าหมาย ๒๕๐ ชุด ผล ๓๐ ชุด คิดเป็น ๑๒% 

(๕)  การติดตามและนิเทศงาน มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่มีผลการดําเนินงาน 
๔.๒  กิจกรรมตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ภายในประเทศ (โรงฆ่าสัตว์) 
-  ปัญหา/อุปสรรค (๑) ผู้ประกอบการโรงฆ่าแพะ (GMP/EST) ยังขาดตลาดใน

การจําหน่ายแพะทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๒) มีโรงฆ่าแพะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายยังคง
ดําเนินการ ทําให้ไม่สามารถแข่งขันเรื่องราคาในตลาดได้  (๓) มีฟาร์มแพะที่ได้มาตรฐานฟาร์มยังคงมีจํานวนไม่
มาก ทําให้ขาดแคลนแพะในการเข้าโรงฆ่า GMP/EST  

-  ข้อเสนอแนะ (๑) ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการจัดหาตลาดเพ่ือขายเข้าห้าง 
moderntrade หรือตลาดต่างประเทศ  (๒) ควรมีการปราบปรามกับโรงฆ่าที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องอย่าง
จริงจัง  (๓) ต้องสนับสนุนให้เกิดฟาร์มแพะมาตรฐานอย่างเพียงพอ 

๕.  ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ 
-  วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามฟาร์มบริษัท เบทาโกร จํากัด BF ๕  

พ้ืนที่จังหวัด เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๖ ฟาร์ม 
-  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามฟาร์มบริษัท เบทาโกร จํากัด BF ๒  พ้ืนที่

จังหวัด ราชบุรี จํานวน ๓ ฟาร์ม 
๖.  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 



 ๕  
 

 

-  ๑๕ มีนาคม ติดตามสหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด 
-  ๒๐ มีนาคม ติดตามสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด 
-  ๒๑ มีนาคม ต่ออายุวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา 
-  ๒๒ มีนาคม รับรองใหม่ บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ จํากัด 
-  ๒๖ มีนาคม ต่ออายุศูนย์รับน้ํานมดิบกาญจนบุรีพรีเมี่ยมมิลค ์

๖.๑  ผลการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
(๑) รับรองใหม ่ ๑ แห่ง  (๒)  ตรวจติดตาม ๒ แห่ง  (๓) ต่ออายุ ๒ แห่ง 

๖.๒  สรุปเป้าหมายการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ สํานักงานปศุ
สัตว์เขต ๗ มีรับรองใหม่ ผล ๑ แห่ง , ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๓๒ แห่ง ผล ๑๖ คิดเป็น ๕๐% , ต่ออายุเป้าหมาย 
๔ แห่ง ผล ๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐% 

๗. GMP ศูนย์รวบรวมไข่   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับ สพส. ตรวจรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมไข่ 
๗.๑  กิจกรรมตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ภายในประเทศ (ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ และศูนย์รวบรวมไข่)  
-  ปัญหา/อุปสรรค (๑) การออกใบรับรอง GMP สําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ

จะใช้เวลานาน เนื่องจากต้องออกจากส่วนกลาง ทําให้ล่าช้ากว่าการออกใบรับรองโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต  (๒) 
ผู้ประกอบการยังมีความรู้ความเข้าใจในงานเอกสารค่อนข้างน้อย ทําให้การดําเนินการจัดทําเอกสาร และคู่มือยังมี
การติดขัด  

-  ข้อเสนอแนะ   อยากให้มีการอบรมเรื่องการทําเอกสารคู่มือต่าง ๆ แก่
ผู้ประกอบการเพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิม เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น  

๘.  ปศุสัตว์ OK 
๘.๑  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน มีนาคม ๒๕๖๒  
 -  ขอรับรองใหม่ ๒๐ ราย,  ต่ออายุการรับรอง ๙ ราย  รวมให้การรับรอง

ทั้งหมด ๒๙ ราย 
-  ตรวจติดตาม ๗๘ ราย  คงไว้ซึ่งการรับรอง ๗๘ ราย ยกเลิกการรับรอง ๔ 

ราย เนื่องจากเลิกกิจการ  
๘.๒  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK)  เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

-  ขอรับรองใหม่ ๑๖ ราย   ตรวจติดตาม ๑๔ ราย  ตรวจต่ออายุ ๓๒ ราย 
ยกเลิกกิจการ ๑ ราย 

-  เป้าหมายการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK)  (๑)  รับรอง
ใหม่ มีเป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผล ๙๗ แห่ง คิดเป็น ๖๔๖.๖๗% (๒) ตรวจติดตามมีเป้าหมาย ๒๔ แห่ง ผล ๑๘ แห่ง 
คิดเป็น ๗๕% (๓) ต่ออายุมีเป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผล ๓๔ แห่ง คิดเป็น ๒๒๖.๖๗%  

-  เป้าหมายการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK)  มีตัวชี้วัดปศุ
สัตว์จังหวัด ดังนี้ (๑) รับรองใหม่ มีเป้าหมาย ๑๕ แห่ง รับรอง ๙๗ แห่ง คิดเป็น ๖๔๖.๖๗% (๒)  ต่ออายุมี
เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ต่ออายุ ๓๔ แห่ง คิดเป็น ๒๒๖.๖๗% 

๘.๓  กิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
-  ปัญหา/อุปสรรค (๑) การรับรองผู้ประกอบการรายใหญ่ ต้องรอเอกสารจาก

ส่วนกลางทําให้การทํางานล่าช้าขึ้น และในการรับรองก็ทําได้ไม่พร้อมกันการตรวจเพ่ือต่ออายุจึงดําเนินการได้
ค่อนข้างยาก  (๒)  การประสานงานในการแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทใหญ่ ต้องแจ้งกลับบริษัทก่อน จึงดําเนินการ



 ๖  
 

แก้ไข ซึ่งทําให้เพ่ิมระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง (๓) ร้านค้าของบริษัทใหญ่ มีการกําหนดอุณหภูมิห้องที่ 
๒๖.๕ องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ตรงข้อกําหนดการรับรองท่ีกําหนดอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส 

๙.  ตรวจประเมินระบบ GMPและHACCPโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
-  วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท อินเทคค์ ฟีดจํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร  ขอบข่ายการรับรอง : อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด สําหรับ กุ้ง ปลา และสุกร 
-  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท เซ้าท์อิสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ขอบข่ายการรับรอง : ปลาป่น อาหารเสริมโปรตีน และอาหารเสริมไขมัน 
๙.๑  สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์   ผู้ประกอบการ

โรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีเป้าหมาย ๑๕ แห่ง ดําเนินการ ๑๐ แห่ง 
ร้อยละ ๖๖.๖๗ 

๑๐. กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรวจรับรอง
ฟาร์มอินทรีย์ ไร่สินประสิทธิ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

๑๐.๑   สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  
๑)  ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ดําเนินการ ๑ แห่ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
๒)  ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  ไม่มีเป้าหมาย ดําเนินการ ๑ แห่ง 
๓)  กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  

-   ปัญหา/อุปสรรค  (๑) ในพ้ืนที่เขต ๗ ไม่มีแหล่งอาหารสัตว์อินทรีย์ที่
สามารถใช้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ได้เพียงพอ และหากนําเข้ามาจากแหล่งอื่น ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร  (๒) เกษตรกรขาดความเข้าใจในแนวทางการทําปศุสัตว์อินทรีย์อย่างลึกซึ้ง  (๓) งบประมาณในการ
ดําเนินงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจจํานวนมาก ทั้งปศุสัตว์อินทรีย์ และพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 

- ข้อคิดเห็น/เสนอ  (๑) จัดทํา Feed center เพ่ือเป็นแหล่งอาหารสัตว์
อินทรีย์ในพ้ืนที่  (๒) คัดเลือกและให้คําแนะนําแก่เกษตรกรที่มีความสนใจ ตั้งใจ และมีความพร้อมในการเลี้ยงแบบ
มาตรฐานอินทรีย์ 

๔.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
๑) คุณนิสาชล  ศรีอ่อน เสนอปัญหา เรื่องการรับรองมาตรฐานฟาร์ม มีปัญหา ๑) สัตว

แพทย์คุมฟาร์ม  ๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
- นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล  เสนอ  ให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกัน เพ่ือจัดหาสัตวแพทย์

คุมฟาร์มในกลุ่มของตนเอง  
- นางสาวขนิษฐา   เตชวาทกุล เสนอ ให้สัตวแพทย์ที่ขายยา เข้ามาคุมฟาร์ม ซึ่งในกลุ่ม

สุกรมีแล้ว อาจขยายผลไปสู่รายย่อย 
- นายอนุสรณ์  สังข์ผาด  เสนอ นําโครงการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุน

งบประมาณจัดจ้างสัตวแพทย์คุมฟาร์ม เช่น สัตวแพทย์คุมฟาร์มแพะที่จังหวัดราชบุรี  
- นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ เสนอ ควรมีหนังสือสั่งการจากกรมปศุสัตว์ แจ้งการ

ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์คุมฟาร์ม ตามรายชื่อและฟาร์มที่กําหนด 
- นายปรัศนี  ชูรัตน์ เสนอ ถ้าฟาร์มสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูง ควรแบ่งรายได้

บางส่วน เพ่ือเป็นค่าจ้างสัตวแพทย์คุมฟาร์ม 
- นางสาวพิมาลา  เกษมสุข  เสนอแนะ   ต้องมีแรงจูงใจในการทํามาตรฐานฟาร์ม เพ่ือ

อะไร  และควรมีการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพ่ือทําให้เกษตรกร
สนใจอยากทํามาตรฐานฟาร์ม ทําให้มีผลพลอยได้ต่างๆ เพ่ิมข้ึน   



 ๗  
 

 

มติที่ประชุม     มอบให้ สพ.ญ. วนารัตน์ บารมีรังสิกุล ทําหน้าที่เป็นผู้นําในการแก้ปัญหาสัตวแพทย์คุมฟาร์ม  
๒) ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

-  นายส าเนา แก้วทวี  เสนอ  ประเด็นการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม เกิดจาก ปัญหาญาติ 
พ่ีน้อง หรือ บ้านใกล้เรือนติดกัน ไม่ถูกกัน 

-  นางสาวสุทธิดา  แซ่อ้ึง  เสนอ การแก้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างญาติ 
พ่ีน้อง  แนะนําให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

-  นายนพพร  หนูรัตน์  เสนอ  ให้นํากฎหมายหรือหน่วยงานอ่ืนมาร่วมดําเนินการ เช่น 
ทหาร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมลพิษ 

-  นิติกร เสนอ เรื่องสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต้องมีการขออนุญาต หากไม่ผ่านควรงดให้ใบอนุญาต  และพ.ร.บ สาธารณสุข เมื่อเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น สามารถสั่งให้ผู้ประกอบการจัดการให้หมดปัญหาได้ 

-  นางสาวนิสาชล  ศรีอ่อน เสนอ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ควรหาแนวทางเพ่ือ
ช่วยลดปัญหา เช่น ใช้น้ําหมักชีวภาพ ช่วยเรื่องกลิ่นหรือมลภาวะ ทําให้ปัญหาข้อร้องเรียนลดลง  ควบคู่กับการทํา
ความเข้าและให้ความรู้มากขึ้น  หรือสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้กับ
ประชาชน  ซึ่งทั้งหมดอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้  แต่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่หรือฟาร์มได้ 

-  ประธาน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหากับฟาร์มาตรฐานอย่างไร ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และกําหนดผู้มีส่วนรวมในการดําเนินงาน ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด แล้วกําหนดแนวทางหรือหา
ผู้ร่วมงาน เนื่องจากส่วนมาตรฐานสินค้าการปศุสัตว์ เป็นส่วนแรกที่ดําเนินการ ต้องหาวิธีการทํางาน วิเคราะห์
ข้อมูลและออกแบบการทํางาน เช่น การขอรับรองฟาร์มมาตรฐาน หรือโรงฆ่า สิ่งจําเป็น วิธีการอํานวยความ
สะดวกในการยื่นเอกสาร ทําอย่างไรให้รวดเร็วทันต่อความต้องการ 

(๑) การยื่นเอสารที่สะดวกและรวดเร็ว  การขอใบรับรองหรือต่ออายุ มีการวาง
แผนการทํางาน การติดตามผล และมอบคุณนพพร  ปานจินดา ประสานงานแต่ละส่วน นําผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่อง
ระบบงานเอกสาร ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี   

(๒) เรื่องงบประมาณ  เดือนเมษายน-สิงหาคม ทุกส่วนฯ/ฝ่ายฯ จัดการวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จตามกําหนด 

(๓) เมืองแห่งความปลอดภัยด้านสินค้าปศุสัตว์  เกี่ยวข้องกับปัญหาโรค ASF ซึ่งถือ
เป็นโอกาสในการวางกรอบยุทธศาสตร์ สร้างโมเดลการทํางานให้สอดคล้องกันทุกเรื่อง 

(๔) การบริหารจัดการ ในการขบัเคลื่อนรายชนิดสัตว์   เช่นหมูหลุม, โคนมมีปัญหา
หลัก เรื่องพืชอาหารสัตว์ ควรวางแผนให้สอดคล้องกันทุกฝ่ายทั้งส่วนยุทธศาสตร์ฯและฝ่ายบริหารทั่วไป 

๔.๓  ให้แต่ละท่านเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัตงาน 
- นิติกร  ควรจัดลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือความรวดเร็ว เพราะแต่ละคนมีงานใน

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
- นายวสุ  รูปสวย  เสนอ เรื่องสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในที่ทํางาน ควรปรับปรุงให้มีต้นไม้ 

ตอกไม้ เพ่ิมความน่าอยู่ของสถานที่ และบอร์ดด้านล่างสํานักงาน ควรจัดให้ความรู้และเป็นปัจจุบัน เช่นเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประธาน  มอบคุณนพพร  ปานจินดา บริหารจัดการสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ทํางานให้
น่าอยู่ และในส่วนบริเวณบ้านพักข้าราชการมอบให้ผู้ที่พักอาศัย ปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้สดชื่น น่ามอง  

- นางสาวนพพร  ปานจินดา  เสนอ เรื่องบอร์ดหน้าสํานักงาน หากใครมีโปสเตอร์ต่างๆ 
สามารถนํามาติดไว้ และเปลี่ยนให้ใหม่ตลอด 



 ๘  
 

- น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์  แจ้ง  ทุกวันอังคาร เวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น. เชิญชวนทุกท่านร่วม
พบปะ พูดคุย และทานกาแฟร่วมกัน  ณ  ห้อง ๑๐๒ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

ประธาน  ในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก ๑) ตัวชี้วัด
ที่แต่ละส่วนฯรับผิดชอบ ๒) งานที่เป็นแนวทาง นโยบาย เพ่ิมเติม ทําได้ดีขึ้น สําหรับผู้ที่ผลประเมิน ดีเด่น 
พิจารณาจาก ๑) งานในหน้าที่รับผิดชอบได้สําเร็จ ๒) สามารถปฏิบัติงานอื่นได้  

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑  การใช้รถราชการในการปฏิบัติงานของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สามารถนํารถ

ทะเบียน   สีน้ําตาลไปใช้ได้ 
๕.๒  การเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. 
๕.๓  ตําแหน่งว่างในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีปัญหาในการติดตามงานของส่วนส่งเสริม

การปศุสัตว์ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร  ให้ทําหนังสือหารือ กกจ. เรื่องตําแหน่งว่างต่างๆ เช่นตําแหน่งพนักงาน
ราชการที่ลาออก หน่วยงานสามารถดําเนินการรับสมัครเองได้หรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


