
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑ นายชุมพล   บุญรอด            ปศุสัตว์เขต ๗     ประธาน 
๒ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๓ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๕ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๖ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๗ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๘ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๙ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๐ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๑ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๒ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๓ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๔  นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๕ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๑๖ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๗ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๘ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
๑๙ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๐ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๑ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  
๒๒ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๓ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๔ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร 
๒๕ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ  นิติกร  
๒๖ นายธนกิตติ  อินปา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๒๗ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒๘ นางมณฑา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๙ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๐ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๓๑ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป      
                                                                                                                      ๓๒ นาย... 



 ๒  
 

๓๒ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๓ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล                                     
๓๔ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๕ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๖ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๓๗ นายนิพนธ์  สนิทปัญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๓๘ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๓๙ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๔๐ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๑ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๒ นายธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๓ นางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๔ นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญญู  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๕ นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๖ นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญากวิน  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ   
๔๗ นายภาณุมาศ  สืบเก่ง   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๘ นายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๙ นายลีนวัตน์  สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๐ นางสาวเสาวรส  โมรา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๑ นายกฤษติน  ทองศรีม่วง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๒ นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๓ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๔ นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๕ นายเพชร  บัวสุวรรณ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๕๖ นายสราวุธ  สีขาว   นักวิชาการสัตวบาล 
๕๗ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๕๘ นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๕๙ นายธนกฤต  ชุติพงศ์ศาศวัต  นักวิชาการสัตวบาล 
๖๐ นางสาวอรอนงค์  จันทน์มาลา  นักวิชาการสัตวบาล                                  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสุภา   เสาว์สวย       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ   ลาปุวย 
๒ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  ไปราชการ 
๓ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓  ลาพักผ่อน 
๔ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล   ลาพักผ่อน 
๕ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล   ลาปุวย 
๖ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล   ลาพักผ่อน 
๗ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 
๘ นายชานนท์ กลองสูงเนิน   นักวิชาการสัตวบาล                     - 

                                                                                                                       
เริ่มประชุม...    



 ๓  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ควรคํานึงถึงกฎ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม หากมีกรณีไม่มีความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติ ให้
หารือส่วน/ฝุาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้เห็นความสําคัญของการศึกษากฎ 
ระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝุายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
มีจํานวน ๑๖ หน้า ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุาย พิจารณาแล้ว เพ่ือนําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ไม่มี 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑) แนะนําข้าราชการ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ดังนี้  

- นายสานิตย์  เจริญศิริ    ตําแหน่ง ผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  
- นายกฤษฎา  จันทร์แดง   ตําแหน่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
- นางสาวอุษา  ธีระวิทยเลิศ  ตําแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  
- ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้  รอดอยู่   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ 

๒) การปูองกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม – 
๓ มกราคม ๒๕๖๒  แจ้งว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตให้นายอําเภอแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเวลา 
๑๐.๐๐ น. ในวันถัดไป 

๓) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ ม.ค.-๒๐ ธ.ค. ๖๑ พบผู้ปุวยสะสมของจังหวัด
นครปฐม ๓,๐๙๐ ราย มีผู้ปุวยเสียชีวิต ๓ ราย เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ กลุ่มผู้ที่พบสูงสุด อายุ ๑๐-๑๔ ปี เป็น
นักเรียน พ้ืนที่ที่พบผู้ปุวยมากที่สุด คือ อําเภอพุทธมลฑล  

- สําหรับบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะคือ จากการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง มีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และชุมชนที่จะต้องร่วมมือกันเผ้าระวัง 
ปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติ คือการเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
ประชาชน ในเรื่องของการปูองกันโรคไข้เลือดออก สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้ปุวยเป็นโรค และการปูองกันโรค โดย
การจัดบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ได้เป็นที่อาศัยของยุงลาย รวมทั้งเน้นถึงวิธีปฏิบัติ
เมื่ออาศัย๔) จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลศาลายา เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ชั้น ๒  และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เปิดที่ชั้น ๑ จึงขอเชิญผู้สนใจไปรับบริการได้ 

๔) แผนการปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกขยะง่ายๆ ขั้นต้นคือ แยกขยะที่รีไซเคิลได้ กับของที่ทิ้ง 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ๕ ส ในวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 



 ๔  
 

๕) โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน จัดวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศาลา
อเนกประสงค์วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

๖) สภากาแฟ กําหนดจัดวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารสิริวรปัญญา 
สถาบันราชภัฎนครปฐม 

๗) สภาหอการค้าจังหวัดนครปฐม เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐมแฟร์ 
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 
 

ส่วน/ฝ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ธันวาคม สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป  ๒,๓๒๒,๔๐๐.๐๐   ๑๕๕,๖๒๕.๑๕  ๑,๓๗๕,๘๐๖.๘๙  ๕๙.๒๔   ๙๔๖,๕๙๓.๑๑  

ส่วนสุขภาพสัตว์  ๘,๖๕๕,๕๐๐.๐๐   ๕๙๖,๔๖๔.๖๐  ๑,๑๕๙,๑๙๓.๖๐  ๑๓.๓๙   ๗,๔๙๖,๓๐๖.๔๐  
ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์ 

 ๔,๕๑๖,๑๐๐.๐๐   ๑๘๖,๑๙๑.๔๙   ๔๖๖,๗๖๖.๗๖  ๑๐.๓๔  ๔,๐๔๙,๓๓๓.๒๔  
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ  ๓๐๓,๘๐๐.๐๐   ๒๑,๒๐๕.๕๐   ๖๒,๑๑๖.๕๑  ๒๐.๔๕  ๒๔๑,๖๘๓.๔๙  

ส่วนส่งเสริมฯ  ๑,๘๒๒,๔๐๐.๐๐   ๒๘๒,๖๑๘.๐๐   ๖๐๓,๔๖๔.๐๐  ๓๓.๑๑  ๑,๒๑๘,๙๓๖.๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๐,๒๐๐.๐๐  ๑,๒๔๒,๑๐๔.๗๔  ๓,๖๖๗,๓๔๗.๗๖  ๒๐.๘๑  ๑๓,๙๕๒,๘๕๒.๒๔  
 

ประธาน สอบถามฝุายบริหารทั่วไป เรื่องการโอนงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากรจ้างเหมา และ
พนักงานราชการมีความต่อเนื่องหรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 

นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์ ชี้แจง กรณีเงินค่าตอบแทนบุคลากรจ้างเหมา ได้รับโอนครบทั้งปีแล้ว 
ส่วนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับโอนแล้วสําหรับไตรมาสที่ ๑ - ๒ และจะได้รับโอนอีกงวดสําหรับไตรมาสที่ 
๓  - ๔ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

ประธาน ขอให้แต่ละส่วนดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน งบประมาณในการจัด
ฝึกอบรม หรืองบประมาณจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้มีความต่อเนื่อง 

นายจ าลอง  วรศรี  ชี้แจง การดําเนินการของส่วนสุขภาพสัตว์ ดังนี้ 
๑) การดําเนินการจัดซื้อกรงสุนัขเคลื่อนที่ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ได้ดําเนินการแล้ว 
๒) การจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากรอความ

ชัดเจนเรื่องสเปคของกรมปศุสัตว์ และขั้นตอนการดําเนินการ จึงได้กําหนดสเปคเอง และสืบราคาแล้ว  ระยะเวลา
สิ้นสุดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้ดําเนินการขั้นตอนกําหนดราคากลาง โดยการเปรียบเทียบระหว่างราคาเดิม
และราคาใหม่ คาดการณ์ว่าสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จะได้จัดซื้อในระบบ E-bidding 

๓) กรณีจัดซื้อยาฆ่าเชื้อ อยู่ระหว่างดําเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

๔) การจัดฝึกอบรม เรื่องระบาดวิทยา กรมปศุสัตว์จะดําเนินการ Training ให้ก่อน ในวันที่ ๑๓ - 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ แล้วสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จึงจะจัดฝึกอบรมภายในพ้ืนที่ต่อไป 

นายวรวุฒิ  วิเศษโส  ชี้แจง กรณีจัดซื้อรถโมบาย ราคา ๓,๓๕๓,๐๐๐ บาท ทําสัญญาแล้วเมื่อช่วงต้น
เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างรอส่งมอบและชําระเงิน ซึ่งระยะเวลาในการส่งมอบภายใน ๙๐ วัน 



 ๕  
 

 

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา ชี้แจง ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อรถยนต์ เนื่อง
จากสเปคตัวล็อก คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ตรงตามเอกสารที่แนบมา จึงมีมติยกเลิก และใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งใช้
เอกสารเดิม คาดการณ์ว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

ประธาน เน้นย้ําเรื่องการดําเนินการจัดซื้อรถยนต์ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน และ
ศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน ดําเนินการด้วยความรอบคอบ 

นายวรวุฒิ  วิเศษโส ขอหารือแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) กรณีการจัดฝึกอบรม ซึ่งนโยบายเดิมได้กําหนดให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่ม และแจ้งความ

ประสงค์ในการให้สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ไปดําเนินการฝึกอบรมให้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสนใจในการรับ
การฝึกอบรม และการลงพ้ืนที่ไปฝึกอบรมให้ที่ศูนย์หรือสหกรณ์จะเกิดความสะดวกกว่า ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการปศุ
สัตว์มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จํานวน ๙๔,๐๐๐ บาท 

๒) กรณีฟาร์มโคนม แจ้งความประสงค์และขอความอนุเคราะห์ให้จัดฝึกอบรมให้ที่ศูนย์/สหกรณ์
ในพ้ืนที ่

ประธาน เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ควรดําเนินการเชิงรุก ให้มีแผนการดําเนินการจัดฝึกอบรม โดยแจ้งให้เกษตรกรหรือ

ผู้ประกอบการทราบ แจ้งเวียนทุกจังหวัดในพื้นที่และให้ส่งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือดําเนินการต่อไป 
๒) เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้เข้าร่วม

โครงการที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ดําเนินการจัดตามแผนที่กําหนดไว้ อาจกําหนดเป็นช่วงเวลา หรือแบ่งเป็นรุ่น ก็ได้ 
กรณีที่ศูนย์/สหกรณ์ต้องการจัดฝึกอบรมเอง โดยใช้งบประมาณตนเอง สามารถขอให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ ไปเป็นวิทยากรได ้

นางนิสาชล  ศรีอ่อน ชี้แจง แผนการดําเนินงานของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดังนี้ 
๑) กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๘ กิจกรรม 
๒) แผนการจัดฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก่ หลักสูตรการดูแลเครื่องรีดนม และ

หลักสูตรการสร้างผู้นําเยาวชนเกษตรกร (Young Smart Farmer) 
๓) การขับเคลื่อนเครือข่ายแพะ มีแผนดําเนินการประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดย

กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้นําเกษตรกร ที่เป็นประธานกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายระดับจังหวัด 
ประธาน    การขับเคลื่อนเครือข่าย ควรดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการต่อยอดให้เห็น

ผลงานชัดเจนนอกจากการจัดประชุม/สัมมนา และมีแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์   ชี้แจง  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ไม่มี

งบประมาณในการฝึกอบรม สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  เน้นย้ําทุกส่วน/ฝุายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีเปูาหมายในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

ร้อยละ ๕๕   และส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ที่งานบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕.๑.๔  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
๕.๑.๔.๑ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม

พระราชดําริ (โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 
๑) การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู ้รวมลูกโค ๑๐ ตัว  เป็นเงิน ๙๙,๓๐๐ บาท         



 ๖  
 

๒) การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๒๕  ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ 
ธกค. จํานวน ๒๓๒,๕๐๐ บาท 

๓) การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๑ ราย ซ่ึง
ได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯ โดยขยายผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด  

๔) การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค จํานวน ๒๗ ตัว กระบือ ๔ ตัว เป็นกรณีพิเศษ  
๕) ส่งเงินค่าจําหน่าย แม่โคตาย รวมโค ๔ ตัว โดยจําหน่ายซาก ๑ ตัว และไม่ได้ค่าซาก 

๓ ตัว  
๖) รับบริจาคโค ในพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรี จากผู้มีจิตศรัทธา และมอบ

ให้จังหวัดในท้องที ่โดยมีเกษตรกรยื่นแบบแสดงความจํานงมาเรียบร้อยแล้ว 
๗) การอนุมัติจําหน่ายแม่โคเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง มีแม่โค ๖ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ 

๕๘,๐๐๐บาท ราคาประเมินตามสัญญา 
๘)  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.                                 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด รวมโค ๓,๗๔๖ ตัว กระบือ ๔๐๕ ตัว                      
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ปี ไม่มีลูก รวมโค ๑,๑๒๓ตัว กระบือ ๑๐๙ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๘๑ ตวั กระบือ ๒๘ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๓๕ตัว 

กระบือ ๑ ตัว  
๙. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์

เขต ๗ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
ประจําปี ๒๕๖๒ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ ธคก. เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร   ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๒๕ ราย ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

๑๐. โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศสุัตว์ ประจําปี ๒๕๖๑  เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๖๑ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
กรมปศุสัตว์ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  เพ่ือนําเสนอเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
เขตต่อคณะกรรมการ ให้ได้เข้ารับพิจารณาในระดับประเทศต่อไป 

๑๑.  การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 
๒๕๖๒ (วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

 - เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) นายนรินทร์  ผิวเกลี้ยง  เลี้ยงไก่ตะเภาทอง 
ที่อําเภอสองพ่ีน้อง 

 - สถาบันเกษตรกรดีเด่นกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด  
อยู่ทีต่.หนองฝูาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

๑๒.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นํากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์" ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดําเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้นํากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์" ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โดยนายชุมพล บุญ
รอด ปศุสัตว์เขต ๗ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็น
ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตและการตลาดของผู้นํากลุ่มเกษตรกร 
และผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเปูาหมาย 



 ๗  
 

 

๑๓. การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  

-  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย หมู่ที่ ๔ 
ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวร
บ้านห้วยโสก หมู่ที่ ๙ ตําบลปุาเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

-  รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ ๙ 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประธาน   เกษตรกรที่ดําเนินการแล้วประสบผลสําเร็จ มีแผนการดําเนินการอย่างไร 
นายส าเนา แก้วทวี  ชี้แจง  ๑)  ลูกโคตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ใช้เป็นแม่พันธุ์หรือขยายต่อทํา

ให้มีรายได้เพ่ิม ๒) เกษตรกรที่ดําเนินการแล้ว จะเป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  
๕.๑.๑.๒  คุณภาพน้ํานมดิบเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม(โดย น.ส.ปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา)          

๑.  เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ๓๖ ศูนย์ 
และโรงงานแปรรูปนม ๑๑ แห่ง และเข้าตรวจสอบซ้ําวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

-  ศูนยร์วบรวมน้ํานมดิบที่มีค่าผิดปกติ ๑ ศูนยค์ือ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด 
-  ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ ๖๓๖.๔๒ ตัน 
๒.  เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ๓๖ ศูนย ์

เข้าตรวจสอบซ้ําวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยมีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเฝูาระวัง ๒ ศูนย์ คือ สหกรณ์โคนม
กุยบุรี จํากัด และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา   

-  ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่มีค่าผิดปกติ ๓ ศูนย์ คือ สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย 
จํากัด, สหกรณ์โคนมบางสะพาน จํากัด  ,บริษัท ดีเอ็มฟาร์ม จํากัด  

-  ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ  ๖๖๖.๐๕๒ ตัน 
๓.  ค่าของแข็งรวมเฉลี่ย(%TS)ของศูนย์รับน้ํานมดิบตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๒.๒๕% 

มีดังนี้   สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จํากัด.,บ.ศูนย์รับน้ํานมดอนกระเบื้อง จํากัด, สหกรณ์ปศุสัตว์เขตขลุงราชบุรี 
จํากัด, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนินสะดวก , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา, สหกรณ์โคนมไทย-
เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์, บ.ดีเอ็ม ฟาร์ม จํากัด, สหกรณ์โคนมบางสะพาน จํากัด 

๔.   ปริมาณโซมาติกเซลล์เฉลีย่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  ( ๕๐๐ x ๑๐๓  cell)  มีดังนี้   บ.พิพัฒน์กิจ
เกษตร จํากัด, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกาญจนบุรีพรีเมี่ยมมิลค,์ บ.ศูนย์รบัน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง จํากัด, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนนิสะดวก, 
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง, กลุ่มเกษตรโคนมชะอําวิสาหกิจชุมชน, กลุม่ผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง, วสิาหกิจชมุชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนมบ้านเฉลิม
ราชพัฒนา, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประจวบคีรีขันธ,์ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย, ศูนย์สวนขวัญ, สหกรณ์โคนมกุยบุร ี, บ.ดีเอ็ม 
ฟาร์ม จํากัด 

๕. Standard plate count, SPC  ทีสู่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้  ส.บางสะพาน , ส.ซอนต้าจอมบึง, 
ดอนกระเบี้อง, ส.ชะอํา-ห้วยทราย, ปาเด็ง 

๖.  Lab pasteurized count, LPC   ที่มค่ีาสูงดังนี้ หจก.อ่าวน้อย แดรี่, กรบัใหญ่ท่ามะกา 
๗. Coliform, E.coli  ที่มีค่าสูงดังนี้ ส.บางสะพาน, ดีเอ็มฟาร์ม, ปุาเด็ง, ชะอํา หว้ยทราย, ส.ท่าม่วง  
๘.  Antibiotic ในเดือนพฤศจิกายนไม่พบยาปฏิชีวนะในน้ํานมดิบ แต่ในเดือนธันวาคม 

พบบริษัท ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง จํากัด ตรวจพบ Antibiotic ที่ระดับ ๒, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ตรวจ
พบ Antibiotic ที่ระดับ ๑ 

ประธาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไข เพ่ือนําเสนอต่อไป 



 ๘  
 

๕.๑.๑.๓  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม (นางสาวนิสาชล  ศรีอ่อน) 
๑.  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี  จากผลการติดตามมีการดําเนินงานในพื้นที่ ๓ แปลงคือ No.๑๔, No.๑๕ และ AL.๘ 
พ้ืนที่รวมทั้งหมด ๔,๗๓๓ ไร ่ เกษตรกร ๓๘๙ราย จากสถาพพื้นที่ส่วนใหญ่ พบว่าพ้ืนที่ในแปลง No.๑๔ มีพ้ืนที่
๒,๙๗๘ ไร่ เกษตรกร ๑ราย/พ้ืนที่ ๒.๕ ไร่ แต่ สปก.กําหนดพ้ืนที่ได้เพียง ๘๖ แปลง เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ปุาไม้และพ้ืนที่เขา ไม่สามารถนํามาจัดสรรให้เกษตรกรได้   การวางผังแปลงสร้างที่อยู่อาศัยโดย พอช. ซึ่งต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ แต่ทําได้เพียงแปลงแรก คือ No.๑๔ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๗ หลัง อีก ๔๓ 
หลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนแปลง No๑๕ และ LA.๘ ยงัไม่ดําเนินการ  ระบบไฟฟูายังไม่สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากมีปัญหาในด้านสาธารณูปโภคไฟฟูาและน้ํา มีปัญหาการขุดเจาะน้ําบาดาล มีการติดตั้งไปแล้ว ๗ หลัง  ซึ่ง 
กฟภ.ได้สนับสนุนให้ ๓,๒๒๕,๐๐๐ บาท และในส่วน สปก.ขอรับการสนันสนุนเพิ่มจากส่วนกลาง ๑,๑๔๖,๕๓๕ 
บาท  ชลประทาน โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลัก ดําเนินการไปแล้วทั้ง ๓ แปลง แต่ดําเนินการแล้วเสร็จใน
แปลง No ๑๔  อีก ๒ แปลงอยู่ระหว่างดําเนินการ   น้ําบาดาลและแหล่งน้ําผิวดิน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล มี
การขุดเจาะน้ําบาดาล ขุดบ่อ แท็งก์ และเดินท่อส่งน้ําในระยะจากแท็งก์ ๑ กิโลเมตร เพ่ือไปยังหัวแปลงแต่ละ
แปลง ฟาร์ม บ้าน สําหรับบ้านที่จัดสรรดําเนินการไปแล้ว คือ AL๘ และสามารถปั้มน้ําใช้งานได้ บ่อบาดาลที่ขุด
เจาะได้ ๑ แปลง ที่เหลือยังไม่สามารถดําเนินการได้ ปัญหาที่เป็นเรื่องของการที่ สปก.ยังไม่สามารถหางบประมาณ
มาสนับสนุนได้ และสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการที่จะเดินท่อน้ําไปให้เกษตรกร เพราะหาแหล่งน้ําได้ยาก การขุด
เจาะต้องใช้ความลึก ๒๐๐เมตร 

-  ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ
ให้เกษตรกรทั้ง ๓๘๙ราย และได้อนุมัติเงินมาให้ทางจังหวัดกาญจนบุรี โดยโอนเข้าบัญชีเป็นชื่อของโครงการ
ทั้งหมด ๘๔,๔๑๓,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันได้อนุมัติวงเงินให้เกษตรกรแล้ว ๖ รายๆละ ๒๑๗,๐๐๐ บาท เป็นค่าพันธุ์
สัตว์ ๙๙,๐๐๐ บาท โรงเรอืน ๙๗,๐๐๐ บาท ทํารั้ว ๒๑,๐๐๐ บาท เพ่ือที่จะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มได้ โดยมีแบบแปลนโครงสร้างมาให้ และเกษตรกรทั้งหมด ๕๐ รายทีมีการ
สร้างบ้านพักแล้ว อีก ๔๔ ราย ต้องชะลอการกู้ไปก่อนเนื่องจากระบบสาธารณูปโภค และปัญหาในเรื่องการวางผัง 
จะมีเกษตรกรทั้งหมด ๗๐ ราย เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์ เช่นเตรียมพ้ืนที่สําหรับสร้างบ้าน แต่พ้ืนที่ NO.๑๔ มี
เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ ๗๐ ราย ขาด ๑๖ ราย สหกรณ์ฯ พิจารณายกเลิกเกษตรกรที่ยังไม่เข้ามาใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินจัดสรร เพ่ือให้เกษตรกรรายใหม่เข้ามาดําเนินการแทน  โครงข่ายถนนยังไม่แล้วเสร็จในพื้นที่บางส่วนของ 
แปลง NO.๑๔ และ NO.๑๕ สปก.เร่งดําเนินการและจัดสรรงบประมาณ การสร้างที่อยู่อาศัย  ขาดแผนการ
ดําเนินงานของ พอช.  ระบบชลประทาน  ระบบการส่งน้ํายังไม่กระจายเข้าสู่แปลงเกษตรกร ซึ่งยังขาดหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการดําเนินงาน  การประสานงาน  ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานร่วม ( กจ./สปก./
พอช./กฟภ./ชลประทาน/กปศ.)  พันธุ์สัตว์  แพะที่ได้รับมาชุดแรก ตัวเล็ก ยังไม่มีความสมบูรณ์พันธุ์ งบประมาณ
ในการจัดซื้อแพะต่ํากว่าสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมาก แพะชุดแรกจํานวน  ๖๔ ตัว (เพศผู้ ๔ ตัว, เพศเมีย 
๖๐ ตัว) มีขนาดเล็ก ไม่พร้อมผสมพันธุ์ ต้องเลี้ยงเพ่ิมขึ้น ๔-๕ เดือน จึงจะผสมพันธุ์ได้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ให้กรมปศุสัตว์ทําเรื่องขอปรับราคาแพะให้เหมาะสมกับราคาปัจจุบัน การเบิกจ่าย  ค่าพันธุ์สัตว์รอบแรกล่าช้า 
เนื่องจากขาดการประสานงานด้านข้อมูลผู้ขาย/เอกสาร ที่ประชุมมีมติ ให้จัดทําคู่มือ/ขั้นตอนการเบิกจ่าย เพ่ือลด
ระยะเวลา  ความล่าช้าการดําเนิน โครงการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เห็นควรให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ดําเนินการ 
(๗๓,๕๖๓,๐๐๐ บ.) ก่อน และให้ทํา โครงการต่อเนื่องตามศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

๒.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรวิทยากรด้านปศุสัตว์”  
ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจําปี ๒๕๖๒  กลุ่มเปูาหมายคือ       
เกษตรกรเจ้าของ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดละ ๑ คน รวม
ทั้งสิ้น ๘ คน เพ่ือพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และเป็นวิทยากรได้อย่างมืออาชีพ 



 ๙  
 

 

รวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐาน การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์ 
นําไปปรับใช้ในการพัฒนาฟาร์มและถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้  

 -  การบรรยายและวิทยากร ๑) วิทยากรมืออาชีพ โดยนายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ๒) การยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานความ
ปลอดภัย  โดยนายจําลอง  วรศรี  ๓) มาตรฐานฟาร์มกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยนายวรวุฒิ  วิเศษโส  ๔) การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี  

ประธาน  ศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะทําให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมข้ึนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

๕.๑.๒  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
๕.๑.๒.๑  ผลการปฏิบัติงาน (โดยนายธนกร  ซิ้มเกษม) 
 ๑.  แผนการเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ในปี ๒๕๖๒ เปิดรับ ๒รอบ ในเดือน

ตุลาคมและเมษายน รายละเอียดจะแจ้งเวียนให้แต่ละส่วนฯทราบภายหลัง 
 ๒.  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคล

ในการขอรับการประเมิน จํานวน ๒ เรื่อง 
 ๓.  ให้แต่ละส่วนฯ เสนอโครงการวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย

แห่งชาติ National Research Management System : NRMS  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม
เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx 

๔.  ข้อมูลขึน้เว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๒๑ เรื่อง 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน    ๑    เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์         จํานวน    ๑๑  เรื่อง 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์              จํานวน    ๒    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      จํานวน    ๔    เรื่อง  
-  ฝุายบริหารทั่วไป         จํานวน    ๓    เรื่อง 

 ๕.  แผนการทํางานกิจกรรม ๕ ส IT ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการแต่งตั้งคณะทํางาน 
ประชุมและอบรมชี้แจงขั้นตอนการทํางานของคณะกรรมการ ๕ ส IT มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า จะทํากิจกรรม 
๕ ส ITให้เกิดประสิทธภาพอย่างไร มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้า ๒ ครั้ง/ปี และติดตามรายงานผล
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๖.  การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน
พ้ืนที่เขต ๗ ตั้งแต่เดือนต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ มีเปูาหมายร้อยละ ๘๐ 
               ประธาน   การเสนอผลงานวิจัยให้ศึกษาผลประโยชน์ ความชัดเจนและผลตอบแทนที่หน่วยงานได้รับ  
พร้อมทั้งระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีแนวทางการดําเนินการอย่างไร 

๕.๑.๑.๒  ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร     (โดยนางน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์)   
๑.  หน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพ การฝึกอบรม สํานักงานปศุสัตว์

เขต ๗ เดือน ธันวาคม ๖๑ (Pre-Training) จํานวน  ๑  โครงการคือ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
๒.  ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  และ ส่งบุคลากร

ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก)  รวม  ๒๔ เรื่อง  

https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx


 ๑๐  
 

๓.  ประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเขต ๗ และแผนยุทธศาสตร์เขต ๗ วันที่ 
๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จํานวน ๑๙ คน วิทยากร  นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ประธาน    แจ้ง รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ชี้แจงเรื่องตัวชี้วัดฯ และเกณฑ์ยุทธศาสตร์ของเขต ๗ 
 

๕.๑.๒  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๒.๑   ผลการปฏิบัติงาน              (โดย น.สพ.วรวุฒิ   วิเศษโส) 

๑.  GAP ฟาร์มปศุสัตว์  
๑.๑  สรุปผลการรับรอง GAP ฟาร์มปศุสัตว์ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

-  กิจกรรมรับรองฟาร์มใหม่ รวมทั้งหมด ๑๗ ฟาร์ม ให้การรับรองทั้งหมด 
-  กิจกรรมต่ออายุการรับรอง รวมทั้งหมด ๕๖ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๕๕ 

ฟาร์ม ไม่รับรอง ๑ ฟาร์ม 
๑.๒   GMP โรงฆ่าสัตว์  เปูาหมายการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เขต ๗ มีเปูาหมายดังนี้ 
-  รับรองใหม่  ๒ แห่ง ได้ดําเนินการไปแล้ว ๑ แห่ง   
-  ตรวจติดตาม  ๖ แห่ง ยังไม่มีผลการดําเนินงาน  
-  การต่ออายุ  ๓ แห่ง ดําเนินการแล้ว ๓ แห่ง  

๒. COMPARTMENT เปูาหมายการตรวจประเมินมาตรฐานคอมพาร์ทเมนต์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ปศุสัตว์เขต ๗ มีเปูาหมายดังนี้ 

 -  ตรวจติดตาม ๑๘ แห่ง  ผลการดําเนินการ ๓ แห่ง 
 -  ต่ออายุ   ๖ แห่ง ผลการดําเนินการ ๑ แห่ง 
๓.  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  
 -  ดําเนินการตรวจติดตามสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณฯ เมื่อวันที่ ๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการดําเนินการ ในปี ๒๕๖๒ ไม่มีเปูาหมายในการตรวจรับรองใหม่ แต่ดําเนินการ ๑ แห่ง, 
ตรวจติดตาม เปูาหมาย ๓๒ แห่ง ผลการดําเนินการ ๙ แห่ง , ต่ออายุ ๔ แห่ง ผลการดําเนินการ ๑ แห่ง 

๔.  ศูนย์รวบรวมไข่     เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สพส.ตรวจ
รับรองโครงการไข่อนามัย บริษัทอาร์ม่าฟาร์ม ๑๔ จํากัด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕.  ปศุสัตว์ OK ดําเนินการ ๑ ครั้ง โดยตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ตรวจสอบ
ย้อนกลับตามโครงการปศุสัตว์ OK ณ ร้านซุปเปอร์ไข่ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑) การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) ในเดือนธันวาคม ขอรับรองใหม่ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๙ ราย , ประจวบฯ ๑๐ ราย ให้การรับรองท้ังหมด ๑๙ ราย  

 -  สรุปผลการดําเนินงาน เปูาหมายการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายไข่สด(ปศุ
สัตว์OK) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับรองใหม่ เปูาหมาย ๑๕ แห่ง ดําเนินการ ๓๑ แห่ง, ตรวจติดตาม 
เปูาหมาย ๒๔ แห่ง ยังไม่มีผลการดําเนินการ, ต่ออายุ เปูาหมาย ๑๕ แห่ง ยังไม่มีผลการดําเนินการ 

๒) การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ OK ในเดือนธันวาคม มีจังหวัดเพชรบุรี ต่อ
อายุการรับรอง ๓ ราย ให้การรับรองทั้ง ๓ ราย,  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจติดตาม ๙ ราย คงไว้ซึ่งการรับรอง 
๙ ราย, และมียกเลิกการรับรองของจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ ราย เนื่องจากใบรับรองหมดอายุเกิน ๙๐ วัน   
                                 ๖.  ตรวจประเมินพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ มีการตรวจแปลงฯ ๒ ราย ดังนี้ 

-  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ท้ายเขื่อนออร์แกนิค อําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี(นายบุญส่ง บุญยังมี) 



 ๑๑  
 

 

- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เจริญทรัพย์สุขี อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(นายขุนณรงค์ สุขีวงศ์) 

๗.  โครงการฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการผลิตปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ สามพรานฟาร์ม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

๘.  ตรวจประเมินระบบ GMPและHACCPโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดย อยส.ได้
มอบหมายปศุสัตว์เขต ๗ เป็นผู้ตรวจติดตาม มีทั้งหมด ๔ โรงงาน ดังนี้ 

-  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท แปซิฟิคมารีนฟููดโปรดักส์ จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร   ขอบข่ายการรับรอง : ปลาปุน 

-  วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท ปิโยโภคภัณฑ์ จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ขอบข่ายการรับรอง : ปลาปุน  

-  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขอบข่ายการรับรอง : ขนไก่ปุน  

-  ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ของบริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ขอบข่ายการรับรอง : อาหารสัตว์ผสม
สําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับสุกร ไก่เนื้อ เป็ด โค และปลา  อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง สําหรับสุกรและโค 

-  สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ มีเปูาหมาย ๑๕ แห่ง 
ดําเนินการแล้ว ๓ แห่ง  

๙.  กิจกรรม Residue monitoring plan วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สอบสวนการ
พบยาปฏิชีวนะเกินค่ามาตรฐาน ของกาญจนาฟาร์ม สาขาไพรสะเดา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าตรวจสอบเนื่องจาก 
Lab แจ้งว่าพบ Doxycycline ปริมาณ ๕๘.๓๐ ไมโครกรัม/กก.ในเนื้อสุกร ซึ่งกฎหมายไทย ห้ามเกิน ๕๐
ไมโครกรัม/กก. ,EU ห้ามเกิน ๑๐๐ไมโครกรัม/กก 

 - การเก็บตัวอย่าง monitoring plan ส่งLabที่สพส. ในจังหวัดกาญจนบุรี ๓ 
ตัวอย่าง , ราชบุรี ๒ ตัวอย่าง  

 -  สรุปผลกิจกรรม Residues Monitoring Plan ประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน
มกราคม – ธันวาคม สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับเปูาหมายทั้ง ๙๑๕ ตัวอย่าง ดําเนินการทั้ง ๘ จังหวัด ส่งตรวจ 
๙๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.  ชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง  
 -  เข้าฟาร์ม / โรงฆ่า มีเปูาหมาย ๕๐ ครั้ง ดําเนินการแล้ว ๖ ครั้ง 
 -  ทดสอบปัสสาวะด้วย strip test  มีเปูาหมาย ๒๕๐ ตัวอย่าง ดําเนินการแล้ว 

๓๐ ตัวอย่าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอส่วนกลางส่งชุด strip test  มาให้ 
ประธาน       -   การทํามาตรฐานฟาร์มให้เริ่มนําร่องที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี มีการบูรณาการร่วมกันในการ
ต่ออายุฟาร์มมาตรฐานและระบบการตรวจสอบ เพ่ือทําให้เป็นเมืองปลอดภัยด้านอาหาร      

-  ระบบการขออนุมัติ หรืออนุญาต สามารถตรวจสอบหรือยื่นเอกสารทางระบบสารสนเทศ เพื่อ
อํานวยความสะดวก  

    
๕.๑.๔  ส่วนสุขภาพสัตว์ 

๕.๑.๔.๑  ผลการปฏิบัติงาน  (โดย น.สพ.จําลอง  วรศรี)            
๑. สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗ ปี ๒๕๖๑  พ้ืนที่เกิดโรค FMD ใน

พ้ืนที่เขต ๗  รวมทั้งหมด ๑๙ ครั้ง  ล่าสุดมีตัวปุวย ๒ จุดคือ ม.๗ ต.ห้วยทราย จ.ประจวบฯ เกิดในโคนม ๒ ฟาร์ม



 ๑๒  
 

ปุวย ๓ ตัว โคเนื้อหายปุวยแล้ว จุดที่ ๒ ม.๗ ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบฯ เกิดในโคเนื้อ ๓ ฟาร์ม ปัจจุบันเหลือตัวปุวย 
๑ ตัว  จากการลงพ้ืนที่จุดที่ปุวย พบว่าโคนม ๒ ฟาร์ม ส่งน้ํานมที่สหกรณ์โคนมเนินดินแดง ทั้ง ๒ ฟาร์มนี้บ้านแรก
ปุวย ๒ ตัว อีกบ้านปุวย ๑ ตัว บ้านที่ปุวย ๑ ตัวไม่ได้ฉีดวัคซีนมา ๑ ปี แต่บ้านที่ปุวย ๒ ตัว ฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง ๒ 
บ้านอยู่ติดกัน   

-  จํานวนสัตว์ปวุย โคนม ๘๒%,  โคเนื้อ ๑๗%, กระบือ ๑%  
-   ผลการจําแนกชนิดไวรัส ไทป์ O ๓๙%, ไทป์ A ๓๑%, เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๔%, 

จําแนกไวรัสไม่ได้ ๙%, รอผล ๑๗% 
-  สาเหตุคาดว่าทําให้เกิดโรค รถส่งนม-อาหารสัตว์ ๔๒% , เคลื่อนย้ายสัตว์ ๑๖% 

, รถพ่อค้าสัตว์ ๒๑% , บุคคล ๔ % ปัจจุบันเหลือตัวปุวย ๓ ตัว ๓ ฟาร์ม 
-  การควบคุมปูองกันโรครอบจุดเสี่ยง : พิกัดโรงฆ่าสัตว์และศูนย์รวมนม ในพ้ืนที่

จังหวัดประจวบฯเกิดโรค ๘ จุด เกิดท่ีอ.เมืองและอ่าวน้อยในโคเนื้อมากสุด ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือพ่อค้า ซึ่งมีทั้ง
รายย่อยที่ส่งให้รายใหญ่ ทําให้กําลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีซุ่มตรวจจับ รวมทั้งมีการจัด
ประชุมพ่อค้าเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน 

-   เปูาหมายและผลงานในระบบ e-operation ผลการฉีดวัคซีน FMD ในโคนม
รอบ ๑/๒๕๖๒ ตามแผนกําหนดฉีดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๖๒ มีเปูาหมาย ๑๔๑,๖๙๖ ตัว ผลงาน ๑,๔๗๙ ตัว  

-  ผลการฉีดวัคซีน FMD ในโคเนื้อ แพะ แกะ รอบ ๑/๒๕๖๒ มีเปูาหมาย 
๗๑๔,๔๔๔ ตวั ผลงาน ๑๗,๘๒๙ ตัว มีกําหนดฉีดเสร็จ ม.ค. ๖๒  

-   จํานวนฟาร์มปลอดโรค Brucella หรือโรค Tuberculosis ในโคนม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเปูาหมาย ๒ จังหวัด คือราชบุรีและเพชรบุรี แต่ยังไม่มีผลงาน 

-  จํานวนฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี
เปูาหมายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒ ฟาร์ม มีผลงาน ๑ ฟาร์ม,  

-  จํานวนฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒จังหวัด
ราชบุรีมีเปูาหมาย ๗ ฟาร์ม ผลงานยังไม่มี 

-  จํานวนฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี
เปูาหมายในจังหวัดราชบุรี ๙ ฟาร์ม, กาญจนบุรี ๑๐ ฟาร์ม, นครปฐม ๗ ฟาร์ม, ประจวบฯ ๒ ฟาร์ม 

-  การอบรมและออกใบรับรองฟาร์ม GFM ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ละจงัหวัดมี
เปูาหมายในการอบรมเกษตรกร ๑๕๐ ราย ออกใบรับรองฟาร์ม ๑๓๐ ใบ ซึ่งจะรายงาน ภายใน ๒๐ มี.ค. ๖๒ กับ 
๒๐ ก.ย. ๖๒ 

-  ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์และมาตรการปูองกัน ควบคุมและ
ปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย  ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗   

-   รายงานสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) มีทั้งหมด ๑๕ บริษัท ชนิดซากสัตว์ที่รอ
ใบรับรองคือ ซากสัตว์ปีก ไข่ไก่ ไข่เป็ด และเนื้อโคอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ประธาน     ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยง เรียงลําดับสิ่งที่ควรดําเนินการ พื้นที่ในการ
ดําเนินการ และมาตรการ รวมทั้งผู้ดําเนินการ  
 

๕.๑.๔.๒  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU)  
 ๑. ตัวแทนหน่วย HHU กาญจนบุรี ชี้แจง สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในโค พ้ืนที่

อําเภอท่ามะกา ดังนี้  



 ๑๓  
 

 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรสัตว์กีบคู่ ในจังหวัดกาญจนบุรีมีประชาการสัตว์กีบคู่
ทั้งหมด ๖๖๖,๙๔๗ ตัว อําเภอที่มีประชากรสัตว์กีบคู่มากสุด คือ อําเภอเลาขวัญและบ่อพลอย รองลงมาคือ 
อําเภอห้วยกระเจา ท่าม่วง ท่ามะกา พนมทวน และอําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรีมีการเกิดโรคท้ังหมด ๓๘ ครั้ง 
มากสุดคืออําเภอท่ามะกา ๑๕ ครั้ง และอําเภอท่าม่วง เมือง พนมทวน บ่อพลอย ห้วยกระเจา และด่านมะขามเตี้ย 
จากการเกิดโรคทั้งหมด ๓๘ ครั้ง เป็นซีโรไทป์ O จํานวน ๑๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ , ซีโรไทป์A จํานวน ๘ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ซึ่งข้อมูลที่นํามาเป็นประชากรโคเนื้อและโคนม สําหรับอําเภอท่ามะกา มีจุดเกิดโรคมากสุดคือ 
ตําบลสนามแย้ , ยางม่วง, ดอนชะเอมและท่ามะกา ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงมีทั้งจํานวนประชากรโค , โรงฆ่าสัตว์ และ
ตลาดนัด รวมทั้งควรตั้งเป็นพ้ืนที่เฝูาระวัง 

๑.๓   ข้อมูลการเกิดโรคเดือนกันยายน – ธันวาคม  เริ่มเกิดโรควันที่ ๒๗ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในพ้ืนที่ หมู่ ๖ ต.ดอนชะเอม และหมู่ ๗ ตําบลท่ามะกา อ.ท่ามะกา เกิดโรคทั้งหมด ๑๖ ฟาร์ม เป็นโค
นม ๑๕ ฟาร์ม โคเนื้อ ๑ ฟาร์ม โคปุวยจํานวน ๓๑๙ ตัว ผล Typing เป็น Type O  ดําเนินงานการควบคุมโรค 
ควบคุมการเคลื่อนย้าย พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ รักษาสัตว์ปุวย 

๑.๔  ข้อมูลการเกิดโรคในช่วงแรก ๑๖ ฟาร์ม 
๑.๕  แนวทางการควบคุมปูองกันเพิ่มเติมเป็นเรื่องของโคเนื้อรายย่อยที่เลี้ยงในบ้าน 

๑-๒ ตัว โอกาสที่จะได้รับวัคซีนน้อยมาก ฉะนั้นกลุ่มสัตว์พวกนี้จะเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงมาก 
 ๒. HHU ราชบุรี ๒ ชี้แจง  แผนภาพแสดงความหนาแน่นของเกษตรกรในพ้ืนที่เขต ๗ 

แสดงให้เห็นว่ามีการเลี้ยสัตว์หนาแน่นมากส่วนหนึ่งของภูมิภาคไทย พบว่าในจังหวัดราชบุรีมีประชากรสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง ๑๗๕,๐๔๐ ตัว มีโคเนื้อมากที่สุด รองลงมาคือโคนม  อําเภอที่มีความหนาแน่นสูงบริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด
คือ กาญจนบุรี ราชบุรีและนครปฐม เป็นพื้นที่ ๓ อําเภอ ๓ จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่นที่สุด จํานวน ๖๒
ครั้ง ในอําเภอโพธาราม ๒๖ ครั้ง บ้านโปุง ๒๒ ครั้ง ซึ่งทั้ง ๒ อําเภอเป็นอําเภอที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่นมากท่ีสุด 

 -  จํานวนครั้งการประกาศโรค FMD จะเกิดโรคมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๕๗ จากนั้นมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนถึงปี ๒๕๖๑ สัตว์ที่มีการประกาศโรคมากที่สุด คือ โคนม ๗๑% จากจํานวนประกาศ
ทั้งหมด รองลงมาคือ โคเนื้อ  

 -  ผลการจําแนก Typing ในปี ๒๕๕๗ พบว่า เกิดโรคมากสุดคือการระบาดของ ไทป์A 
จากการสํารวจพบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีการระบาดในไทป์ A เกือบ ๑๐๐% 
ที่ประชุม  รับทราบ      
   
              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๖๒  

๕.๒.๑  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 -  ดําเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนยร์วบรวมน้ํานมดิบ ๓๖ ศูนย์ และ

โรงงานแปรรูป ๑๑ แห่ง 
-  วันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ด ี ณ จังหวดัราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ ์
-  วันที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๒  ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้าํนม  ณ พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ 
-  วันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ คัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดํารฯิ ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธุ์ และกาญจนบรุี 
๕.๒.๒  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

-  จดัทําสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยสื่อดิจิทัลฯ 
ในเดือน ธค.-ก.ย ทําคลิป ๒ ชิ้น/เดือน และ Info Graศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โอนเงิน



 ๑๔  
 

งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จํานวน ๔๒,๕๐๐ บาท สําหรับจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งให้แต่ละส่วน/ฝุาย จํานวน 
๘,๕๐๐ บาท ขอให้จัดส่งรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดซื้อให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภายในวัน
ศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

-  เชิญ ผอ.ส่วนฯ ร่วมดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นท่ีเขต ๗ 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสุขภาพกับการทํางานเป็นทีม”ประจําปี
งบประม๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากร
ภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ทุกส่วนฯ/ฝุายฯ จํานวน ๖๓ คน 
 

๕.๒.๓  สว่นมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑.  ตรวจประเมินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๗  ม.ค.๖๒      - เสนฟาร์ม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และดวงฤดีฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒       -ปราณบุรีฟาร์ม2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรักมั่นฟาร์ม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒      - พณภพฟาร์ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , สุกัญญาฟาร์ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  
และบ.อินเทคค์ท่าม่วงสุกรพันธุ์ จก. อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

๒. GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ วันที่ ๗ – ๙ ม.ค.๖๒ ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมบาง
สะพาน จํากัด , บริษัทดีเอ็มฟาร์ม จํากัด จ.ประจวบฯ และ สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด จ.เพชรบุรี 

๓.  GMP ศูนย์รวบรวมไข่  วนัที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ตรวจต่ออายุศูนย์รวบรวมไข่บริษัทเกษม
ชัยฟาร์ม จํากัด จ.นครปฐม 

๔.   GMP โรงฆ่าสัตว์  วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ ตรวจติดตามบริษัทฟาร์มไก่ดํา กาญจนบุรี 
จํากัด จ.กาญจนบุรี 

๕.  Residue monitoring plan วันที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมสารตกค้างและการใช้ยา
สัตว์ในสัตว์ปีก สัตว์น้ําและน้ําผึ้งของไทย จากสหภาพยุโรป 

๖.  GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
วันที่ ๑๗ – ๑๘  มกราคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP   บริษัท ไทยฟููดส์ อาหารสัตว์ จํากัด 
จ.สุพรรณบุรี 
วันที่ ๒๘-๒๙  มกราคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP  บริษัทนิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาปุน 
จํากัด จ.สมุทรสาคร 

๕.๒.๔  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๑.  ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
๒.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๓.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ 
๔.  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
๕.  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว ์

ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑  หน่วยตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบวันที่ ๗ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

รายละเอียดได้แจ้งให้ส่วน/ฝุายฯ ทราบแล้ว                                    



 ๑๕  
 

 

๖.๒  กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒ ของกรมปศุสัตว์ กําหนดวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐น.  ผู้ใดสนใจเข้าร่วมงาน แจ้งรายชื่อที่ฝุายบริหารทั่วไป 

  
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


