รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
๒ นางสุภา เสาว์สวย
๓ นางสาวนพพร ปานจินดา
๔ นางสาวอริญญา บุญประกอบ
๕ นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์
๖ นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
๗ นายวรวุฒิ วิเศษโส
๘ นายจําลอง วรศรี
๙ นายปรัศนี ชูรัตน์
๑๐ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
๑๑ นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
๑๒ นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
๑๓ นายนพพร หนูรัตน์
๑๔ นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์
๑๕ นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
๑๖ นายสําเนา แก้วทวี
๑๗ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
๑๘ นายธนกร ซิ้มเกษม
๑๙ นางสายพลอย ชาวนาวิก
๒๐ นายชาญชัย ชินทัตโต
๒๑ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์
๒๒ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
๒๓ นายปิยะชาติ อ่วมแดง
๒๔ นางสาวภัคกร เตชะกรเกียรติ
๒๕ นายธนกิตติ อินปา
๒๖ นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
๒๗ นางสาวสุนารี อนันตชัย
๒๘ นางสาวอําพร สุขจินดา
๒๙ นายประเสริฐ ภู่แก้ว
๓๐ นายภานุวัฒน์ ชื่นชม
๓๑ นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์

ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประธาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
๓๒. นางสาว...

๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี
นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นายธนัญชัย แสงจันทร์
นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
นายปิยะ รมณียชาติ
นายวสุ รูปสวย
นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ
นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส
นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์
นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ
นางสาวภัสราพร ธีรสัพพัญญู
นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์
นายภาณุมาศ สืบเก่ง
นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์
นายลีนวัตน์ สุขเกษม
นางสาวเสาวรส โมรา
นายกฤษติน ทองศรีม่วง
นางสาวภัคธนัช พรมบุญแก้ว
นางสาวธารทิพย์ บางแก้ว
นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง
นายเพชร บัวสุวรรณ์
นายสราวุธ สีขาว
นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์
นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์
นายชานนท์ กลองสูงเนิน
นายธนกฤต ชุติพงศ์ศาศวัต
นางสาวอรอนงค์ จันทน์มาลา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นางสาวพิมาลา เกษมสุข
๒ นางนิสาชล ศรีอ่อน
๓ นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
๔ นายสุพจน์ เตี้ยทอง
๕ นางสาววรรณชนก รุจจนเวท
๖ นางสาวสุธิดา แซ่อึ๊ง
๗ นายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ
๘ นางสาวอนงค์ภัทร ธัญญากวิน

นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ

ไปราชการ
ไปราชการ
ลาปุวย
ลาปุวย
ลาปุวย
เริ่มประชุม...

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. แจ้งเรื่องคําสั่งต่างๆให้ทราบดังนี้
๑.๑ ตามที่ตําแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๗ ได้เกษีย ณอายุราชการใน ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ จึงมีคําสั่ง ที่
๖๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต ๗ จํานวน
๔ ราย ดังนี้ ๑) นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ๒) นายจําลอง วรศรี ๓) นางสาวนพพร ปานจินดา ๔) นางสุภา
เสาว์สวย โดยให้รายที่ ๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน หากไม่สามารถรักษาราชการแทนได้ ให้ลําดับถัดไปรักษา
ราชการเป็นลําดับถัดไป
๑.๒ คําสั่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ (ซึ่งยังไม่เรียบร้อย รอกรมปสุสัตว์อนุมัติลงนาม) เรื่องแต่งตั้ง
ข้าราชการรักษาราชการในตําแหน่งผู้อํานวนการส่วนฯ ดังนี้ ๑) นายจําลอง วรศรี รักษาราชการแทนในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ๒) นายวรวุฒิ วิเศษโส รักษาราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๑.๓ คําสั่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ที่ ๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมาย
หน้าที่ราชการ ของนางสาววรรณชนก รุจจนเวท ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ช่วยงานฝุายบริหาร
ทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ ๑) ติดตามปศุสัตว์เขตเข้าร่วมประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ช่วยจดบัทึกและสรุปข้อสั่ง
การในการประชุม ๒) ติดตามและรวบรวมข้อมูล เอกสารที่ปศุสัตว์เขตสั่งการฯ เพื่อประกอบการประชุม และ
จัดเตรี ย มเอกสารที่เกี่ย วข้อง ๓) ติดตามการตรวจราชการของปศุ สัตว์เ ขต เพื่อบัน ทึกข้อ สั่งการและติดตาม
เอกสารรายงาน ๔) จัดพิมพ์หนังสือราชการในเรื่องที่เป็นของปศุสัตว์เขตโดยเฉพาะ ๕) ประสานการนัดหมาย
ต่างๆ จัดทําตารางการนัดหมายการประชุม การตรวจราชการ งานที่กรมปศุสัตว์ม อบหมาย พร้อมทั้งหนังสือขอ
อนุญาตไปราชการ ๖) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ คําสั่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ที่ ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้มี
อํานาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ เนื่องจากมีกรรมการบางท่านเกษีย ณอายุราชการ จึง
ออกคําสั่งใหม่ ดังนี้ ๑) นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ๒) นายอนุสรณ์ สังข์ผาด ๓) นางสาวนพพร ปานจินตา
๒. กําหนดการทอดกฐินพระราชทานของกรมปศุสัตว์ ประจําปี ๒๕๖๑ กําหนดวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ วัดหลวงสุ มัง คลาราม ต.เมื องใต้ อ.เมื อ งฯ จ.ศรี สะเกษ ซึ่ง กองคลัง ได้แ จ้ง เวี ย นให้ ฝุ ายบริ หาร
ดําเนินการแล้ว
๓. ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํา กัด ชุดที่ ๓๑
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในวันทํา การ ณ สํา นักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด สมาชิกสหกรณ์ท่านใดมีความประสงค์เข้าสมัครสรรหาเป็นกรรมการฯ ให้รีบดําเนินการ
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒.

เรื่องรับ รองรายงานการประชุม
ฝุายบริหารทั่วไปเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณา และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะได้นําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓.

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ไม่มี
วาระที่ ๔...

๔
วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ (โดยนางสาวนพพร ปานจินดา)
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ขณะนี้จังหวัดนครปฐมพบผู้ปุวยจากโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับ ๑
ของประเทศ อําเภอที่มีผู้ปุวยสะสมมากที่สุดคืออําเภอพุทธมณฑล รองลงมาคือ อําเภอสามพราน,อําเภอนครชัยศรี
๒. โครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
กําหนด วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสามง่าม ม. ๕ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
๓. การจัดงานกาชาดจังหวัดนครปฐม กําหนดจัดงานวันรวมน้ําใจให้กาชาดโดยมีกิจกรรมการออก
สลากกาชาดการกุศล ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยชื้อสลากด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ (โดยนางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์)
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ส่วน/ฝุาย
คงเหลือ
ที่ได้รับ
กันยายน
สะสม
ร้อยละ
ฝุายบริหารทั่วไป ๗,๒๙๔,๘๒๗.๐๐ ๓๗๕,๓๓๕.๘๖ ๗,๒๔๔,๘๕๒.๐๖ ๙๙.๓๑ ๔๙,๙๗๔.๙๔
ส่วนสุขภาพสัตว์ ๑๐,๔๙๘,๒๘๖.๖๘ ๔,๖๘๐,๕๘๖.๐๓ ๑๐,๔๙๘,๑๖๓.๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๓.๑๔
ส่วนมาตรฐานการ ๒,๙๕๕,๓๖๐.๐๐ ๔๘๘,๗๘๙.๐๐ ๒,๙๖๒,๗๔๕.๔๒ ๑๐๐.๒๕ ๗,๓๘๕.๔๒
สัตว์ ฯ
ส่วนยุปศุ
ทธศาสตร์
๔๒๕,๑๐๒.๑๔
๖๐,๘๔๐.๔๙
๔๑๓,๖๒๔.๗๓ ๙๗.๓๐ ๑๑,๔๗๗.๔๑
ส่วนส่งเสริมฯ
๓,๔๐๒,๖๘๘.๑๘ ๓๒๖,๓๓๖.๘๕ ๓,๓๘๒,๖๓๕.๔๖ ๙๙.๔๑ ๒๐,๐๕๒.๗๒
รวมทั้งสิ้น
๒๔,๕๗๖,๒๖๔.๐๐ ๕,๙๓๑,๘๘๘.๒๓ ๒๔,๕๐๒,๐๒๑.๒๑ ๙๙.๗๐ ๗๔,๒๔๒.๗๙
＊เดือนกันยายน สํา นักงานปศุสัตว์เขต ได้รับ งบประมาณเพิ่ม ๔๒,๒๔๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุ น
กิจกรรมการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมฯ (สคบ.) และได้คืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง ๖๙๕,๘๐๓.๐๐ บาท
มีเงินกันไว้เบิกเลื่อมปี ๑,๑๒๗,๘๕๗.๐๐ บาท (ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์) สําหรับงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับแล้ว ๑๑,๒๐๐,๑๐๐.๐๐ บาท ซึ่งรอการตรวจสอบว่าแต่ละ
ส่วน/ฝุาย ว่าจะได้รับเท่าไหร่
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๕.

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๕.๑.๑ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๕.๑.๑.๑ ผลการปฏิบัติงาน
(โดย สพ.ญ.ขนิษฐา เตชวาทกุล)
๑. การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม
- วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อ อ.กําแพงแสน จ.
นครปฐม จํานวน ๖ ฟาร์ม พบข้อบกพร่องดังนี้ ๑) สถานที่จัดเก็บเวชภัณฑ์ไม่เหมาะสม ๒) จัดหาอ่างจุ่มเท้า
บริเวณหน้าโรงเรือนเพิ่มเติม ๓) กั้นแยกพื้นที่เลี้ยงสัตว์จากพื้นที่อาศัยให้ชัดเจน ๔) แยกพื้นที่ฟาร์มโคเนื้อออก
จากฟาร์มโคนมให้ชัดเจน ๕) มีมูลสัตว์สะสมอยู่ข้างคอก ๖) ปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ําเสียไม่ให้ไหลลงคลอง
สาธารณะ ๗) พื้นที่เก็บอาหารข้นปูองกันสัตว์พาหะไม่ได้
๒. สรุปผล...

๕
๒. สรุปผลคณะกรรมการฯ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๑) กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่ ส่งมารวมทั้งหมด ๑๒๔ ฟาร์ม ให้การรับรองทั้ง ๑๒๓ ฟาร์ม
ไม่รับรอง ๑ ฟาร์ม เนื่องจากใบอนุญาต อปท.หมดอายุ
๒) กิจกรรมตรวจติดตาม รวมทั้งหมด ๑๑๕ ฟาร์ม คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๑๑๕ ฟาร์ม
๓) กิจกรรมต่ออายุการรับรอง รวม ๑๐๒ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๙๖ ฟาร์ม ไม่
รับรอง ๖ ฟาร์ม ดังนี้ ไก่เนื้อ ๒ ฟาร์มเนื่องจาก ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําไม่ผ่านมาตรฐาน, โคนม ๔ ฟาร์ม
เนื่องจากไม่มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
๔) ยกเลิกการรับรอง มีดังนี้ โคนม ๗ ฟาร์ม ที่จังหวัดราชบุรี เนื่องจาก
ใบรับรองหมดอายุ และไก่ไข่ ๑ ฟาร์ม ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากผู้ประกอบการปุวย
๓. สรุปผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) มาตรฐานฟาร์ม
- ตรวจติดตาม กํากับดูแล ทําได้ร้อยละ ๑๑๖.๖๗
- ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ทําได้ร้อยละ ๑๐๐
- อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ทําได้ร้อยละ ๑,๑๖๔
๒) สิ่งแวดล้อม
- ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ ทําได้ร้อยละ ๑๐๘.๓๓
- ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ทําได้ร้อยละ ๑๐๐
๔. การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK)
- มีทั้งขอรับรองใหม่, ต่ออายุการรับรอง, ติดตามการรับรอง ดังนี้ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้การรับรอง ๔๘ ราย , นครปฐม ๓๘ ราย, ประจวบคีรีขันธ์ ๒๒ ราย , ราชบุรี ๒๔ ราย รวมทั้งหมด
๑๓๒ ราย
- การยกเลิกการรับรอง มีดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ๔ ราย, จังหวัดนครปฐม ๑
ราย, จังหวัดราชบุรี ๓ ราย เนื่องจากทั้ง ๘ รายปิดกิจการ
๕. ตรวจประเมินคอมพาทเมนต์
- วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ บริษัท ซี พี
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟาร์ม บ้านแพ้ว สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
- วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕ต๑ ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ บริษัท
อาหาร เบทเทอร์ จํากัด จํานวน ๗ ฟาร์ม ดังนี้
๑) คําแปลงฟาร์ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
๒) สุภรฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
๓) สิรินันต์ฟาร์ม อ.เมือง จ.ราชบุรี
สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
๔) สุดใจฟาร์ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สรุปพบข้อบกพร่อง ๒ ข้อ
๕) วาสนาฟาร์ม อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
สรุปพบข้อบกพร่อง ๒ ข้อ
๖) ดิลก ๑ อ.เมือง จ.นครปฐม
สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
๗) ดิลก ๒ อ.เมือง จ.นครปฐม
สรุปไม่พบข้อบกพร่อง
๖. ตรวจประเมิน GMP โรงฆ่าสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงชําแหละสุกรบางสะพาน (รับรองใหม่) บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
พบข้อบกพร่อง ๑๓ ข้อ และข้อแนะนํา ๓ ข้อ
๗. ตรวจประเมิน...

๖
๗. ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เข้า
ติดตามศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่ -ท่ามะกา จํากัด พบข้อบกพร่อง ๔ ข้อ และ
คําแนะนํา ๓ ข้อ
- ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฯ ๑) ไม่พบตะแกรงปิดท่อระบายน้ํา
บริเวณห้องรับน้ํานมดิบ ๒) พบคู่มือ cip ใช้ระยะเวลาทําความสะอาดด้วยกรดและด่าง ไม่ตรงตามคําแนะนําผู้ผลิต
๓) ไม่พบบันทึกการแก้ไขความเข้มข้นของกรด ด่างในการทํา cip ๔) พบตะแกรงกรองนม วางกับพื้นหลังล้างทํา
ความสะอาดด้วย cop
๘. การตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ในเดือนกันยายน มีการตรวจต่ออายุ ๑ ฟาร์ม
ที่จังหวัดนครปฐม และตรวจรับรองใหม่ ที่จังหวัดนครปฐม และราชบุรี รวมทั้งสิ้น ๕ ฟาร์ม
๘.๑ การตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มที่ ๑ ไร่ทนทํา ขอบข่ายการ
รับรอง คือ ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๒ ข้อ และคําแนะนํา ๑ ข้อ
๘.๒ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม ขอบข่ายการ
ขอรับรอง คือ ไก่เนื้ออินทรีย์ ไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) แนวกันชนไม่เพียงพอ
๒) มีการใช้สารเคมีในระบบปูองกันความปลอดภัยทางชีวภาพ ๓) มีการเผาทําลายของเสีย ๔) ไม่พบบันทึกการ
ดูแลสุขภาพสัตว์ ๕) พบการจัดการที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารต่างๆ
๘.๓ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ หมูหลุมอินทรีย์ราชบุรีฟาร์ม ขอบข่าย
การขอรับรอง คือ สุกรอินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ และคําแนะนํา ๒ ข้อ
๘.๔ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ไร่ ๓ ธ. ขอบข่ายการขอรับรอง คือ
ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๓ ข้อ คําแนะนํา ๒ ข้อ
๘.๕ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อิ นทรีย์ ไร่วราภรณ์ เกษตรอินทรีย์ ขอบข่าย
การขอรับรอง คือ ไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๓ ข้อ คําแนะนํา ๒ ข้อ
๘.๖ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ บ้านสวนสานสุข -ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
ขอบข่ายการขอรับรอง คือ ไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ พบข้อบกพร่องสําคัญ ๓ ข้อ คําแนะนํา ๓ ข้อ
๙. ตรวจสอบข้อร้องเรีย น กรณีใช้สารเร่งเนื้อแดง เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่าน
ทางศูนย์ดํารงธรรม ว่ามีโรงผสมอาหารที่ผสมสารเร่งเนื้อแดง ของนายไพศาล พูลศรี อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี จากการเข้าตรวจสอบ เก็บปัสสาวะโคขุนจํานวน ๔ ตัว พบผลบวกทั้ง ๔ ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหาร
สัตว์ จํานวน ๓ ตัวอย่าง พรีมิกซ์ ๑ ตัวอย่าง ส่งตรวจ สตส. ดําเนินการอายัด โคขุน จํานวน ๕๑ ตัว อาหารโคขุนที่
ผสมแล้ว ๔ กระสอบ เครื่องผสมอาหาร ๑ เครื่อง พรีมิกซ์ผสมอาหาร ๗ กระสอบ
๑๐. กิจกรรม Residues Monitoring Plan มีการส่งตัวอย่างทั้งหมด ๖๐
ตัวอย่างดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ๑๙ ตัวอย่าง , เพชรบุรี ๙ ตัวอย่าง, ประจวบคีรีขันธ์ ๘ ตัวอย่าง, ราชบุรี ๔๐ ตัวอย่าง
๑๑. วันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ส่วนมาตรฐานฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร
“การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการปศุ สัตว์” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมลองบีช ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๙๙ ราย
๕.๑.๒ ส่วนสุขภาพสัตว์
๕.๑.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี)
๑. สรุปสถานการณ์โรค FMD ปีงบ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๑) พบว่ารวม
๔ ปีงบประมาณ พื้นที่เขต ๗ มีการเกิดโรคทั้งหมด ๑๑๕ ครั้ง ดังนี้โคนม ๗๗ ครั้ง โคเนื้อ ๓๓ ครั้ง และสุกร ๕ ครั้ง
สัตว์ปุวย ๑๖๖ ฟาร์ม ผลการจําแนกไวรัส Typing O ร้อยละ ๗๖,Typing A ร้อยละ ๑๙, Typing NVD ร้อยละ ๕
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพดีขึ้น
๒. การรับรอง...
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๒. การรับรองสถานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่งจังหวัดเป็นผู้กําหนดเปูาหมายเอง ดังนี้
- จังหวัดราชบุรี กําหนดเปูาหมายสุกร ๙ ฟาร์ม ผลงาน ๒๙ ฟาร์ม , เปูาหมายโคนม
๗ ฟาร์ม ไม่มผี ลงาน
- จังหวัดนครปฐม กําหนดเปูาหมายสุกร ๗ ฟาร์ม ผลงาน ๓ ฟาร์ม
- จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดเปูาหมายสุกร ๑๐ ฟาร์ม ผลงาน ๒๓ ฟาร์ม
- จังหวัดเพชรบุรี ไม่กําหนดเปูาหมาย แต่มีผลงานสุกร ๔ ฟาร์ม
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กําหนดเปูาหมายสุกร ๒ ฟาร์ม ผลงาน ๒ ฟาร์ม ,
เปูาหมายโคเนื้อ ๒ ฟาร์ม ผลงงาน ๔ ฟาร์ม
- จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่กําหนดเปูาหมาย แต่มีผลงานสุกร ๑๗ ฟาร์ม โคเนื้อ ๑ ฟาร์ม
๓. การรับรองสถานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A แพะ เปูาหมาย ๒๑ ฟาร์ม
ผลงาน ๒๖ ฟาร์ม , ระดับ B แพะ เปูาหมาย ๓๓ ฟาร์ม ผลงาน ๒๓๖ ฟาร์ม
๔ ผลการปฏิบัติงาน GFM มีเปูาหมายการอบรมจังหวัดละ ๕๐๐ ราย การออก
ใบรับรอง GFM จังหวัดละ ๒๖๐ ผลงานในภาพรวมทุกจังหวัด เกินร้อยละ ๑๐๐
๔. ผลการปฏิบัติงาน ผสมเทียม การบริการผสมเทียมปศุสัตว์ และสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
จากการผสมเทียม ผลงานในภาพรวมของพื้นที่เขต ๗ เกินร้อยละ ๑๐๐
๕.๑.๒.๒ ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๑. รายงานการเกิดโรค FMD ในพื้นที่เขต ๗ มีทั้งหมด ๔ จุด มีสัตว์ปุวย ๓๒ ฟาร์ม
๖๖๓ ตัว ปุวยสะสม ๓๐๓ ตัว คงเหลือสัตว์ปุวย ๒๒๓ ตัวดังนี้
- จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เริ่มปุวยวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๘ ฟาร์ม ๔๖๗ ตัว ปุวยสะสม ๒๐๔ ตัว เป็นไทป์ โอ
- จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เริ่มปุวยวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๑ ฟาร์ม ๑๖๔ ตัว ปุวยสะสม ๗๔ ตัว
- จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริม่ ปุวยวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑ ฟาร์ม ๗ ตัว ปุวยสะสม ๗ ตัว
- จุดที่ ๔ มู่ที่ ๗ ต.ปุาเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เริ่มปุวยวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๖/ รวม ๒ ฟาร์ม ๒๕ ตัว ปุวยสะสม ๑๘ ตัว
๒. มีการตั้งจุดควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
- จุดเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โคนม ๑๕ ฟาร์ม ๔๕๑
ตัว ปุวยสะสม ๑๙๔ ตัว โคเนื้อ ๓ ฟาร์ม ๑๖ ตัว ปุวยสะสม ๑๐ ตัว เป็นไทป์ โอ สาเหตุคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อ
จากรถขนส่งนม รถขนส่งอาหารสัตว์
- จุดควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ต.ห้วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ฉีด
วัคซีน FMD รอบจุดเกิดโรค ๑,๕๙๘ ตัว ๕๒ ราย พิกัดฟาร์มโรคปากและเท้าเปื่อย รัศมีรอบจุดเกิดโรค ๕
กิโลเมตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โคนม ๕ ฟาร์ม ๑๐๙ ตัว ปุวยสะสม ๓๗ ตัว โคเนื้อ ๖ ฟาร์ม ๕๕ ตัว ปุวย
สะสม ๓๗ ตัว รอผลจําแนกชนิดไวรัส สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากมีการ เคลื่อนย้ายโคนมเพศผู้เข้ามาในฝูง จุดตั้ง
ด่าน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ต.ห้วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวน ๔ จุด
- จุดควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด
ฟาร์มโรคปากและเท้าเปื่อย ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โคเนื้อ ๑ ฟาร์ม ๗ ตัว ปุวยสะสม ๗ ตัว เก็บ
ตัวอย่าง...

๘
ตัวอย่างไม่ได้ ไม่ทราบประวัติวัคซีน FMDเพราะเป็นโคเนื้อที่เคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๑ เริ่มปุวยวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- จุดควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ต.ปุาเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โคนม ๑
ฟาร์ม ๒๒ ตัว ปุวยสะสม ๑๗ ตัวโคเนื้อ ๑ ฟาร์ม ๓ ตัว ปุวยสะสม ๑ ตัว ไทป์ A สาเหตุคาดว่าน่าจะติดจากรถ
พ่อค้าที่เคลื่อนย้ายสัตว์
- สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้ทําหนังสือรายงานอธิบดี , แจ้ง ปศจ.ทุกจังหวัด, ศูนย์รวมนม
- ส่วนสุขภาพสัตว์ได้หาข่าวการเกิดโรค FMD ที่ศูนย์รวมนม รวมทั้งแนะนํา การ
ปูองกันโรค FMD จากการสอบถามเกษตรกร ที่มาส่งนม พบว่า ฟาร์มที่ฉีดวัคซีน เดือน ก.ย.๖๑ ยังไม่พบสัตว์ปุวย
ซึ่งสอดคล้องกับฟาร์มที่ HHU กาญจนบุรี ฉีดวัคซีน ๕๙ ฟาร์ม ๑,๘๐๐ ตัว ยังไม่มีโคนมปุวย
- สิ่งที่ต้องรีบดําเนินการทันที ผลักดันให้สหกรณ์โคนม จัดตั้ง “กองทุนชดเชยค่า
น้ํานมกรณีงดส่งนมจากการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย”ซึ่งได้ส่งตัวอย่างระเบียบ กองทุนให้สหกรณ์โคนมแล้ว
๓. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประเทศไทยยังไม่พบโรค ASF แต่ทุกภาค
ส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อม ปูองกันไม่ให้โรคเข้าประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้หารือ
ร่วมกันในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย-เฝูาระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา”
- การเกิดโรค ASF ในสุกรในทวีปเอเชีย ยังไม่พบรายงานประเทศอื่นเพิ่มเติม พบ
เพียงการ ระบาดในประเทศจีน จํานวน ๒๔ ครั้ง ใน ๑๐ มณฑล ๑๗ เมือง
๔. รายงานสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) มีทั้งหมด ๑๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี
๕.๑.๒.๓ กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์
๑. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ขอใหม่ : ๓ ราย , ต่ออายุ ๙ ราย
๒. ออกใบอนุญาต
ขอใหม่ : ๓ ราย , ต่ออายุ : ๕ ราย
๕.๑.๒.๔ โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ ๑๐ กันยายน -๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีจุดเกิดโรคทั้งหมด ๘
จุด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓ จุด, กาญจนบุรี ๑ จุด, สมุทรสาคร ๑ จุด, และเพชรบุรี๓ จุด พบในสุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
- เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ จัดโครงการ/กิจกรรม “วันปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ” (World Rabies Day 2018)
๕.๑.๒.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU) ของฟาร์มติดตามและสาธิต
๑๗ ฟาร์ม (โดยนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์ )
๑. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ
๑.๑ ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๑๓.๔๑ กก./ตัว/วัน, ปีงบฯ
๒๕๖๐ = ๑๓.๖๘ กก./ตัว/วัน , ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๑๓.๕๙ กก./ตัว/วัน ซึ่งลดลง ๐.๖๖%
๑.๒ Somatic Cell Count : SCC (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๓๓๖,๕๑๓
cells/ml, ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓๒๘,๓๖๐ cells/ml, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓๒๘,๑๔๒ cells/ml ซึ่งในปี๖๑ ลดลง ๐.๐๖%
๑.๓ %Total Solid (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๑๒.๐๗% , ปีงบฯ
๒๕๖๐ = ๑๒.๐๘% , ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๑๒.๐๓% ซึ่งในปี๖๑ ลดลง ๐.๔๒%
๑.๔ % Protein (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๓.๐๓ %, ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓
%, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๒.๙๙% ซึ่งในปี๖๑ ลดลง ๐.๓๓%
๑.๕ %Fat...

๙
๑.๕ % Fat (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๓.๕๘ %, ปีงบฯ ๒๕๖๐ =
๓.๕๔ %, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓.๕๙% ซึ่งในปี๖๑ เพิ่มขึ้น ๑.๓๙%
๑.๖ %Lactose (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๔.๖๒%, ปีงบฯ ๒๕๖๐ =
๔.๖๕%, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๔.๗๓% ซึ่งในปี๖๑ เพิ่มขึ้น ๑.๖๙%
๑.๗ ค่าเฉลี่ยอายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ = ๓๓
เดือน, ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓๑ เดือน, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓๐ เดือน ซึ่งในปี๖๑ ลดลง ๕.๕๖%
๑.๘ ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙
= ๔๕๑ วัน, ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๔๖๕ วัน, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๔๖๖ วัน ซึ่งในปี๖๑ เพิ่มขึ้น ๐.๒%
๑.๙ ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๕๙ =
๒.๔๗ ครั้ง, ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓.๐๖ ครั้ง, ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓.๐๘ ครั้ง ซึ่งในปี๖๑ เพิ่มขึน้ ๐.๖๕%
๒. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๒.๑ ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยรายหน่วย หน่วยที่มีปริมาณน้ํานมมากที่สุดคือ หน่วย
ประจวบคีรีขัน(อ่าวน้อย) = ๑๔.๔๙ กิโลกรัม/ตัว/วัน
๒.๒ ค่าเฉลี่ย Somatic cell count หน่วยที่น้อยที่สุดคือ หน่วยนครปฐม = ๑๒๒,๒๒๐ cell
๒.๓ % Total solid เฉลี่ยรายหน่วยคือ หน่วยนครปฐม =๑๒.๖๔ %
๒.๔ % Protein เฉลี่ยรายหน่วย คือ หน่วยนครปฐม = ๓.๑๗ %
๒.๕ % Fat เฉลี่ยรายหน่วย คือหน่วยนครปฐม = ๓.๙๓%
๒.๖ % Lactose เฉลี่ยรายหน่วย คือหน่วยนครปฐม =๔.๘๓%
๒.๗ อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรกรายหน่วยที่มีค่าน้อยทีสุดคือ หน่วย
ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าวน้อย) ๒๘ เดือน
๒.๘ ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก มีจํานวนวันน้อยที่สุดคือ หน่วย
ประจวบคีรีขันธ์(อ่าวน้อย) = ๔๕๑.๔๒ วัน
๒.๙ จํานวนครั้งที่ผสมต่อการผสมติด(ครั้ง)รายหน่วย คือหน่วยประจวบคีรีขันธ์
(อ่าวน้อย) = ๒.๑๖ ครั้ง
๓. กิจกรรมประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๑) ประชุมร่วมกับสหกรณ์ ประชุมประจําเดือนกับประธานและกรรมการ ณ.
สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด และประชุมวางแผนการทําวัคซีนปากและเท้าเปื่อยรอบ ๓/๒๕๖๑ ร่วมกับสํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอกุยบุรี
๒) งานด้านการส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
๓) งานด้านคุณภาพน้ํานม
- หน่วยอ่าวน้อยและดําเนิน-จอมบึง แก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม ซ่อมปั๊มลมให้
สร้างกําลังได้พอกับจํานวนหัวรีดนม และเช็คระบบเครื่องรีดนมทั้งระบบ พร้อมให้คําปรึกษาแก่ฟาร์มสมาชิก
๔) งานด้านระบบสืบพันธุ์
- ทุกหน่วย ร่วมกับ สทป.ราชบุรี เข้าฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
๕) งานด้านฐานข้อมูลโคนม
- หน่วยนครปฐม, เขาขลุง ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ํานมโค พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคที่สําคัญในโคนม
- ร่วมกับ...

๑๐
- ร่วมกับทีม DDP บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เข้าเยี่ยยมฟาร์มสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และส่ง เสริม ให้คําแนะนําด้านต่างๆ
๖) งานด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม
๗) งานด้านฐานมาตรฐานฟาร์ม
๘) งานด้านอื่นๆ
- หน่วยนครปฐมและเขาขลุง เจาะเลือดโคนม เพื่อนํามาตรวจระดับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย day ๓๐ ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรี
- หน่วยนครปฐม กาญจนบุรีและกุยบุรี ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน
พื้นที่และให้บริการทําหมัน
- วันที่ ๑๑,๑๒,๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับ ส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์
เขต๗ ให้บริการทําหมัน และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดลาดปลาเค้า วัดพระงาม และวัดพะเนียงแตก
- วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ
หลักสูตร “อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อ” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม
โคเนื้อและแพะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ณ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพ
ธาราม จ.ราชบุรี
- สุม่ เก็บตัวอย่างน้ําใช้ของฟาร์มสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึงและสหกรณ์
ซอนต้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
- วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมงานประชุมชี้แจงแนวทางการทํางานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ํานมโค” ณ ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จ.ราชบุรี
- ผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ฟาร์มอดุลย์วังตาล เดือน
กุมภาพันธ์- สิงหาคม ๒๕๖๑ ฟาร์มนี้มีโคทั้งหมด ๒๙๐ ตัว สุ่มเก็บตัวอย่าง ๙๐ ตัว ทั้งโครีด โคสาว
๕.๑.๓ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕.๑.๓.๑ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม (โดยนางสาวจงกล เพ็งปรีชา)
๑. การดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ํานมดิบ เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
และเข้าตรวจสอบซ้ําวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเฝูาระวัง ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑)สหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด ๒) สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด ๓) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้าน
เฉลิมราชพัฒนา
- มีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่มีค่าผิดปกติ ๑ ศูนย์ คือ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด มีค่าFat ๔.๖๕%, Ts ๑๓.๒๓%
๒. ปริมาณน้ํานมดิบรวมทั้งหมดในเดือนกันยายน ๖๒๔.๐๒ ตัน
๓. ค่าา Total Solid, TS < ๑๒.๒๕% ดังนี้ ส.นครปฐม ๑๒.๑๘% , ดอนกระเบื้อง
๑๒.๑๑%, เขาขลุง ๑๒.๑๐ %, ซอนต้าจอมบึง ๑๒.๒๔%, ห้วยสัตว์ใหญ่รอบแรก ๑๓.๒๓% เก็บซ้ํา ๑๒.๖๐% ,
เฉลิมราชพัฒนา ๑๒.๓๕% , ก.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๑.๙๔%, เนินดินแดง ๑๒.๒๗%, ส.กุยบุรี ๑๒.๒๔%, และดีเอ็ม
ฟาร์ม ๑๒.๑๐%
๔. Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓ cell. ศูนย์ที่มีค่าเกินมาตรฐานดังนี้ ส.กุยบุรี
เฉลิมราช, ห้วยสัตว์ใหญ่ , ส.สวนขวัญ , ส. อ่าวน้อย, โคนม, ดีเอ็มฟาร์ม, ปุาเด็ง, โคนมพอเพียง , ว.เกษตร, โคนมชะอํา, ซอนต้า
จอมบึง, โคนมดอนกระเบื้อง
๕. ค่า SPC...

๑๑
๕. ค่า SPC, LPC, Coliform, E.Coli ศูนย์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ดังนี้ ส.กุยบุรี, เฉลิมราชพัฒนา, ดีเอ็ม
ฟาร์ม, ส.ประจวบคีรีขันธ์ ,ปุาเด็ง, ส.ชะอํา-ห้วยทราย, พิพัฒน์กิจเกษตร, ส.ท่าม่วง, ส.สุพรรณบุรี, หนองโพราชบุรี, ดอนกระเบื้อง, โค
นมดําเนินสะดวก, ซอนต้าจอมบึง
๖. บริษัทศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้องจํากัด จังหวัดราชบุรีตรวจพบ Antibiotic ที่ระดับ ๒
๕.๑.๓.๒ รายงานสรุปผลพัฒนาคุณภาพน้ํานมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรีย น ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จํานวน ๓๖ ศูนย์ เข้าตรวจสอบทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ มี
โรงงานแปรรูปตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน ๑๑ แห่ง เข้าตรวจสอบเทอมละ ๒ ครั้ง ดังนี้ ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๐เดือน พ.ย.๒๕๖๐ และม.ค. ๒๕๖๑, ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ และ ส.ค. ๒๕๖๑
๑. ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ ตั้งแด่เดือนกันยายน – ตุลาคม
๒๕๖๑ แนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือน พ.ค.- ก.ย. ๖๑ มีปริมาณน้ํานมดิบลดลง
- ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบทั้ง ๓๖ ศูนย์ ที่มีค่า SCC > ๕๐๐,๐๐๐ cell/ml มี
ปริมาณมากที่สุดคือเดือน ส.ค.และก.ย. มีมากถึง ๑๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗
- ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่มีค่า Total Solid <๑๒.๒๕% มากที่สุดคือเดือน
มีนาคม ๑๔ ศูนย์ คิดเป็น ๓๘.๘๙%
๒. ปัญหาและอุปสรรค
- ปศุสัตว์จังหวัดส่งเอกสารการตรวจสอบปริมาณและการเก็บตัวอย่างน้ํานมดิบ
ล่าช้า, ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน, ลงข้อมูลล่าช้า, ศูนย์รวมรวบน้ํานมดิบไม่ทราบคุณภาพน้ํานมด้านจุลินทรีย์ พบ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ํานมดิบ Coliform, E.Coli และ%fat ของบางศูนย์มีค่ามากผิดปกติ >๔.๕% อาจเกิดจาก
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ํานมดิบ
๓. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
- เร่งการส่งเอกสารของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เอกสารต้องครบถ้วนและถูกต้อง
เพิ่มการแจ้งผลจุลินทรีย์ให้ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบแต่ละศูนย์รับทราบ การเก็บตัวอย่างน้ํานมดิบ ให้ปฏิบัติตามคู่มือ
การเก็บและส่งตัวอย่างน้ํานมดิบอย่างเคร่งครัด
๕.๑.๓.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ (นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์)
- โครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบมีทั้งหมด ๙ โครงการ ดังนี้
๑. กิจกรรมสร้างและพั ฒนาเกษตรกร เขต ๗ ดําเนินการเตรียมความพร้อมและ
ติดตามประเมินผล ผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๒. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เขต ๗ ดําเนินการกิจกรรม
พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และอบรมผู้นําเกษตรกร ผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ เขต ๗ ประชุมชีแ้ จงและ
ประชุมขับเคลื่อนเครือข่าย ผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๔. โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม เปูาหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการดําเนิน
งานร้อยละ ๑๐๐
๕. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) ในฟาร์มเกษตรกร เปูาหมายอยู่ใน
จังหวัดราชบุรี มีการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่สนใจพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหมูหลุม
๖. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ แบ่งเป็น ๒ แปลงคือแปลงเดิม ๖
แปลง และแปลงใหม่ ๑๒ แปลง ผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๗. โครงการ...

๑๒
๗. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา
ความพร้อมศพก. การอบรมและเตรียมควมพร้อมจะเป็นการดําเนินการของจังหวัด และเขต ๗ ติดตามประเมินผล
๘. กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ เขต ๗ ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และรายงานกรมฯ ปีละ ๒ ครั้ง
๙. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทํากินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.) จ.กาญจนบุรี แต่โครงการไม่ค่อยประสบความสําเร็จเนื่องจากยังขาดผู้เข้าร่วมโครงการ
๕.๑.๓.๔ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
(โดยนายสําเนา แก้วทวี)
๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที่๑ เพศผู้ รวมลูกโค ๙๐ ตัว ลูกกระบือ ๑๙ ตัว เป็นเงิน
๘๘๓,๘๐๐ บาท
๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๔๔ ตัว ลูกกระบือ ๔ ตัว ส่ง
เงินเข้าโครงการ ธกค. จํานวน ๔๖๒,๔๐๐ บาท
๓. การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๒ ราย โดย
ขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว
๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค จํานวน ๘๔ ตัว ให้จังหวัดกาญจนบุรี ๕๖ ตัว กรณี
สัญญาครบ ๕ ปี และกรณีพิเศษ , จังหวัดนครปฐม ๑๕ ตัว ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาครบ ๕ ปี, จังหวัดเพชรบุรี
๑๓ ตัว กรณีพิเศษ
๕. รับบริจาคโค ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๖ ตัว รับบริจาคจากบริษัท ๓ BB
๖. สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.
- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๘๑๑ ตัว กระบือ ๔๒๓ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๐๙๑ ตัว กระบือ ๑๐๐ ตัว
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๑๔ ตัว กระบือ ๓๑ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๑๐๘ตัว
กระบือ ๑๑ ตัว
๗. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่เขต ๗ ได้รับโคทั้งหมด ๘๑ ราย จํานวน ๔๐๒ ตัว
- ติดตามการรับมอบโคโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ แก่อาสาปศุสัตว์
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒๐ ตัว วันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๑
๕.๑.๓.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- อนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ เพศผู้ จํานวน ๑,๔๖๓ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๑๑๔,๒๐๐ บาท
- อนุมัติจําหน่ายลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ เพศผู้ จํานวน ๑,๔๐๒ ตัว เป็นเงิน ๑๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท
- ขยายลูกตัวที่ ๑ เพศเมีย จํานวน ๑๐๙ ตัว
- มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือสัญญาครบ ๕ ปี ๒๙๕ ตัว, กรณีพิเศษ ๑,๓๙๕ ตัว
- จําหน่ายทะเบียน (ตาย) จํานวน ๙ ตัว เป็นเงิน ๑๘,๔๘๐ บาท
- ซื้อแม่โค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
- จําหน่ายแม่โค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ จํานวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
- รับบริจาค โค กระบือ ๒๕ ตัว
- รับมอบโค...

๑๓
- รับมอบโค กระบือ ๔๖๐ ตัว
๕.๑.๓.๖ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีทั้งหมด ๖ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒) โครงการพื้นที่เฉพาะ ๓) โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
๔) โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ๕) โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ๖) โครงการไทยนิยมยั่งยืน
๑. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดําเนินการ คัดเลือกโรงเรียน
กิจกรรมปศุสัตว์ ดีเด่น เปูาหมาย ๑ ครั้ง ผลการดําเนินการร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการพระราชดําริ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ ปฏิบัติงาน
ตามเปูาหมายได้ร้อยละ ๑๐๐
๓. โครงการพื้นที่เฉพาะ ผลการดําเนินการร้อยละ ๑๐๐
๔. โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คัดเลือกหมู่บ้าน ๒
จังหวัด ผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๕. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ผลงาน
ดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
๖. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ติดตามประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐
๗. โครงการไทยนิยมยั่งยืน เปูาหมาย ๒ จังหวัด ผลดําเนินการร้อยละ ๑๐๐
๕.๑.๓.๗ กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจําปี ๒๕๖๑
๑. ประเภทเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ลําดับที่ ๑ นายพิเชฐ เจริญพร
จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน)
๒. ประเภทกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเลี้ยงสัตว์) ลําดับที่ ๑ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อโครงการธนาคารโค-กระบือ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
๕.๑.๓.๘ กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจําปี ๒๕๖๑ ได้แก่
นายชอบ สังข์ทอง บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมูที่ ๙ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๕.๑.๓.๙ กิจกรรมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒, โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
นาไม่เหมาะสม, โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ , โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่าย
การผลิตและการตลาดโคเนื้อ ผลการปฏิบัติงานดําเนินการร้อยละ ๑๐๐
๕.๑.๔ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕.๑.๔.๑ ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร (โดยนางสุภา เสาว์สวย)
๑. ในเดือนกันยายน โไม่มีหน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม (Pre-Training) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอให้ส่งผลงานก่อน ๒ สัปดาห์
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก) รวม ๒๑ เรื่อง
๓. การจัดการความรู้ และ Capture องค์ความรู้ พร้อมจัดทํากิจกรรม KM Forum
ของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ เรื่อง การตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ให้มีมาตรฐาน
ระดับเดียวกัน โดย ส่วนสุขภาพการปศุสัตว์ น.สพ. ปรัศนี ชูรัตน์ ผู้ให้ความรู้ และน.ส.ภัคกร เตชะกรเกียรติ ผู้จด
บันทึก ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด
๔. การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รอบที่ ๒/๒๕๖๑ ภายใต้แถบสัญลักษณ์(banner) พร้อมแจ้งสถานะการอัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่ http://goo.gl/wzhuqY ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด
๕. การรายงาน...

๑๔
๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการขับเคลื่อน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอต้นแบบ ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด พร้อมส่งข้อมูลให้ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๖
ผู้รับผิดชอบ
๖. รายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
และรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด
๕.๑.๔.๒ ผลการปฏิบัติงาน (โดยนายธนกร ซิ้มเกษม)
๑. มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคลใน
การขอรับการประเมิน จํานวน ๑๐ เรื่อง
๒. ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๘ เรื่อง
- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จํานวน ๒ เรื่อง
- ส่วนสุขภาพสัตว์
จํานวน ๓ เรื่อง
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
จํานวน ๑ เรื่อง
- ฝุายบริหารทั่วไป
จํานวน ๒ เรื่อง
๓. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เปูาหมาย
ของเขต ๗ จํานวน ๑๔๑,๑๐๐ ราย ผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๐๙
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แผนการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๕.๒.๑ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๑. อบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์
- ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อบรม GAP ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ว.เกษตรเพชรบุรี
- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อบรม GAP ฟาร์มไก่เนื้อ,ไก่ไข่,เป็ดเนื้อ,เป็ดไข่,สุกร,โคเนื้อ
,แพะเนื้อ จ.สุพรรณบุรี
๒. ตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์
- ตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ บริษัท เอ็นแอนด์พี จํากัด อ.เมือง จ. นครปฐม และ
บริษัท พรี่เมี่ยมบีฟ จํากัด จ. สุพรรณบุรี
๓. ปศุสัตว์ OK
- ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK
๔. GMP ศูนย์รวบรวมไข่
- ตรวจรับรองใหม่ จันทร์ฉายฟาร์ม
๕. ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ โครงการปศุสัตว์ OK
- ฝันชัยฟาร์ม
๖. ปศุสัตว์อินทรีย์
- วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เบื้องต้น
๗. กิจกรรม Residue monitoring plan
- สอบสวนกรณีพบยาปฏิชีวนะเกินค่ามาตรฐาน
๘. GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์
- ตรวจรับรองระบบ GMP บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จ.ราชบุรี
๙. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒.๑ ส่วนสุขภาพ...

๑๕
๕.๒.๑ ส่วนสุขภาพสัตว์
๑. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
๒. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ
๓. ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
๔. ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์
๕.๒.๓ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- เข้าตรวจสอบวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- วันที่ ๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น, คัดเลือกสถาบันเกษตรกรและ
คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด ในพื้นที่เขต ๗
- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ กรมปศุสัตว์
- วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมหารือพืชอาหารสัตว์ (สปก. อ.ไทรโยค)
- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน โครงการที่สําคัญตาม
นโยบายของรัฐบาล และงานที่ได้รับมอบหมาย ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗
๕.๒.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
- รวบรวมโครงการที่ของบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ตั้งแต่
งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๖๑ เพื่อจัดทําธนาคารโครงการ (Project bank)
- วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและ
ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์และสังคมศาสตร์
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๖. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวอริญญา บุญประกอบ
ผู้จดรายงานการประชุม

