
 
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑ นายรณชัย  จ๋วงพานิช   ปศุสัตว์เขต ๗       ประธาน 
๒ นายกัฐพร  ภู่เพ็ชร์   ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์      
๓ นายกฤษณ์  บุญพิทักษ์   ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์  
๔ นางสุภา   เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
๕ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๖ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๗ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๘ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๙ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๑๐ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๑ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๒ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๕ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๖ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๗ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๘ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๙ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒๐ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๒๑ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๒ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔    
๒๓ นายสมยศ  แสงประทุม   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๔ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๕ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๖ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๗ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร 
๒๘ นางสาวพัชยานันต์  คหกิจไพศาล  นิติกร   
๒๙ นายศุภณัฐ  สังข์เอ่ียม   นักวิทยาศาสตร์ 
๓๐ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๑ นางมณฑา  ป๎้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๒ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 

๓๓  นางสาวอําพร... 



 ๒  
 

๓๓ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๓๔ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๕ นางสาวสิรินาถ  อินทร์อยู่   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๖ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล  
๓๗ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๘ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๓๙ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๔๐ นายนิพนธ์  สนิทป๎ญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๑ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๒ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๔๓ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๔ นายธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๕ นางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๖ นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญํู  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๗ นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๘ นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญากวิน  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๔๙ นายภาณุมาศ  สืบเก่ง   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๐ นายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๑ นายลีนวัตน์  สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๒ นางสาวเสาวรส  โมรา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๓ นายกฤษติน  ทองศรีม่วง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๔ นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๕ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๖ นายเพชร  บัวสุวรรณ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๕๗ นายสราวุธ  สีขาว   นักวิชาการสัตวบาล 
๕๘ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๕๙ นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๐ นายชานนท์ กลองสูงเนิน   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๑ นายธนกฤต  ชุติพงศ์ศาศวัต  นักวิชาการสัตวบาล 
๖๒ นางสาวอรอนงค์  จันทน์มาลา  นักวิชาการสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    ไปราชการ 
๒ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ          ไปราชการ 
๓ นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ          ไปราชการ 
๔ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน          ไปราชการ  
๕ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ         ไปราชการ  
๖ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒          ไปราชการ 
๗ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล           ไปราชการ 
๘ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล             ไปราชการ  

๙  นายธนัญชัย... 



 ๓  
 

 

๙ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล           ไปราชการ 
๑๐ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล           ไปราชการ 
๑๑ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ           ไปราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระท่ี ๑.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องติดตามงบประมาณ ปี ๒๕๖๑  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระชาติ  เขื่อนรัตน์ สั่งให้มีการ

จัดทําแผนและรายงานความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ในส่วนของกอง/สํานักส่วนกลาง 
หลังจากที่มีการซัก-ถามเรื่องงบประมาณ ทําให้มีการโอนงบประมาณลงหน่วยงานภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น  ขอ
มอบหมายเรื่องการจัดประชุม-สัมมนาให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือนมีนาคม และเงินงบประมาณที่ได้รับโอนมาใหม่
ให้ตรวจเช็คว่าให้ทําอะไร พร้อมทั้งจัดทําแผนการใช้เงินให้เรียบร้อย  สําหรับงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
ปศุสัตว์เขต ๗ ได้ทําสัญญากับผู้รับเหมาและเริ่มดําเนินในส่วนของหลังคาและปูอมยามแล้ว 

-  ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ สอบถามเรื่องการปรับปรุง ซ่อมแชมสํานักงาน ขอทราบรายละเอียดการทาสี
บริเวณด้านในห้องทํางาน เริ่มดําเนินการวันที่เท่าไหร่ เพ่ือจะได้วางแผนเคลียร์ห้องได้ถูกต้อง 

-  จนท.พัสดุ แจ้งว่า การซ่อมหลังคาและปูอมยามดําเนินการแล้ว สําหรับงานทาสี อยู่ในงวดงานที่ ๒ 
สัญญางวดละ ๔๕ วัน ระยะเวลารวม ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค. – ๒๕ เม.ย. ๖๑  

-  ขอให้ทุกส่วนเริ่มเตรียมตัวเก็บของ และทํากิจกรรม ๕ ส ไปพร้อมกัน 
๑.๒  ผลการประชุมภูมิภาคฯ ณ โรงแรมเอเชีย ท่านอธิบดีฯ ชี้แจงเรื่องนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี 

๑) ทีม่ีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ โดยใช้นโยบายของรัชกาลที่๙ โดยรัฐฯลงทุน ๑ ครั้งเพ่ือซื้อแม่โค แม่แพะ 
แกะ มอบให้เกษตรกรนําไปเลี้ยง หลังจากได้ลูกแล้วมอบให้เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป    ๒)   ข้อมูลเรื่องคนจนด้าน
ปศุสัตว์ ซึ่งมีรายได้ต่ํากว่าปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีการระดมสมองหาวิธีช่วยคนจนที่ไม่มีพ้ืนที่ หรือหลักทรัพย์ ว่าจะ
ช่วยอย่างไร  คือเป็นเรื่องเร่งด่วน ๒ ข้อที่ทา่นนายกฯติดตาม   

๑.๓  เรื่องการทํางานของแต่ละกรม เน้นว่ามีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การปลูกข้าวโพดพร้อมฝ๎ก ฯ  

๑.๔  งานฟ๎งชั่นของกรมปศุสัตว์  ท่านอธิบดีฯได้มอบหมายให้รองอธิบดีฯรับผิดชอบดังนี้ 
นายวีระชาติ    เขื่อนรัตน์    รองอธิบดีฯ รับผิดชอบเรื่องการบริหารฯ 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีฯ รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานฯ 
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีฯ รับผิดชอบเรื่องสุขภาพสัตว์ 
นายอําพันธุ์     เวฬุตันติ   รองอธิบดีฯ รับผิดชอบเรื่องการผลิตฯ   

-  การกําจัดสัตว์พาหะของโรค เน้นเรื่อง สุนัข และ ไก่  ซึ่งนโยบายเก็บสัตว์พาหะเช่น ทําลายสัตว์ที่ด่านฯ 
กําลังเป็นข่าวในขณะนี้ กรมฯถูกโจมตีเรื่องทําลายสัตว์ว่าทําไมไม่รอให้ได้ผลบวกก่อนทําลาย ขอมอบหมายให้ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ ลงข้อมูลในเวบไซต์ของเขต ๗ เรื่องการชี้แจงของกรมฯที่มีการโจมตีของกลุ่มผู้รักสัตว์ ในการกําจัด
สัตว์ทั้งหมด ขอให้ศึกษาข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของบุคคลทั่วไป 

-  เรื่องสถานีบํารุงพันธุ์สัตว์, พืชอาหารสัตว์, ศูนย์ผสมเทียมฯ และด่านฯ ขอให้ออกช่วยจังหวัดทํางาน 
สําหรับงานวิจัยต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์สําหรับปศุสัตว์อําเภอให้มากที่สุด และงบกลางรายละเอียดยังไม่ชัดเจน 

-  ด้านอาหารสัตว์ กรมฯส่งเสริมและแนะนําให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ควบคุมเรื่องการนําเข้า
อาหารดี สุขภาพดี โดยระวังเรื่องเชื้อรา 

-  เรื่องเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กรมฯแนะนําเรื่อง แหล่งกระจายสินค้า ต้องปรับปรุงหาแหล่งเงินทุน 
โดยเฉพาะฟาร์มโคนม โรงฆ่าแพะ 

- การจัดตั้ง... 



 ๔  
 

- การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยการจัดตั้งกลุ่มไลน์ 
- รัฐมนตรีฯ เน้นเรื่องงานฟ๎งส์ชั่นของทุกกรม โดยกรมปศุสัตว์เน้นเรื่อง ขายที่ไหน ใครซื้อ ซึ่งก่อนที่จะ

ทําแผนงาน ต้องศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ก่อนที่จะดําเนินโครงการต่อไป 
๑.๕  เรื่องการรักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต ๗ กําหนดวันที่ให้ ผอ.ส่วนฯทําหน้าที่รักษาราชการแทน 

จากการทดลองใช้ได้ระยะหนึ่ง พบว่ามีป๎ญหาเรื่องการนําเสนอ ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วย และเรื่องการ
ประชุมประจําเดือน เมื่อนําเสนองานในส่วนของตนแล้ว ไม่ควรออกจากห้องประชุม ควรรับทราบงานของส่วนอ่ืน
ให้ครบ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึง
ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปเพื่อจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์
ของหน่วยงานต่อไป 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑  แบบฟอร์มการตรวจราชการทีแ่ต่ละเขตรับผิดชอบ ส่วนยุทธศาสตร์ฯจะส่งแบบฟอร์มให้แต่ละส่วนฯ

ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลกลับไปให้แต่ละเขตพร้อมทั้ง สําเนาข้อมูลให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯด้วย 
๓.๒  กิจกรรม Big Cleaning Day ให้เริ่มดําเนินการในวันศุกร์แรกของเดือนพร้อมทั้งดําเนินกิจกรรม ๕ส 

ในระหว่างงานทาสีของสํานักงานฯ 
๓.๓  เรื่องเขตปลอดโรคบรูเซลโลสีสในแพะ ได้ศึกษาข้อมูลการสร้างเขตปลอดโรค FMD จากเขต ๒ เป็น

รูปแบบในการดําเนินงาน 
๓.๔  ผลการปฏิบัติงาน E-opertion มอบให้ติดตามและทําบันทึกรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ 
๓.๕  โครงการแก้ป๎ญหาสารเร่งเนื้อแดง จัดทําแผนการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว และการตรวจเครื่อง 

Test spect  เริ่มดําเนินการเดือนกุมภาพันธ์ในพ้ืนที่เขต ๒ และ ๗ เปูาหมายในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี สุกร 
๓๐๐ อัน,  โค ๕๐๐ อัน 
วาระท่ี ๔.     เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  

๑)  ประธานแนะนําตัวข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่คือ  นางเยาวนิตย์   เพชรน้ําเขียว 
ตําแหน่ง ปฏิรูปที่ดิน 

๒)  โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจําเดือนกุมภาพันธ์  กําหนดจัดงานในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดสว่างอารมณ ์อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  

๔)  สภากาแฟ กําหนดสถานที่ ณ กรมการสัตว์ทหารบก ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๕)  งานผลไม้ของดีจังหวัดนครปฐม  กําหนดจัดงานวันที่ ๑๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอเชิญชวน

ทุกท่านร่วมงานดังกล่าว 
ประธาน   ขอแสดงความยินดีกับนางนิสาชล ศรีอ่อน ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจําปี ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๒ สรุปผล... 
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๔.๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ธันวาคม สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป ๕,๐๑๓,๒๔๐.๐๐ ๒๐๘,๔๔๕.๒๖ ๒,๔๓๓,๓๒๙.๐๖ ๔๙.๕๔ ๒,๕๗๙,๙๑๐.๙๔ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ ๒,๖๒๗,๗๘๐.๐๐ ๓๙๐,๙๕๙.๗๕ ๑,๔๘๗,๐๐๓.๗๔ ๕๖.๕๙ ๑,๑๔๐,๗๗๖.๒๖ 
ส่วนมาตรฐานการ

ปศุสัตว์ 
๑,๕๗๐,๑๔๐.๐๐ ๒๒๗,๙๘๘.๐๐ ๖๙๓,๗๐๕.๐๒ ๔๔.๑๘ ๘๗๖,๔๓๔.๙๘ 

ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ๒๖๐,๓๒๐.๐๐ ๖๒,๗๓๖.๙๐ ๑๔๐,๙๙๒.๙๑ ๕๔.๑๖ ๑๑๙,๓๒๗.๐๙ 

ส่วนส่งเสริมฯ ๒,๓๓๐,๑๔๐.๐๐ ๒๓๔,๖๒๒.๐๐ ๗๙๔,๓๔๐.๘๘ ๓๔.๐๙ ๑,๕๓๕,๗๙๙.๑๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๑,๖๒๐.๐๐ ๑,๑๒๔,๗๕๑.๙๑ ๕,๕๔๙,๓๗๑.๖๑ ๔๗.๐๒ ๖,๒๕๒,๒๔๘.๓๙ 
หมายเหตุ  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  ได้รับงบประมาณเพ่ิมเป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
ที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๑.๑   ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑  (โดย น.สพ.อนุสรณ์  สังข์ผาด) 

๑)  อบรมมาตรฐานฟาร์ม จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม” ณ  ส.
โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จก. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าอบรม ๖๕ ราย 

๒)  ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ 
-  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม๒๕๖๑ ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรีชาฟาร์ม๒ 

อ.เมือง จ.ราชบุรี สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๓ ดาว, และ ซีทีพีฟาร์ม อ.เมือง จ.ราชบุรี สรุปผลการตรวจ
ประเมินได้ระดับ ๔ ดาว 

-  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม บ.เอพีเอ็มอะโกร 
จก. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๔ ดาว และชลิตาฟาร์ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  สรุปผล
การตรวจประเมินได้ระดับ ๕ ดาว 

-  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟาร์มมณีธนาธิป 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๓ ดาว และสมชายฟาร์ม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๓ ดาว ,และ สมพงษ์ฟาร์ม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี สรุปผลการตรวจประเมิน
ได้ระดับ ๓ ดาว 

-  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ส.ว่องเจริญพร
ฟาร์ม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๓ ดาว 

๓)  สรุปผลคณะกรรมการฯ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่  รวม ๑๘ ฟาร์ม ให้การรับรอง  ๑๗ ฟาร์ม ไม่ผ่าน

การรับรอง ๑ ฟาร์ม เนื่องจากผลน้ําไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
-  กิจกรรม ตรวจติดตาม  รวม ๕ ฟาร์ม  คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๕ ฟาร์ม 
-    กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๔๘ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๔๗ ฟาร์ม ไม่ผ่าน

การรับรอง ๑ ฟาร์ม เนื่องจากผลน้ําไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ยกเลิก... 



 ๖  
 

-    ยกเลิกการรับรอง โคเนื้อ ๑ ฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบุรี เหตุผลคือ เลิกเลี้ยง,    
ไกเ่นื้อ ๑ ฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี เหตุผลคือเลิกเลี้ยง และแพะเนื้อ ๑ ฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบุรี เหตุผลคือ    
ไม่พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานฟาร์ม 

๕.๑.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ในโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ 
๑) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสาร

เบต้าอะโกนิสท์ในโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ และประชุมคณะทํางานเฝูาระวังการใช้ยา เพ่ือควบคุม ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์  

๒)  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นําร่องเก็บป๎สสาวะสุกรในพ้ืนที่ อําเภอ สาม
พราน จังหวัดนครปฐม สุ่มตรวจ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ โรงฆ่าท่ี๑  สุกรเข้าฆ่า ๓๖ ตัว จาก ๒ ฟาร์ม เก็บ ๔ 
ตัวอย่าง พบผลบวก ๒ ตัวอย่าง  สั่งงดฆ่า ๘ ตัว,  โรงฆ่าท่ี๒  สุกรเข้าฆ่า ๓๔๑ ตัว จาก ๖ ฟาร์ม เก็บ ๒๐ ตัวอย่าง 
พบผลบวก ๑๓ ตัวอย่าง  สั่งงดฆ่า ๒๗๖ ตัว 

๓)  ปริมาณสารเร่งเนื้อแดงท่ีตรวจพบเพ่ือนําไปดําเนินคดีคือ ผล LC MSMS ซึ่งโรง
ฆ่าท่ี๑ อยู่ในระดับ ๓๐-๗๒ ppb สารที่พบคือ Salbutamaol, โรงฆ่าท่ี๒ มี ๑๓ ตัวอย่าง พบปริมาณสูงสุด 
๑,๗๒๕ ppb ต่ําสุด ๖ ppb แสดงว่าชุดทดสอบให้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง  

๔)  สรุปป๎ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดไม่พบเอกสารการเคลื่อนย้าย 
-  การนําสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ไม่พบเอกสารรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ 
-  มีพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อสัตว์จากฟาร์มเพ่ือมาส่งขายยังพ่อค้า ณ โรงฆ่าสัตว์ จึงไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ 
-  ไม่พบเอกสารการแจ้งการฆ่าสัตว์ 
-  ไม่มีกําลังคนเพียงพอในการตรวจสอบสุกรที่กักไว้ที่โรงฆ่าสัตว์ กรณีตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง ทําได้เพียงแค่แจ้ง
พนักงานตรวจโรคสัตว์ให้ทําหนังสือถึงโรงฆ่าสัตว์ให้มีการงดการฆ่าสุกรชุดดังกล่าว 
-  ไม่ทราบต้นทางที่มาของสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ (กรณีไม่ทราบบันทึกถ้อยคําเป็นหลักฐาน) 
-  มีการสวมสุกรที่เข้าเชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน (GAP) 

๕.๑.๑.๓ ตรวจ GMP โรงฆ่าสัตว์ 
๑)  ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกร GMP  บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด เมื่อวันที่ ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  ๓ ข้อ ระยะเวลาแก้ไข ๑๕ วัน  
รายละเอียดข้อบกพร่อง 

๑. บริเวณทางเข้าห้องบรรจุภัณฑ์ ๒ (ป๎จจุบันเป็นห้องตัดแต่งเครื่องใน)พบมีการตัดแต่งเครื่องในแดงทําให้
เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ 

๒. ห้องบรรจุภัณฑ์ ๑ พบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เนื้อวางอยู่ในห้อง ทําให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ 
๓. บริเวณทางเดินหน้าห้องเก็บสินค้าแช่เย็น พบผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่คัดท้ิงจําหน่ายอยู่บริเวณหน้าทางเข้า

ห้อง clod strorage ทําให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ 
รายละเอียดข้อแนะนํา    ห้องเครื่องในแดงพบน้ํานองพ้ืน ควรเพิ่มความถ่ีในการรีดน้ํา 

๒)  ตรวจรับรองใหม่ GMP โรงฆา่แพะ บริษัท เอ วาย เค มัทเทิน จํากัด เมื่อวันที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  ๓๑ ข้อ  ข้อแนะนํา   ๙ ข้อ ระยะเวลาแก้ไข ๙๐  วัน 
รายละเอียดข้อบกพร่อง ดังนี้ 

๑.  ไม่มีตะแกรงกรองปิดรูท่อระบายน้ําก่อนออกนอกอาคาร 
๒.  ไม่พบห้องสําหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ 
๓.  ไม่มีฝาครอบหลอดไฟห้องแต่งตัวโซนสะอาดและโซนสกปรก 
๔.  ไม่มีฝาครอบหลอดไฟจุดตรวจเนื้อห้องเชือด 

๕. ห้องแต่งตัว... 
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๕.  ห้องแต่งตัวไม่มีที่นั่งสําหรับใส่รองเท้า 
๖.  ห้องตัดแต่งไม่สามารถทําอุณหภูมิได้ ๑๘ องศา ตลอดเวลา 
๗.  ไม่พบไฟดักแมลงห้องแต่งตัว 
๘.  ไฟดักแมลงในห้องเชือดไม่เหมาะสม 
๙.  ไม่มีอุปกรณ์จุ่มมีดบริเวณลอกหนังและเอาเครื่องในออกและห้องตัดแต่ง 
๑๐.  ไม่พบการควบคุมสัตว์พาหะและบันทึก 
๑๑.  พบเศษเนื้อในรางระบายน้ําหน้าห้องตัดแต่งก่อนมีการผลิต (ก่อนเชือด) 
๑๒.  พบคราบสกปรกที่ ปลอกมีดก่อนการใช้งาน และที่โซ่และ ตะขอแขวนซาก 
๑๓.  ไม่ปิดประตูห้องพักสัตว์และช่องส่งเครื่องในหลังการปฏิบัติงาน 
๑๔.  พบซากสัมผัสพ้ืนขณะปฏิบัติงาน 
๑๕.  ไม่มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิใจกลางซาก 
๑๖.  ไม่มีการตรวจและบันทึกอุณหภูมิน้ําร้อนสําหรับจุ่มฆ่าเชื้อมีด 
๑๗.  ไม่พบผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใช้ 
๑๘.  ไม่พบผลตรวจสุขภาพพนักงาน 
๑๙.  ไม่พบบันทึกฝึกอบรมพนักงาน 
๒๐.  ไม่พบบันทึกอุณหภูมิห้องเย็น ห้องตัดแต่ง อุณหภูมิซากขณะขนส่ง 
๒๑.  ไม่พบบันทึกการตรวจสัตว์ก่อนฆ่า-หลังฆ่า 
๒๒.  ไม่พบบันทึกการทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ 
๒๓.  ไม่พบบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ (ฟาร์ม GAP) 
๒๔.  ไม่พบบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ 
๒๕.  ไม่พบการระบุผลิตภัณฑ์สินค้า เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับได้ 
๒๖.  ไม่มีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์ที่เข้าโรงฆ่า 
๒๗.  ไม่พบเอกสารเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ (ร.๔) 
๒๘.  ไม่พบถัง Condem ซากท่ีมีป๎ญหา 
๒๙.  แก้ไขคู่มือขั้นตอนการ Final wash ทําในห้องผ่าซากและปฏิบัติตามคู่มือ 
๓๐.  ไม่มีบันทึกบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม 
๓๑.  ปลั๊กไฟไม่มีฝาครอบปูองกันน้ํา 

รายละเอียดข้อแนะนํา 
๑.  ที่จุ่มเท้าควรมีความมั่นคง แข็งแรง 
๒. โซ่ที่ใช้แขวนซากมีความยาวมากเกิน ทําให้ซากระพ้ืน 
๓. โซ่ที่ใช้แขวนซากควรถอดล้าง และทําความสะอาดได้ 
๔. ควรอดอาหาร ๔ ชั่วโมง ก่อนนําสัตว์เข้าฆ่า 
๕. ควรมีชุดสําหรับผู้เข้าเยี่ยมชม ให้เพียงพอ 
๖. ไม่ควรใช้ฟองน้ํา ซับน้ําจากซาก 
๗. ไม่ควรวางเนื้อในห้องเย็น สัมผัสกับพ้ืน หรือไม่มีวัสดุห่อหุ้ม 
๘. ควรมีการสอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ชั่ง ตวง วัด เป็นประจําทุกปี 
๙. ควรจุ่มล้างมีด ก่อนใช้งานในตัวถัดไป 

๓)  ตรวจติดตามโรงฆ่าโค GMP  นาง อุไรวรรณ พาริก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๑  รายละเอียดข้อบกพร่อง 

๑. ตู้ล๊อกเกอร์... 
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๑.  ตู้ล๊อกเกอร์พนักงานส่วนสกปรกและส่วนสะอาดด้านบนเป็นที่เก็บสิ่งสกปรก เช่น ฝุุน  
๒.  ประตูทางออกเครื่องในมีช่องทางให้สัตว์พาหะเข้ามาในพื้นที่ผลิตได้ 
๓.  ถังขยะทางเข้าพ้ืนที่ส่วนสกปรกเป็นชนิดใช้มือเปิด 
๔.  ห้อง chill ตะกร้าใส่ผลิตภัณฑ์ล้างไม่สะอาดทําให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ 
๕.  พ้ืนที่เชือดโค ด้านบนหลอดไฟไม่มีฝาครอบ 

รายละเอียดข้อแนะนํา 
๑. ผลตรวจคุณภาพน้ําควรเป็นผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพ่ือการบริโภค (ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) 
๒. ควรติดปูายหรือระบุผลิตภัณฑ์สินค้า เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับได้ 

๔)  ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
๔.๑) ตรวจติดตาม กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกาญจนบุรี พรีเมี่ยมมิลล์ เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องจํานวน  ๒ ข้อ 
๔.๒)  ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จํากัด ศูนย์ฯ อ่าวน้อย 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องจํานวน ๑ ข้อ 
๔.๓)  ตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรโคนมชะอํา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

พบข้อบกพร่องจํานวน ๑ ข้อ  
๕)  GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ตรวจรับรองไข่อนามัย และตรวจติดตาม GMP ศูนย์คัด

ไขช่ัยพรสหฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑พบข้อบกพร่อง GMP: จํานวน ๔ ข้อ,  ไข่อนามัย : จํานวน ๖ ข้อ 
๕.๑.๑.๔  ปศุสัตว์ OK   

-  วิทยากรอบรมโครงการผู้ประกอบการการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด
ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

-  วิทยากรอบรมโครงการผู้ประกอบการการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด
ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) จังหวัดนครปฐม  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

-  ผลการตรวจวิเคราะห์ โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บ
ตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๒ ตัวอย่าง ไม่พบผลบวกMA result ,จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๖ ตวัอย่าง 
พบผลบวก ๓ ตัวอย่าง 

-  สอบสวนกรณีพบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในไข่ไก่ ศูนย์คัดไข่กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ จากผลการตรวจสอบย้อนกลับของจังหวัดเพชรบุรีพบว่า รับไข่ไก่มาจากศูนย์คัดไข่
กาญจนบุรี จึงดําเนินการเข้าตรวจสอบ แต่เนื่องจากการเก็บตัวอย่างไม่ได้บันทึกเลขล็อตผลิต ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงระดับฟาร์มได้  จึงให้ทางศูนย์รวบรวมไข่เน้นย้ํากับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มให้เข้มงวด
เรื่องการใช้ยาในฟาร์ม 

-  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีขอ
รับรองใหม่ รวม ๑ ราย ต่ออายุการรับรอง รวม ๑ ราย ให้การรับรองรวม ๒ ราย ตรวจติดตาม ๔๑ ราย คงไว้ซึ่ง
การรับรองทั้ง ๔๑ ราย 

-  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ขอรับรองใหม่ ๒ ราย ให้การับรองทั้ง ๒ ราย 

๕.๑.๑.๕  ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์   
๑)   ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เบื้องต้น จํานวน ๘ ฟาร์มดังนี้ 

๑. ฟาร์มนางสํารวย สว่างศรี (อ.เมือง จ.ราชบุรี)    ๒. ฟาร์มนายประเสริฐ กิจติสร (อ.เมือง จ.ราชบุรี) 
๓. ฟาร์มนายสมศักดิ์ ประทุมเจริญ (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)  ๔. นายศุภวิขญ์ วราภักดิ์ (อ.เมือง จ.ราชบุรี)        
๕. ฟาร์มนายมานะ โทสูงเนิน (อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)  ๖. ฟาร์มนางวราภาณ์ กานต์พีรยศ (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)    

๗. ฟาร์มนาย... 
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๗. ฟาร์มนายศุภกร ชินบุตร (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)   ๘. ฟาร์มนางพิมพ์ประภา เอี่ยมสะอาด (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)   
๒)  สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น 

๑. อาหารสัตว์อินทรีย์ -  ต้องหาซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์จากพ้ืนที่ภายนอก (เพ่ิมต้นทุนการผลิต)  
-  กรมฯยังไม่รับรองการใช้อาหารสัตว์จากระบบ PGS (ชุมชนรับรอง)   

๒. แหล่งที่มาของสัตว์ -  ไม่สามารถจัดหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์อินทรีย์ได้เพียงพอ 
๓. แนวกันชน  -  ต้องจัดทําแนวกันชนเพ่ิมเติม เนื่องจากฟาร์มอยู่ติดกับพ้ืนที่ที่ไม่เป็นอินทรีย์ 
๔. ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ -  จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การจุ่มเท้าด้วยน้ําด่าง
ทับทิบ หรือน้ําหมักชีวภาพ หรือเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
๕. การจัดเก็บบันทึกข้อมูล    -  ขาดการจัดทําบันทึกข้อมูล เช่น บันทึกประสิทธิภาพการผลิต การใช้อาหาร 
ประวัติสุขภาพสัตว์ เป็นต้น 

๓)  SWOT Analysis 
จุดเด่น (Strength) 

- เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิต มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
- มีตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์จากพ้ืนที่ภายนอก จึงทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 
- ต้องมีการปรับปรุงฟาร์ม เช่น การสร้างแนวกันชน คอกพักสัตว์ปุวย เป็นต้น 

โอกาส (Opportunity) 
- ผู้บริโภคมีความนิยมบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น 
- กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์ 

อุปสรรค (Threat) 
- ภาวะราคาเนื้อสุกรตกต่ํา 

๕.๑.๑.๖  GMP & HACCP โรงงานอาหารสัตว์ 
๑) ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่ ระบบ GMP&HACCP โรงงานผลิตอาหาร

สัตว์ บริษัท มหัตสินวารี ผลิตปลาปุน พบข้อบกพร่องสําคัญ GMP ๓ ข้อ และ HACCP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๑ข้อ 
๒) ตรวจติดตามระบบ GMP&HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูป พบข้อบกพร่องสําคัญ GMP ๒ ข้อ และ HACCP: พบ
ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ 

๕.๑.๑.๗   ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ       
๑)  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  

-  เก็บตัวอย่างจากป๎สสาวะสุกรทั้งหมด ๔๙๒ ตัวอย่าง พบผลบวก Beta-agonist ทั้งหมด ๑๖ ตัวอย่าง คิดเป็น 
๓.๒๕%   

๒)  มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์  
-  เก็บตัวอย่างจากป๎สสาวะสุกรทั้งหมด ๑๔๐ ตัวอย่าง พบผลบวก Beta-agonist ทั้งหมด ๗ ตัวอย่าง คิดเป็น 
๕.๐๐% 

-  เก็บตัวอย่างจากป๎สสาวะโคทั้งหมด ๕๕  ตัวอย่าง พบผลบวก Beta-agonist 
ทั้งหมด ๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๔.๒๙ % 

๓)  ผลเพาะเชื้อ... 



 ๑๐  
 

๓)  ผลเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการควบคุม ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา   
พบเชื้อ E.coli ในเนื้อสุกร ๒๗.๑๒ % เนื้อไก่ ๒๓.๘๑ %และพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อสุกร ๓๒.๒๐% เนื้อไก่ 
๓๐.๙๕% 

๕.๑.๒  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๕.๑.๒.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.จําลอง  วรศรี)   

-  สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกิดโรค
ทั้งหมด ๑๑ พ้ืนที่ จํานวน ๔๐ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด ๑,๑๐๙ ตัว ปุวยสะสม ๒๙๒ ตัว ป๎จจุบันมีพ้ืนที่ที่เหลือตัวปุวย
อยู่ ๑ แห่งคอื หมู่ที่ ๙  ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ผลการตรวจเป็นไทป์โอ  เป็นโคนมปุวยทั้งหมด ๔ ฟาร์ม 
ฟาร์มสุดท้ายที่มีสัตว์ปุวยเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงทั้ง ๔ ฟาร์มอยู่ติดกัน   

-  ผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์เร่งรัดการทําฟาร์มปลอดโรคในแพะ ประจําปี 
๒๕๖๑ ดําเนินการแล้ว ๔ จังหวัด คือจังหวัดกาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรีและสุพรรณบุรี เจาะเลือด
ทั้งหมด ๕๕๘ ฟาร์ม ให้ผลบวก ๖๖ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๓ จํานวนแพะที่ทดสอบโรคเจาะเลือดทั้งหมด 
๑๗,๖๒๒ ตัว ให้ผลบวก ๑๖๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ 

-  ตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส จังหวัดประจวบฯ, กาญจนบุรี 
-  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 

บริษัทบิ๊กฟููดส์ กรุ๊ป จํากัด, บริษัทเซ็นทรัล ฟฺูด รีเทล จํากัด (TOPS)  
-  ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ

ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในพ้ืนทีจ่.เพชรบุรี และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  
ในพ้ืนที่  จ.กาญจนบุรี 

๕.๑.๒.๒  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์  
-  ตรวจสถานพยาบาลสัตว์   ขอใหม่   ๑ ราย,  ต่ออายุ  ๔ ราย 
-  ออกใบอนุญาต   ขอใหม่ ๗ ราย,  ต่ออายุ ๕ ราย 

๕.๑.๒.๓  กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  ร่วมปฏิบัติงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ณ วัดวังน้ําขาว ต.คลองจินดา  อ.สามพราน จ.นครปฐม  

๕.๑.๒.๔  โรคพิษสุนัขบ้า   
-  เกิดโรคในสุนัข เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณเทศบาลเมืองหัวหิน     

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
-  เกิดโรคในสุนัข เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
-  เกิดโรคในสุนัข เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อบต.วังก์พง อ.ปราณบุรี      

จ.ประจวบคีรีขันธ์  
-  เกิดโรคในสุนัข เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ณ  ม.๑  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง  

จ.สมุทรสงคราม 
๕.๑.๒.๕  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU)  ของฟาร์มติดตามและสาธิต 

๑๗ ฟาร์ม (โดยนางสาวเสาวรส  โมรา) 
๑)  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 

เทียบกับปี ๒๕๖๐ 
-  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย (กิโลกรัม/ตัว/วัน) พบว่า ค่าเฉลี่ยปี๖๑ สูงกว่าปี ๖๐ แต่

ในเดือนมกราคม ปี ๖๑ ตกลงมาท่ี ๑๔ กิโลกรัม/ตัว/วัน 
๒)  ค่าองค์ประกอบด้านน้ํานม  

- ผลองค์ประกอบ... 



 ๑๑  
 

 

-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid) พบว่าใน
เดือนมกราคมมีค่าสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน  

-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณไขมัน (%Fat) พบว่าในเดือนมกราคม ปี
๖๑ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๖๐ 

-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณโปรตีน (%Protein)  พบว่าในเดือน
มกราคม ปี ๖๑ ต่ําลงเมื่อเทียบกับปี ๖๐ 

๓)  Somatic Cell Count (SCC) พบว่าในปี ๖๑ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๖๐ 
ผลการดําเนินงานเดือนมกราคมปี๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ปี ๖๐ ดังนี้ 
-  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยของทุกหน่วย พบว่า หน่วยที่มีปริมาณน้ํานมสูงสุดคือ หน่วยประจวบฯ ๑ ได้   ๑๖.๐๔ 
กิโลกรัม/ตัว/วัน และมีหน่วยนครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี๑, ประจวบฯ๑  มีปริมาณน้ํานมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
๖๐ 
-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณของแข็งรวม (Total Solid) พบว่าหน่วยที่ปริมาณ TS สูงสุดคือ หน่วย
นครปฐม ได้ ๑๒.๕๗% และมีหน่วยนครปฐม, ราชบุรี๑,  ประจวบฯ๑ และ ๒  มีปริมาณน้ํานมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี ๖๐ 
-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณโปรตีน (Protein) พบว่าหน่วยที่มีประมาณโปรตีนสูงสุดคือ หน่วยนครปฐม 
และมีหน่วย นครปฐมและราชบุรี ๑  มีปริมาณน้ํานมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๖๐ 
-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณไขมัน (Fat) พบว่าหน่วยที่มีปริมาณไขมันสุงสุดคือ หน่วยนครปฐม ได้ 
๓.๘๘% ทําให้คา่เฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย 
-  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณแล็คโตส (Lactose) พบว่าหน่วยที่มีประมาณแล็คโตสสูงสุดคือ หน่วย
นครปฐมได้ ๔.๘๖% และทุกหน่วยมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๖๐ 
-  Somatic Cell Count (SCC) พบว่าหน่วยที่มีค่า SCC ต่ําที่สุดคือ หน่วยราชบุรี ๑ ได้ ๑๕๙,๗๓๐ cell และทุก
หน่วยส่วนใหญ่มีค่าSCC ต่ําลง 

๔)  ชั่วโมงการเปลี่ยนสี (MB)  ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยได้ ๗  ชั่วโมง แต่มีหน่วย
เพชรบุรีได้ ๕ ชั่วโมง 

๕)  ข้อมูลประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ฟาร์มติดตามและสาธิต ๑๗ ฟาร์ม  
-  อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก พบว่า หน่วยมีค่าลดลงคือ หน่วยเพชรบุรี, 

ราชบุรี ๑ และ ๒ , ประจวบฯ ๒ ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยได้ ๓๑.๘๗ เดือน 
-  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก พบว่า หน่วยที่มีค่าลดลงชัดเจนคือ หน่วย

ราชบุรี๒ ได้ ๔๗๓.๗๓ วัน ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยได้ ๔๙๑.๙๒ วนั  
-  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติด (แม่โค) พบว่า หน่วยที่มคี่าเฉลี่ยลดลงคือ 

ราชบุรี๑, นครปฐม, ราชบุรี๒, เพชรบุรี เทียบกับปี๖๐ และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยได้ ๒.๘๙ ครั้ง  
๖)  กิจกรรมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

๖.๑)  อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีหน่วยราชบุรี ๒ และกาญจนบุรี 
๖.๒)  งานพัฒนาด้านคุณภาพน้ํานม มีหน่วยอ่าวน้อย, กาญจนบุรีและกุยบุรี 
๖.๓)  งานด้านพัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบสืบพันธุ์โคนม มีหน่วยนครปฐม,

ราชบุรี,อ่าวน้อย, กาญจนบุรี, ราชบุรี ๒ 
๖.๔)  การมีส่วนร่วมกับศูนย์รับน้ํานมดิบ และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง       

มีหน่วยอ่าวน้อย, กุยบุรี , ราชบุรี๑ และราชบุรี ๒ 

๖.๕)  งานด้านการ... 



 ๑๒  
 

๖.๕)  งานด้านการควบคุมและปูองกันโรค มีหน่วยกาญจนบุรี, นครปฐม, 
ราชบุรี๑ และอ่าวน้อย 

-  หน่วยHHU ราชบุรี ๑ ได้รบัมอบหมายให้เจาะเลือดโคนม เพื่อนํามาตรวจ
ระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม 

๖.๖)  งานด้านอายุรกรรม สูติกรรม ทุกหน่วยได้ดําเนินแล้ว 
  -  หน่วยHHU อ่าวน้อย  : โคนมปุวยตายด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลัน อ.บางสะพานน้อย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ หน่วยพัตนาสุขภาพและเพ่ิมผลผลิตสัตว์ประจวบฯ๑ 
เข้าสอบสวนฟาร์มที่มีโคนมปุวยตายด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน ฟาร์มธรรมยุติ  คงเย็น อําเภอบาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีโคนมตายท้ังหมด ๒ ตัว โครวมฝูงทั้งหมด ๑๑๔ ตัว ป๎จจุบันไม่มีตัวปุวยแล้ว ทีม
สัตวแพทย์ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ แนะนําให้พ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม และเฝูาดูอาการพร้อมแนะนําการรักษาเบื้องต้น
และหากพบอาการให้รีบแจ้งทันทีเพ่ือดําเนินการตรวจอาการสัตว์ปุวยและเก็บตัวอย่าง 

-  HHU อ่าวน้อย : โคนมปุวยด้วยอาการท้องเสียจํานวนหลายฟาร์มในพ้ืนที่ 
ต.อ่าวน้อย  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีมข้าราชการบรรจุใหม่ และ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด ภายหลังจากทราบว่ามีฟาร์มโคนมในพ้ืนที่อําเภอเมืองฯ จํานวน ๑๐ 
ฟาร์ม มีอาการถ่ายเหลวพร้อมๆกันเกือบทั้งฟาร์ม จึงได้สํารวจฟาร์มท่ียังมีโคแสดงอาการ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง
เลือด ซีรั่ม และอุจจาระ จํานวนทั้งหมด ๖ ฟาร์ม ชนิดตัวอย่างละ ๒๓ ตัวอย่าง รวมทั้งหมด ๖๙ ตัวอย่าง โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ นําส่งตรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาค
ตะวันตก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ Coronavirus ในอุจจาระทุกตัวอย่าง ด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR 

-  HHU กุยบุรี : โคนมแท้งจํานวนหลายฟาร์มในพ้ืนที่ อ.กุยบุรี 
๖.๗)  งานอ่ืนๆ  หน่วยกาญจนบุรีร่วมกับ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบ

ปริมาณและคุณภาพน้ํานม 
-  งานด้านอื่นๆ  ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมฉีดวัคซีนและถ่าย

พยาธิสุนัข ที่วัดโพธิโสภาราม อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี ร่วมกับสมาคมปูองกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย  
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

-  HHU เขต ๗ ร่วมประชุมนายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วประเทศ 
ระหว่าง ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรศิริ  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

-  งานอ่ืนๆ   ติดตามและรายงานผลอาหารหยาบปรุงแต่ง ส.เนินดินแดง ส.
กุยบุรี และ ส.ประจวบฯ 

-  สรุปผลการใช้อาหารหยาบปรุงแต่ง  สหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ค บ้าน
เนินดินแดง จํากัด เปรียบเทียบผลการทดลอง ๑๒ ฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนทดลอง ๑๔.๕๒ 
เพ่ิมข้ึน ๑๕.๔๑ ในขณะที่ DIM เฉลี่ยเพิ่มข้ึนแต่ปริมาณน้ํานมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เปรียบเทียบปริมาณน้ํานมด้วย
เส้นกราฟก่อนทดลอง และล่าสุดพบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย การกินได้เป็นน้ําหนักแห้งพบว่า ค่าเฉลี่ยทุกฟาร์มปริมาณ
กินได้ DMI ได้ ๑๓.๕๑ เพ่ิมข้ึน ๑๕.๙๕ สัดส่วนอาหารหยาบเฉลี่ย ๔๘.๕๖ เพ่ิมข้ึน ๕๑ ในส่วนขององค์ประกอบ
น้ํานมก่อนทดลอง ไขมัน ๓.๓๖ เพ่ิมข้ึน ๓.๕๓ , โปรตีนเพิ่มข้ึน และแลคโตสเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย , เนื้อนมรวม ๑๑.๖๐ 
เพ่ิมข้ัน ๑๑.๘๘ 

-  สรุป  ๑) ฟางปรุงแต่งเหมาะสําหรับกลุ่มโครีดนมแรกคลอด (๓ เดือนแรก) 
หรือกลุ่มโคท่ีมีปริมาณน้ํานมเฉลี่ย ๑๕ ก.ก. ขึ้นไป ๒) ไม่เหมาะสําหรับโคในช่วงท้ายของการรีดนม เนื่องจาก
ปริมาณน้ํานมเพ่ิมขึ้นไม่มาก และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ๓)  ฟางปรุงแต่งสามารถเพ่ิมองค์ประกอบและปริมาณ
น้ํานมได้ แต่อาหารหยาบชนิดอ่ืนต้องเพียงพอและสม่ําเสมอ ร่วมกับการจัดสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น     

๔)  อาหารหยาบ... 



 ๑๓  
 

 

๔)  อาหารหยาบหลักชนิดอื่นยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลองค์ประกอบและปริมาณน้ํานมยังไม่เพ่ิมข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงน้อย 

-  ป๎ญหาและอุปสรรคที่พบ ๑) อาหารหยาบหลักยังมีไม่สม่ําเสมอและมีราคา
แพง มีการเปลี่ยนแปลงชนิดอาหารหยาบทําให้คุณภาพอาหารหยาบยังไม่นิ่ง ความชื้นสูง ๒) ข้อจํากัดด้านการกิน
ของโค ต้องกินในคอกรีดหรือระหว่างรีดนม ซ่ึงเจ้าของฟาร์มไม่สามารถจัดฝูงโครีด โคแห้งนมและโคทดแทนได้   
๓) ราคาฟางปรุงแต่งแพงเมื่อคิดราคาค่าขนส่งผ่านสหกรณ์ เกษตรกรรับภาระไม่ไหว 
 

๕.๑.๓  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๕.๑.๓.๑ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ

ประจํา เดือนมกราคม ๒๕๖๑  (โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 
๑)  การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๑๖๔ ตัว ลูกกระบือ ๒ ตัว  

เป็นเงิน ๑,๕๘๖,๗๐๐ บาท 
๒)  การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๓๒๘ ตวั, ลูก

กระบือ ๑๑ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ ธกค. จํานวน ๒,๘๑๓,๗๐๐ บาท 
๓)  การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๗ ราย 
๔)  การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค ๓๙๐ ราย กระบือ ๑ ราย มอบให้เป็นกรณีพิเศษ

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
๕)  อนุมัติจําหน่ายทะเบียนแม่โค กรณีซ้ือแม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมโค ๕ ตัว  

ส่งเงินเข้าโครงการ ๗๕,๐๐๐ บาท ราคาประเมินตามสัญญายืมเพ่ือการผลิต 
๖)  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๔,๘๐๒ ตัว กระบือ ๓๑๒ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๐๕๓ ตัว กระบือ ๒๙ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๕๐ ตวั กระบือ ๒๓ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๗๕ ตัว 

กระบือ ๒ ตัว 
๗)  สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก.  
     - จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๔,๘๐๒ ตัว กระบือ ๓๑๒ ตัว รวมทั้งหมด ๕,๑๑๔ ตัว 

ทําสัญลักษณ์หมายเลช "๑" โค ๙๘๙ ตัว กระบือ ๒๘ ตัว รวมทั้งหมด ๑,๐๑๗ ตัว  
๘) การประชุมสัมมนา “การบริหารงานภาคการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
๙)  การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจําปี 

๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ สําหรับเกษตรกรดีเด่น อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายพิเชฐ  เจริญพร  
อายุ ๕๗ ป ีที่อยู่บ้านเลขที่  ๒๗๙  หมู่  ๙  ตําบลวังด้ง  อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพหลัก   
เลี้ยงสุกรขุน อาชีพรอง/อาชีพเสริม ๑. เลี้ยงสัตว์ได้แก่ โคนม แพะ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง ๒.ประมงได้แก่ เลี้ยงปลากิน
พืช เลี้ยงกบ ๓. เกษตร พืชไร่อ้อย  พืชสวนได้แก่ มะละกอ มะม่วง ขนุน ลําไย ทุเรียน เงาะ สตอเบอรี่ ซ่ึงเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ 

๑๐)  สถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
บ้านหนองสาหร่าย  ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๕.๑.๓.๒  การตรวจ... 



 ๑๔  
 

๕.๑.๓.๒  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบและ
โรงงานแปรรูปนม ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๑  (โดย นางสาวสิรินาถ  อินทร์อยู่)     

๑)  ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งหมด ๗๕๗.๐๘ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนธันวาคม ๑๘.๗๐%  ดังนี้ จังหวัดนครปฐม ๔๐.๑๒ ตนั, กาญจนบุรี ๒๑๐.๔๗ ตัน, ราชบุรี ๒๔๓.๑๕ ตัน, 
เพชรบุรี ๗๓.๐๗ ตัน, ประจวบฯ ๑๘๕.๗๑ ตัน และสุพรรณฯ ๔.๕๖ ตัน  

๒)  ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
- ค่า TS < ๑๒.๒๕%  ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม 

นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ใช้เส้น %TS <๑๒.๒๐ ลด ๕% ถ้า%TS อยู่ระหว่าง ๑๒.๒๕ – ๑๒.๒๐ ลด 
๒.๕% มีศูนย์รวมนมที่น้อยกว่า ๑๒.๒๕% อยู่ ๑๓ ศูนย์ ดังนี้ ดีเอ็มฟาร์ม, ก.ประจวบฯ, เฉลิมราช, ส.ห้วยสัตว์
ใหญ่, ส.ห้วยฯ(ปุาเด็ง), พอเพียง, ส.ซอนต้า, ก.ดําเนินฯ, ดอนกระเบื้อง, พรีเมี่ยมมิลค์, พิพัฒน์, ศิริโชค, ส.
กาญจนบุรี ซึ่งมี ส.หว้ยสัตว์ใหญ่, พีเมียมมิลล ์และ ศิรโิชค ที่ส่งนมโรงเรียน  

- Somatie Cell Count; SCC > ๕๐๐ x๑๐๓ cell ซึ่งค่า SCC ที่อยู่ระหว่าง 
๕๐๐-๖๐๐ cell  ลด 5% แต่ถ้า SCC >๖๐๐ cell ลด ๑๐%  ดังนี้ ดีเอ็มฟาร์ม, ส.เนนิดินแดง, เฉลิมราช, ก.จอม
บึง, ส.เขาขลุง, ดอนกระเบื้อง  

- เชื้อจุลินทรีย์ SPC > ๕๐๐,๐๐๐ cfu./ml. พบที่บางสะพานมี SPC ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ cfu./ml, 
เฉลิมราษฎณ์พบ   E.Coli ๑๓,๐๐๐ cfu./ml., Coliform ๓๐,๐๐๐ cfu./ml., ดีเอ็มฟาร์มพบ  E.Coli ๑,๘๐๐ cfu./ml.  และ Coliform 
๘๔,๐๐๐ cfu./ml., อ่าวน้อยแดรีพ่บ   E.Coli  ๘๓,๐๐๐ cfu./ml.  และ Coliform ๑๑๐,๐๐๐ cfu./ml., ดอนกระเบื้องพบ Coliform 
๑๑๐,๐๐๐ cfu./ml. , หว้ยกระบอก ๒ พบ Coliform ๑๓๐,๐๐๐ cfu./ml. 

๓)  เกณฑ์การให้ราคาน้ํานมดิบตาม “มาตรฐานการรับซื้อน้ํานมโค ณ ศูนย์รวมนม 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีหลายองค์ประกอบ แต่ยกมา ๔ ข้อดังนี้ ๑) ด้านองค์ประกอบน้ํานม  Fat และ SNF  + ๒.๗๐บาท/
กก. และลดลง – ๒.๓๐บาท/กก.  ๒)  ด้านจุลินทรีย์  MBT หรือ SPC ๓)  ด้านเม็ดเลอืดขาว SCC ๔)  ผ่านการ
รับรอง GAP  +๐.๒๐ บาท/กก.  

๔) สมาชิกท่ีส่งนมทั้งเขต ๗ รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๖๗ ตัวอย่าง 
ดังนี้ Fat < ๓.๒๐% จํานวน ๒๒๗ ตัวอย่าง, SNF < ๘.๒๕% จํานวน ๔๑๗ ตัวอย่าง SCC > ๑๐๐,๐๐๐ cells 
จํานวน ๒๑๔ ตัวอย่าง 

๕) โรงงานแปรรูปนม  เก็บตัวอย่างทั้งหมด ๑๔ โรงงาน และไม่ได้เก็บตัวอย่าง ๒ 
โรงงาน คือ ส.เขาขลุงและส.ห้วยสัตว์ใหญ่  ไม่ได้เก็บตัวอย่างนมเนื่องจากโรงงานไม่มีการผลิตนมโรงเรียน เพราะ
ถูกตัดสิทธิ์โควต้านมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐, ส.ซอนต้า ไม่ได้เก็บตัวอย่างนม  เนื่องจากโรงงานเลิกผลิตนม
โรงเรียน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙ , แมรี่แอนมีค่า %TS ๑๒.๑๙ cfu./ml.,  , อสค.ปรานบุร ีมีค่า SCC๑๐๓ cell ได้ 
๕๑๑.๐๐ cfu./ml 

๖) การแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม ๕ ศูนย์รวมนม ดังนี้ %TS ค่ามาตรฐาน ๑๒.๒๕ 
cfu./ml.,  และค่า SCC มีค่ามาตรฐาน ๕๐๐ x ๑๐๓ cell มีศูนย์เฉลิมราชมีค่ามาตรฐานมากกว่า ๖๐๐ x ๑๐๓ cell 

๕.๑.๔  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๕.๑.๔.๑   ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  (โดยนางสุภา  เสาว์สวย) 

๑)  โครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ในเดือนมกราคมไม่มีโครงการ
เข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม (Pre-Training) 

๒)  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

๓)  ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก)   รวม  ๒๗  เรื่อง 

๕.๑.๓.๒  ผลการ... 



 ๑๕  
 

 

๕.๑.๓.๒  ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม (โดยนายธนกร ซิ้มเกษม)   
๑)  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับคุณสมบัติและงาน

บุคคลในการขอรับการประเมิน  จํานวน ๒ เรื่อง  
๒)  ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๗๖ เรื่อง 

-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์              จํานวน    ๔    เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์        จํานวน    ๒    เรื่อง 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน    ๖    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      จํานวน    ๕     เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป         จํานวน    ๕๙  เรื่อง 

๓) การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน
พ้ืนที่เขต ๗ มีเปูาหมาย ๑๔๑,๑๐๐ ราย ดําเนินการแล้ว ๑๘,๑๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ 

๔)  ทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน วันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เชิญผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจํานวนสุกรที่มีอยู่ป๎จจุบัน ได้ด้วย
ตนเอง  
ประธาน  มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ส่งหนังสือให้ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่เขต ๗ เร่งรัดและดําเนินการเรื่องการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนและหลักฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้ทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

        
              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

๕.๒.๑  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑)  อบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ 

- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  อบรม GAP ฟาร์มโคนม วิสาหกิจชุมชนบ้านเฉลิมราชพัฒนา 
- วันที ๒๓ กุมภาพันธ์  อบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต

กําแพงแสน) 
 ๒)  ตรวจติดตาม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ 

-  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  จังหวดัราชบุรี 
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ จังหวดัเพชรบุรี 

๓)  ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  
- ตรวจต่ออายุสหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุง จํากัด (ศูนย์ห้วยกระบอก) 
- ตรวจติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง 

๔)  ตรวจประเมินระบบ GMPและ HACCP  
- วันที่ ๘ -๙ กุมภาพันธ์ บ.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด 
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ บ.อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จํากัด 

๕)  ปศุสัตว์อินทรีย์     วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินปศุ
สัตว์อินทรีย์   

๖)  กิจกรรม Residue monitoring plan  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
๕.๒.๒  ส่วนสุขภาพสัตว ์

- วันที่ ๕ ... 



 ๑๖  
 

- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ประชุมชี้แจงการโครงการรณรงค์เร่งรัด
การทําฟาร์มปลอดโรคในแพะ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

-  วันที่ ๑๑ – ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนโรค
ตามหลักการระบาดวิทยา ณ โรงแรมมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

-  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ณ สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ 

วันที่ ๒๒-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบโรคระบาด
สัตว์เบื้องต้น ปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

๕.๒.๓  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
      -   

๕.๒.๔  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
-  เชิญประชุม ปศุสัตว์จังหวัด ๘ จังหวัด โครงการอําเภอต้นแบบ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
             ๖.๑  กิจกรรม ๔ ส. กําหนดให้ทํากิจกรรมทุกวันศุกร์ ต้นเดือน และกรมฯออกตรวจประเมิน รูปแบบ
และแผน จํานวน ๒ ครั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน รายละเอียดส่งให้ทราบแล้ว 
ประธาน   หนังสือหรือเอกสารทางราชการต่างๆ ขอให้รับผิดชอบเก็บรักษาให้ครบถ้วน ห้ามสูญหายระหว่างทํา
กิจกรรม ๕ ส 
             ๖.๒  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ DPIS ในหน้าเวป กกจ. ให้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองในฐาน
ระบบฯ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ส่งเอกสาร สําหรับข้าราชการเพิ่มวุฒิการศึกษาฯจํานวน ๓ ชุด กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จํานวน ๗ ชุด ส่งภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 
 


