รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑ นายรณชัย จ๋วงพานิช
๒ นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์
๓ นายกฤษณ์ บุญพิทักษ์
๔ นางสุภา เสาว์สวย
๕ นางสาวนพพร ปานจินดา
๖ นางสาวอริญญา บุญประกอบ
๗ นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์
๘ นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
๙ นายวรวุฒิ วิเศษโส
๑๐ นายจําลอง วรศรี
๑๑ นายปรัศนี ชูรัตน์
๑๒ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
๑๓ นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
๑๔ นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
๑๕ นายศุภวัฒน์ ว่องส่งสาร
๑๖ นายนพพร หนูรัตน์
๑๗ นายป๎ญญา ศรีเดช
๑๘ นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
๑๙ นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
๒๐ นายสําเนา แก้วทวี
๒๑ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
๒๒ นายธนกร ซิ้มเกษม
๒๓ นางสายพลอย ชาวนาวิก
๒๔ นายสมยศ แสงประทุม
๒๕ นายชาญชัย ชินทัตโต
๒๖ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์
๒๗ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
๒๘ นายปิยะชาติ อ่วมแดง
๒๙ นางสาวพัชยานันต์ คหกิจไพศาล
๓๐ นายธัญญวรรษ บุษบา
๓๑ นางสาววรรณชนก รุจจนเวท

ปศุสัตว์เขต ๗
ประธาน
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๒. นาง...

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
๖๑
๖๒
๖๓

นางมณฑา ป๎้นเหน่งเพ็ชร์
นางสาวสุนารี อนันตชัย
นางสาวอําพร สุขจินดา
นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี
นายธนัญชัย แสงจันทร์
นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
นายปิยะ รมณียชาติ
นายวสุ รูปสวย
นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส
นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์
นางสาวสุธิดา แซ่อึ๊ง
นายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ
นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ
นางสาวภัสราพร ธีรสัพพัญํู
นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์
นางสาวอนงค์ภัทร ธัญญากวิน
นายภาณุมาศ สืบเก่ง
นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์
นายลีนวัตน์ สุขเกษม
นางสาวเสาวรส โมรา
นายกฤษติน ทองศรีม่วง
นางสาวภัคธนัช พรมบุญแก้ว
นางสาวธารทิพย์ บางแก้ว
นายเพชร บัวสุวรรณ์
นายสราวุธ สีขาว
นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์
นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์
นายชานนท์ กลองสูงเนิน
นายธนกฤต ชุติพงศ์ศาศวัต
นางสาวอรอนงค์ จันทน์มาลา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
๒ นางสาวพิมาลา เกษมสุข
๓ นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์
๔ นางนิสาชล ศรีอ่อน
๕ นายสุพจน์ เตี้ยทอง

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒

ไปราชการ
ลาปุวย
ไปราชการ
ไปราชการ
๖. นาย...

๓
๖
๗
๘
๙

นายภานุวัฒน์ ชื่นชม
นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์
นายนิพนธ์ สนิทป๎ญญาวุโธ
นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ

นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ลาบวชฯ
ไปราชการ
ลาปุวย
ลาปุวย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําพนักงานราชการใหม่ นายธัญญวรรษ บุบบา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
และตามที่กรมฯเน้นเรื่องการประชุม VDO Conferen ขอให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯดูแลการจัดประชุม จัดเตรียมห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลการใช้งานระหว่างการประชุมจนเสร็จสิ้น
๑.๒ เรื่องอัตรากําลัง ตําแหน่งพนักงานราชการของเขต ๗ ตามที่มีพนักงานราชการลาออก ๒ ตําแหน่ง
ขอให้เร่งดําเนินการจัดทําเรื่องคงอัตรากําลังของเขต ๗ ให้เรียบร้อย โดยให้ส่วนฯ แจ้งเหตุผลความจําเป็น ส่งให้
ฝุายบริหารฯ ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ และก่อนทําสัญญาจ้างบุคลากรต้องได้รับหนังสือแจ้งจากกรมฯ
๑.๓ การจัดฝึกอบรมต่างๆ ให้ดําเนินการภายในไตรมาสที่ ๒ ขอให้ทุกส่วนเร่งดําเนินการให้ทันตาม
กําหนดเวลา
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝุายบริหารทั่วไปเสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึง่
ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปเพื่อจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์
ของหน่วยงานต่อไป
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๓.๑ กรมเร่งรัดการทํางานในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการเลี้ยง, โรคปากเท้าเปื่อยและโรคพิษสุนัขบ้า
๓.๒ การตรวจสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ ได้ดําเนินการไปแล้ว ยกเว้นจังหวัดนครปฐมที่ดําเนินการ
ยังไม่เสร็จ เนื่องจากมีภาระงานหลายอย่าง
วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดยนางสาวนพพร ปานจินดา)
๑) การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัด
นครปฐมได้รับงบประมาณทั้งหมด ๔,๗๗๓.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๓๗.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๐,๕๘ ซึง่ ต่าํ กว่าเปูาหมายในไตรมาสที่ ๒
๒) แนะนําข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
- นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
- นางอรธัญญา หุ่นดี
สถิติจังหวัดนครปฐม
๓) โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนประจําเดือนมีนาคม กําหนดจัดงานในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
๔) สภา...

๔
๔) สภากาแฟ กําหนดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕) เรื่องการใช้พื้นที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้ ส่วนที่ ๑ พืน้ ที่ออก
กําลังกาย มอบให้เทศบาลนครนครปฐมดูแลรับผิดชอบ และส่วนที่ ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์ มอบให้กระทรวง
วัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ
๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนในการต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี และเชิญชวนร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือปุา กรุงเทพฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดยนางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์)
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ส่วน/ฝุาย
คงเหลือ
ที่ได้รับ
ธันวาคม
สะสม
ร้อยละ
ฝุายบริหารทั่วไป ๔,๗๕๕,๑๔๐.๐๐ ๑๕๔,๓๔๐.๕๒ ๒,๕๘๗,๖๖๙.๕๘ ๕๔.๔๒ ๒,๑๖๗,๔๗๐.๔๒
ส่วนสุขภาพสัตว์ ๒,๖๒๗,๗๘๐.๐๐ ๔๖๗,๖๔๒.๙๕ ๑,๙๕๔,๖๔๖.๖๙ ๗๔.๓๘ ๖๗๓,๑๓๓.๓๑
ส่วนมาตรฐานการ ๑,๕๗๓,๘๔๐.๐๐ ๑๗๗,๒๗๑.๐๐ ๘๗๐,๙๗๖.๐๒ ๕๕.๓๔ ๗๐๒,๘๖๓.๙๘
สัตว์ ฯ ๒๙๐,๓๒๐.๐๐
๑,๗๐๕.๕๑
๑๔๒,๖๙๘.๔๒ ๔๙.๑๕ ๑๔๗,๖๒๑.๕๘
ส่วนยุปศุ
ทธศาสตร์
๒,๓๘๔,๖๔๐.๐๐ ๔๑๕,๗๓๙.๙๗ ๑,๒๑๐,๐๘๐.๘๕ ๕๐.๗๔ ๑,๑๗๔,๕๕๙.๑๕
ส่วนส่งเสริมฯ
๑๑,๖๓๑,๗๒๐.๐๐ ๑,๒๑๖,๖๙๙.๙๕ ๖,๗๖๖,๐๗๑.๕๖ ๕๘.๑๗ ๔,๘๖๕,๖๔๘.๔๔
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นเงิน ๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท
ประธาน - เดือนมีนาคมให้ย้ายงบประมาณเงินนมโรงเรียนมาไว้ที่ฝุายบริหารทั่วไป
- มอบให้ผอ.ส่วนฯ ช่วยตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินงบประมาณให้ถูกต้องก่อนส่งเขต
- เรื่องเอกสารการจัดฝึกอบรม ให้ตั้งงบประมาณไว้ในโครงการฯ ไม่ควรนํามาถ่ายเอกสารที่เครื่อง
สํานักงาน
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๕.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕.๑.๑ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕.๑.๑.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดยนายธนกร ซิ้มเกษม)
๑) มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับคุณสมบัติและงาน
บุคคลในการขอรับการประเมิน จํานวน ๕ เรื่อง
๒) การประชุมผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมตรวจและ
กลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์และสังคมศาสตร์โครงการวิชาการ
Concept paper จํานวน ๑ เรื่อง คือ การศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทราย
ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓) ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๑๓ เรื่อง
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
จํานวน
๒
เรื่อง
- ส่วนสุขภาพสัตว์
จํานวน
เรื่อง
- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จํานวน
๔
เรื่อง
- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน
๓
เรื่อง
- ฝุาย...

๕
- ฝุายบริหารทั่วไป
จํานวน
๔
เรื่อง
๔) การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน
พื้นที่เขต ๗ ดําเนินการแล้ว ๙๙,๗๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๐ สําหรับจังหวัดที่ดําเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไปดังนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕) ติดตามการปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ติดตามและแก้ไขป๎ญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ อ.เมือง และ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ติดตามและแก้ไขป๎ญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๕.๑.๒ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๕.๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดย สพ.ญ.วนารัตน์ บารมีรังสิกุล)
๑) อบรมมาตรฐานฟาร์ม จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเฉลิมราชพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าอบรม ๔๗ ราย
- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มปศุสัตว์” ณ ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน จ.นครปฐม ผู้เข้าอบรม ๕๕ ราย
๒) ตรวจประเมินฟาร์ม
- วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ตรวจประเมินฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี จํานวน ๒ ฟาร์ม
ไม่พบข้อบกพร่องทั้ง ๒ ฟาร์ม
- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ตรวจประเมินฟาร์มโคนมจํานวน ๕ ฟาร์ม จ.ประจวบฯ
สรุปผลการตรวจประเมินทั้ง ๕ ฟาร์มดังนี้ ไม่มีโรงเรือนเลี้ยงโคนม ๑ ฟาร์ม, ไม่มีรั้วล้อมรอบพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑
ฟาร์ม, ห้องเก็บอาหารไม่สามารถปูองกันสัตว์พาหะ ๒ ฟาร์ม
๓) สรุปผลคณะกรรมการฯประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่ ทั้งหมดรวม ๓๐ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๓๐ ฟาร์ม
- กิจกรรม ตรวจติดตาม รวม ๗ ฟาร์ม คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๗ ฟาร์ม
- กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๒๔ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๒๔ ฟาร์ม
- ยกเลิกการรับรอง โคนม ๒ ฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากผลวิเคราะห์
คุณภาพน้ํานมไม่ผ่านมาตรฐานทั้ง ๒ ฟาร์ม และพักการเลี้ยงชั่วคราว ๑ ฟาร์ม
๕.๑.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ในโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ
๑) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สุ่มตรวจป๎สสาวะสุกร โรงฆ่าสุกร จํานวน ๔ แห่ง
ในพื้นที่ อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดังนี้
- โรงฆ่าที่ ๑ สุกรเข้าฆ่า ๒๐ ตัว จากแหล่งที่มา ๑ แหล่ง เก็บป๎สสาวะ ๓ ตัวอย่าง
ให้ผลบวก ๓ ตัวอย่าง สั่งงดฆ่า ๒๐ ตัว
- โรงฆ่าที่ ๒ สุกรเข้าฆ่า ๕๘ ตัว จากแหล่งที่มา ๒ แหล่ง เก็บป๎สสาวะ ๖ ตัวอย่าง
ให้ผลบวก ๖ ตัวอย่าง สั่งงดฆ่า ๕๘ ตัว
๒) ปริมาณสารเร่งเนื้อแดงที่ตรวจพบเพื่อนําผล LC MSMS ไปดําเนินคดี พบว่า
โรงฆ่าที่ ๑ มีผลอยู่ในระดับมากกว่า ๕๐๐๐ ppb จํานวน ๑ ตัวอย่าง และโรงฆ่าที๒่ มีผลอยู่ในระดับมากกว่า
๕๐๐๐ ppb จํานวน ๑ ตัวอย่าง
๓) วันที่...

๖
๓) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สุ่มเก็บป๎สสาวะ ๓๖ ตัวอย่าง โรงฆ่าสุกร จํานวน
๕ ราย พื้นที่ อําเภอ เมืองจังหวัดนครปฐม ให้ผลเป็นลบทั้งหมด
๔) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สุ่มเก็บป๎สสาวะสุกร จํานวน ๒๙ ตัวอย่าง
โรงฆ่าสุกรรวมใจรุ่งเรือง อําเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี ให้ผลบวก (strip test) ๓ ตัวอย่าง นําไปสู่การขยาย
ผลลงพื้นที่ ฟาร์มเปูาหมายที่ตรวจพบ ณ อําเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี จํานวน ๑ ราย และ ฟาร์มใกล้เคียง ๒ ราย
- ฟาร์มที่ ๑ สุ่มเก็บตัวอย่างป๎สสาวะจํานวน ๑๕ ตัวอย่าง ให้ผลบวก strip
test ๑๕ ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอาหารเพิ่ม และ อายัดสุกร จํานวน ๓,๕๐๐ ตัว
- ฟาร์มที่ ๒ สุ่มเก็บตัวอย่างป๎สสาวะจํานวน ๗ ตัวอย่าง ให้ผลบวก strip test
จํานวน ๗ ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอาหารสุกรขุนเพิ่ม และ อายัดสุกร จํานวน ๓๘๐ ตัว
- ฟาร์มที่ ๓ สุ่มเก็บตัวอย่างป๎สสาวะจํานวน ๓ ตัวอย่าง ให้ผลบวก strip test
จํานวน ๓ ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอาหารสุกรขุนเพิ่ม และอายัดสุกร จํานวน ๘๖ ตัว
๕) สรุปผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ ในโรงฆ่าสัตว์
เขต ๗
- โค พบในจังหวัดกาญจนบุรี ๔๖ ตัวอย่าง, สุพรรณ ๔ ตัวอย่าง, เพชรบุรี ๑๐๐
ตัวอย่าง, ราชบุรี ๓๔ ตัวอย่าง
- สุกร พบในจังหวัดสุพรรณ ๑๓ ตัวอย่าง , ราชบุรี ๘๖ ตัวอย่าง ลบ ๓ ตัวอย่าง,
นครปฐม ๗๖ ตัวอย่าง ลบ ๙ ตัวอย่าง
๖) การตรวจตลาดแบบบูรณาการช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดศรีเมือง จังหวัด
ราชบุรีและตลาดสด จังหวัดกาญจนบุรี,
- ภาพรวมผลวิเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศ
แบบบูรณาการ พื้นที่เขต ๗ จากการตรวจทั้งหมด พบMA จํานวน ๔ ตัวอย่าง เบต้าอะโกนิสท์ บวก ๘ ตัวอย่าง
Salmonella พบ ๓๙ ตัวอย่าง
๕.๑.๒.๓ ปศุสัตว์ OK
- การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีขอ
รับรองใหม่ รวม ๘ ราย ให้การรับรองรวม ๘ ราย ตรวจติดตาม ๒ ราย คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๒ ราย
- การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ใน
จังหวัดเพชรบุรี ขอรับรองใหม่ ๒๒ ราย ให้การับรองทั้ง ๒๒ ราย
- วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมชี้แจง เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์ ที่เทศบาล
ต. บ่อพลับ ร่วมกับปศุสัตว์อําเภอเมือง นครปฐม
๕.๑.๒.๔ GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
๑. ตรวจต่ออายุ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี (ศูนย์รับน้ํานมดิบห้วยกระบอก)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องจํานวน ๗ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่พบการตรวจสอบและบันทึกความ
เข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการ C.I.P. ๒) ยางรองท่อนมของถังรวมนมที่ ๑ ชํารุด ๓) พบถังรวมนมที่ ๑ ไม่ปิดฝา
ท่อส่งนม ๔) ไม่พบการบ่งชี้ผลแก้ไขหลังการสอบเทียบเครื่องมือ ๕) พบการปฏิบัติงานเรื่องขั้นตอนการ cip ไม่
ตรงตามคู่มือ ๖) ไม่พบผลตรวจสุขภาพประจําปีพนักงาน ๗) ไม่พบอ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าพื้นที่สะอาด
๒. ตรวจติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบ
ข้อบกพร่องจํานวน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่พบผลตรวจน้ําประจําปี ๒) ตะแกรงระบายน้ําห้องรับน้ํานมดิบชํารุด
๓) เปิดประตูห้องรับน้ํานมดิบทิ้งไว้ในขณะรับน้ํานมดิบ
๓. ตรวจ...

๗
๓. ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด ศูนย์รับนมดิบห้วยทราย
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบข้อบกพร่องจํานวน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่พบบันทึกตรวจสอบความเข้มข้น
สารเคมีในการ cip ๒) พบปลายท่อบริเวณเพลทไม่ปิด เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและสัตว์พาหะ
๔. ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จํากัด เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่พบข้อบกพร่อง ให้คําแนะนําจํานวน ๒ ข้อ
๕. ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมบางสะพาน จํากัด เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พบข้อบกพร่องจํานวน ๔ ข้อ (CRITICAL) ดังนี้ ๑) พบขอบอ่างรับน้ํานมดิบ มีคราบเปื้อนสะสมมาก และให้ผล
บวกจากการตรวจโปรตีนตกค้างด้วย ๓M ๒) พบเทอร์โมมิเตอร์นมออกที่เพลท และถังนมรวม B ไม่สามารถใช้งาน
ได้ ๓) ไม่พบการตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการ CIP ๔) พบเครื่องกรองน้ําไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และน้ําที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตไม่สะอาด ไม่เหมาะสมแก่การบริโภค
๕.๑.๒.๕ กิจกรรม Residues Monitoring Plan จํานวนตัวอย่างเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ รวมทั้งหมด ๑๓๒ ตัวอย่าง
- สอบสวนกรณีพบยาGentamicin ตกค้างในเนื้อสุกร พบGentamicin ตกค้างใน
เนื้อสุกร ปริมาณ ๗๐.๑๘ ppb ซึง่ มาตรฐาน EUกําหนดไว้ไม่เกิน ๕๐ ppb จากบริษัทกาญจนา เฟรชพอร์ค จํากัด
สอบย้อนแหล่งที่มา พบว่าเป็นเนื้อสุกรจากกาญจนาฟาร์ม (สาขาไพรสะเดา) ตําบลดอนทราย อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี จากการเข้าสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการใช้ยาGentamicin จริง เนื่องจากสุกรมี
อาการปุวยด้วยโรคทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งได้มีระยะหยุดยา ๔๐ วันก่อนเข้าเชือด เมื่อทําการสอบสวนการใช้
ยา พบว่า ฟาร์มใช้ยาเกินขนาด โดยฟาร์มใช้ยาปริมาณ ๕ cc/ตัว แต่ตามฉลากระบุว่า ขนาดยาคือ ๑ cc/๒๕kg
ซึ่งในช่วง๑เดือนก่อนเข้าฆ่า สุกรมีน้ําหนักประมาณ ๖๐-๗๐ kg
๕.๑.๒.๖ GMP & HACCP โรงงานอาหารสัตว์
๑. ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ GMP&HACCP บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน
แพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ผลิตปลาปุน ผลการตรวจประเมิน
- GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๗ ข้อ ได้แก่ สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุม
เครื่องแก้ว การควบคุมสารเคมี การทําความสะอาด การควบคุมเอกสาร การขนส่ง และการจัดการกับของเสีย
- HACCP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ ได้แก่ การจัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิต
และการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิการผลิต การดําเนินการวิเคราะห์อันตราย การกําหนดการเฝูาระวัง
และ การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
- พบข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ เรื่องการจัดตั้งทีมงาน HACCP
๒. ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ GMP บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จํากัด ขอบเขต
การตรวจ : อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด สําหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นเนื้อ ไก่พันธุ์ นกกระทา และสุกร ผลการ
ตรวจประเมิน
- GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๖ ข้อ ได้แก่ การรับวัตถุดิบ การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การสอบเทียบ การทําความสะอาด การขนส่ง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ
- พบข้อบกพร่องย่อย ๗ ข้อ ได้แก่ การซ่อมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ การควบคุม
สัตว์พาหะนําเชื้อ การกําจัดขยะ การควบคุมแก้วและพลาสติกแข็ง การควบคุมระบบน้ําใช้/ไอน้ํา การควบคุม
สารเคมี และการควบคุมสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
- พบข้อสังเกต ๑ ข้อ คือ ให้ทบทวนมาตรการควบคุมอันตรายทางกายภาพจาก
เศษเหล็กที่อาจเกิดขึ้นจากระบบลําเลียงอาหารสัตว์หลังผ่านขั้นตอนการอัดเม็ด
๕.๑.๓ ส่วน...

๘
๕.๑.๓ ส่วนสุขภาพสัตว์
๕.๑.๓.๑ สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต ๗ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี)
๑. สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่เขต
๗ ประกาศท้องทีเ่ กิดโรค(FMD) ทั้งหมด ๑๓ ท้องที่ จํานวน ๔๒ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด ๑,๒๙๕ ตัว ปุวยสะสม ๒๙๔
ตัว ป๎จจุบันมีท้องที่ที่เหลือตัวปุวยอยู่ ๑ แห่งคือ หมู่ที่ ๗ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดโรค
เมื่อเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีโคนมปุวย ๓ ฟาร์ม จํานวน ๒๖ ตัว
๒. สรุปโครงการรณรงค์เร่งรัดสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
ดําเนินการเจาะเลือดแล้ว ๔ จังหวัดดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบฯ, เพชรบุรี รวมเจาะเลือดแล้ว
๕๕๗ ฟาร์ม แพะ ๑๗,๖๒๒ ตัว พบผลบวก ๕๖ ฟาร์ม ๑๖๙ ตัว
ประธาน มอบให้ส่วนสุขภาพสัตว์ชี้แจงกับหน่วยงาน สคบ. เรื่องดําเนินการโครงการเร่งด่วนต่างๆ ทําให้เกิด
ความเสียหายกับเกษตรกรและทางราชการ
๓. เปูาหมายและผลการปฏิบัติงาน GFM เปูาหมายทั้งปี ๒๕๖๑ อบรม ๔,๐๐๐
ราย ออกใบรับรอง ๒,๐๘๐ ราย ตามตัวชี้วัดรอบ ๑/๖๑ อบรมอย่างน้อย ๓๐๐ ราย, ออกใบรับรองอย่างน้อย
๑๓๐ ราย ตามเปูาหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รับรอง ๒,๐๘๐ ราย อบรม ๔,๐๐๐ ราย
ประธาน - การตรวจ GFM ทุกชนิดสัตว์ที่ สคบ.กําหนด ให้นําขึ้นเว็บไซต์ของสํานักงานเริ่มตั้งแต่ โคนม (ขึ้นแล้ว)
- ให้หน่วย HHU ศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการตรวจประเมินฟาร์ม GFM หากมีป๎ญหาไม่เข้าใจให้
ปรึกษา น.สพ.จําลอง วรศรี หรือส่วนมาตรฐานฯ
๔. ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege
Permit) บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จํากัด อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ป๎จจุบันเขต ๗ มีสถานที่ได้รับ
รอง epp ๙ แห่ง, รอรับรอง ๑ แห่ง รวมทั้งหมด ๑๐ ใบ
๕.๑.๓.๒ กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์
- ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ต่ออายุจังหวัดกาญนจบุรี ๔ ราย
- ออกใบอนุญาต ขอใหม่ ๙ ราย, ต่ออายุ ๑ ราย
๕.๑.๓.๓ กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดหนองมะค่า ม.๘ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ณ ห้องไพลิน โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
- วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงาน และมาตรการ
เตรียมความพร้อมการเฝูาระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
- วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมรับฟ๎งการสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง โคนม, สัตว์ปีก, สุนัข แมว, แพะ ที่จ.สุพรรณบุรี
เดือน มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง โคนม, สุนัข แมว ณ ห้องประชุม ๒ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัด
ปทุมธานี
๕.๑.๓.๔ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU) ของฟาร์มติดตามและสาธิต
๑๗ ฟาร์ม (โดยนางสาวอรอนงค์ จันทน์มาลา)
๑. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ ๕๙, ๖๐ และ ๖๑
๑.๑) ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย พบว่า ปี ๖๑ มีแนวโน้มลดลงจากปี ๖๐ และ ๕๙
๑.๒) ค่าองค์...

๙
๑.๒) ค่าองค์ประกอบด้านน้ํานมด้านปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid)
พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากปี ๖๐ และ ๕๙
๑.๓) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณไขมัน (%Fat) พบว่า มีปริมาณสูงขึ้น
๑.๔) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณโปรตีน (%Protein) พบว่า ปี ๖๑
น้อยกว่าปี ๕๙ และ ๖๐ ในเดือนเดียวกัน
๑.๕) Somatic Cell Count (SCC) พบว่าในปี ๖๑ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๕๙
และ ปี๖๐
๒. ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒.๑) ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยของทุกหน่วย พบว่า มีปริมาณน้ํานมเฉลี่ยสูงสุดที่
หน่วยประจวบคีรีขันธ์๑ เมื่อเปรียบเทียบทุกหน่วยแล้วเปรียบเทียบกับปี ๖๐ พบว่ามีปริมาณเฉลี่ยลดลง ได้
๑๓.๗๒ กก./ตัว/วัน
๒.๒) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณของแข็งรวม (Total Solid) พบว่า
หน่วยที่มีปริมาณสูงสุดคือ หน่วยนครปฐม ได้ ๑๒.๖๔ กก./ตัว/วัน และเฉลี่ยทุกหน่วยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ปี ๖๐
๒.๓) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณโปรตีน (Protein) พบว่าหน่วยที่สูงสุด
คือ หน่วยกาญจนบุรี และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปี ๖๐
๒.๔) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณไขมัน (Fat) พบว่าหน่วยที่สุงสุดคือ
หน่วยนครปฐม ได้ ๓.๙๑% และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยสูงขึ้น
๒.๕) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณแล็คโตส (Lactose) พบว่าหน่วยที่
สูงสุดคือ หน่วยนครปฐมได้ ๔.๘๕% และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
๓. Somatic Cell Count (SCC) พบว่าหน่วยที่มีค่า SCC น้อยทีส่ ุดคือ หน่วย
ราชบุรี ๑ ได้ ๑๕๙,๗๓๐ cell และทุกหน่วยส่วนใหญ่มีค่าSCC ต่ําลง
๔. ชัว่ โมงการเปลี่ยนสี (MB) ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยได้ ๗ ชั่วโมง
๕. ข้อมูลประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ฟาร์มติดตามและสาธิต ๑๗ ฟาร์ม
- อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก พบว่า หน่วยที่น้อยที่สุดคือ หน่วยราชบุรี ๒
ได้ ๒๙.๗๓ เดือน และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยสูงกว่าปี๖๐
- ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก พบว่าหน่วยที่น้อยที่สุดคือหน่วย
ประจวบคีรีขันธ์๑ ได้ ๔๓๙.๙๔ วัน ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยเพิ่มสูงขึ้น
- ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติด (แม่โค) พบว่า หน่วยที่น้อยที่สุดคือ
ประจวบคีรีขันธ์๑ ได้ ๑.๘๙ ครั้ง และค่าเฉลี่ยทุกหน่วยได้ ๓.๐๘ ครั้ง
๖. กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖.๑) ประชุมกับสหกรณ์ อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีหน่วยกุยบุรี
,ราชบุรี ๒ และกาญจนบุรี
๖.๒) งานพัฒนาด้านคุณภาพน้ํานม ดังนี้
- หน่วยราชบุรี ๒ แก้ไขเครื่องรีดนมในฟาร์มที่มีป๎ญหา
- หน่วยกาญจนบุรีเข้าแก้ไขป๎ญหาฟาร์มที่มี SCC สูง เก็บนมเพาะแยกเชื้อ
เพื่อหาความไวของยาปฏิชีวนะ
- หน่วยนครปฐมเข้าฟาร์มแนะนําการจัดการอาหาร
๖.๓) งาน...

๑๐
๖.๓) งานด้านพัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบสืบพันธุ์โคนม มีหน่วยกุยบุรี,
ราชบุรี๑, นครปฐม, อ่าวน้อย, กาญจนบุรี, และเขาขลุง
๖.๔) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยกาญจนบุรีและหน่วยราชบุรี๑ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ จ.เพชรบุรี เข้าฟาร์มเพื่อให้คําแนะนําด้านการจัดการอาหารโคนม,
- หน่วยกุยบุรีอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม,
- หน่วยราชบุรี ๒ ร่วมกับสนง.ปศจ.ราชบุรี ให้ความรู้และแก้ไขป๎ญหา
คุณภาพน้ํานม พร้อมทําแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ประชารัฐโคนม
๖.๕) งานด้านการควบคุมและปูองกันโรค หน่วยเขาขลุง และนครปฐม ได้รับ
มอบหมายให้เจาะเลือดโคนม เพื่อนํามาตรวจระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม
๖.๖) งานด้านอายุรกรรม สูติกรรม มีหน่วยอ่าวน้อย, ราชบุรี๒ , กาญจนบุรี,
และนครปฐม
๖.๗) งานอื่นๆ
- ติดตามและรายงานผลอาหารหยาบปรุงแต่ง ส.กุยบุรี และ ส.ไทยเดน
มาร์คประจวบฯ โดยอาจารย์สุวิชัย โรจนะเสถียร และทีมงานได้ปรับสูตรฟางปรุงแต่งโดยมีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่
ได้แก่ เปลือกสับปะรดและขี้เค้ก
- ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์และศวพ.ราชบุรี เก็บตัวอย่างเลือดและ
ตัวอย่างอาหารเพื่อนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบน้ํานม ในพื้นที่ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี
- :ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัดเข้า
สํารวจฟาร์มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน GAP เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาให้ฟาร์มได้มาตรฐาน ทั้งหมด ๑๑๐ ฟาร์ม
- หน่วยกาญจนบุรีร่วมกับ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพน้ํานม
๕.๑.๔ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕.๑.๔.๑ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม (โดยนายป๎ญญา ศรีเดช)
เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑. ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งหมด ๗๔๕.๔๕ ตัน ดังนี้
จังหวัดนครปฐม ๔๐.๘๔ ตัน, กาญจนบุรี ๒๑๖.๘๕ ตัน, ราชบุรี ๒๑๗.๖๕ ตัน, เพชรบุรี ๗๔.๒๒ ตัน, ประจวบฯ
๑๙๑.๐๐ ตัน และสุพรรณฯ ๔.๘๙ ตัน
๒. ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ
- ค่า TS < ๑๒.๒๕% ดังนี้ ส.บางสะพาน, ดีเอ็ม, ก.ประจวบฯ, พอเพียง, ส.
ซอนต้า, ดอนกระเบื้อง และส.กาญจนบุรี
- Somatie Cell Count; SCC > ๕๐๐ x๑๐๓ cell ดังนี้ ดีเอ็ม, ส.กุยบุรี,
สวนขวัญ, ก.ประจวบฯ, เฉลิมราช, ก.ดําเนินฯ, ดอนกระเบื้อง, พิพัฒน์
- เชื้อจุลินทรีย์ SPC > ๕๐๐,๐๐๐ cfu./ml. และมีหน่วยที่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ cfu./ml
ดังนี้ ส. เนินดินแดง ๔ , อ่าวน้อยแดรี่, ก.ประจวบฯ, ส่วนขวัญ และ ส.กาญจนบุรี สําหรับหน่วยที่มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ cfu./ml.
พบที่ ส.บางสะพานมากสุด ๕,๒๐๐,๐๐๐ cfu./ml. , ดอนกระเบื้อง ๒,๖๐๐,๐๐๐ cfu./ml. , หนองโพฯ (ถังพัก) ๑,๖๐๐,๐๐๐ cfu./ml.
๓. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ติดตาม...

๑๑
- ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม เมือ่ วันที่ ๘, ๒๒-๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โดยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์และคณะ ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ๘ กลุ่ม ๖๗ รายในอําเภอเลาขวัญ ๘ กลุ่ม,
จังหวัดราชบุรี ๓ กลุ่ม ๒๔ ราย ในอําเภอปากท่อ ๑ กลุ่มและอําเภอจอมบึง ๒ กลุ่ม
- ความก้าวหน้าการดําเนินการจังหวัดกาญจนบุรี ๘ กลุ่ม ๖๗ ราย ได้รับ
เงินอุดหนุนและเงินกู้เรียบร้อยแล้ว, มีโรงเรือนและแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์, จํานวนแม่โคเนื้อเริ่มต้นเข้าโครงการ
ทั้งหมด ๓๓๕ ตัว ผลผลิตลูกเกิด ๓๒๑ ตัว
- ความก้าวหน้าการดําเนินการจังหวัดราชบุรี ๓ กลุ่ม ๒๔ ราย ได้รับเงิน
อุดหนุนและเงินกู้เรียบร้อยแล้ว, มีโรงเรือนและแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์, จํานวนแม่โคเนื้อเริ่มต้นเข้าโครงการทั้งหมด
๑๒๐ ตัว ผลผลิตลูกเกิด ๖๐ ตัว
- ป๎ญหาและอุปสรรค ๑. หญ้าบางส่วนที่ปลูกไว้ตาย เพราะขาดน้ําในฤดูแล้ง
๒. หญ้าบางส่วนที่ปลูกไว้ตาย เพราะน้ําท่วมในฤดูฝน
๔. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔, ๒๖–๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โดยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะ
ดําเนินการติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ดังนี้ พื้นที่ดําเนินงาน
จังหวัดกาญจนบุรี ในอําเภอหนองปรือ ๓๑ ราย, จังหวัดเพชรบุรีในอําเภอแก่งกระจาน ๒๕ ราย, จังหวัดราชบุรีใน
อําเภอปากท่อ ๗๕ ราย
๕.๑.๔.๑ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริประจํา
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดยนายสําเนา แก้วทวี)
๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๑๓ ตัว ลูกกระบือ ๔ ตัว
เป็นเงิน ๑๓๔,๓๐๐ บาท
๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๑๙๑ ตัว, ลูกกระบือ ๒ ตัว
ส่งเงินเข้าโครงการ ธกค. จํานวน ๑,๗๒๒,๙๐๐ บาท
๓. การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๒ ราย
๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โดยมอบให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาครบ ๕ ปี ดังนี้ โค ๔๑๙ ราย กระบือ ๖ ราย
๕. สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.
- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๔,๘๐๒ ตัว กระบือ ๓๑๒ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๑๐๓ ตัว กระบือ ๘๕ ตัว
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๓๖ ตัว กระบือ ๒๕ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๒๗ ตัว
๖. สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก.
จํานวนสัตว์ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเนื่องจากหาสัตว์ไม่พบ
๗. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จํานวนอาสารวม ๘๑ ราย , จํานวนโค
รวม ๔๐๒ ตัว , จํานวนโคที่ได้รับ ๒๙๒ ตัว, จํานวนโคที่ยังไม่ได้รับ ๑๑๐ ตัว
๘. สรุปผล...

๑๒
๘. สรุปผลการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการ
ดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต ประจําปี
๒๕๖๐ ดังนี้
๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุรี
๒) หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดําเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ดังนี้
- ดีเด่นลําดับที่ ๑ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตําบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๖
บ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
- ดีเด่นลําดับที่ ๒ ได้แก่ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองมะค่า ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- ดีเด่นลําดับที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านชะม่วง อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๓) เมื่อวันที่ ๑-๒ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก
หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับ
สํานักงานปศุสัตว์เขต ประจําปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
๙. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ติดตามการทําสัญลักษณ์หมายเลข “๑” บนตัวโคกระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ติดตามโคโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน
๑๐ ราย
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๕.๒.๑ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕.๒.๒ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๑) วันที่ ๗-๘ มีนาคม สพส.สัญจร โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จังหวัดระยอง
๒) อบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
อบรม GAP ฟาร์มโคนม
ส.โคนมไทยเดนมาร์ค-ห้วยสัตว์ใหญ่ จก.
๓) ตรวจติดตาม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม
๔) GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจต่ออายุสหกรณ์
โคนมท่าม่วง จก.
๕) ตรวจประเมินฟาร์ม compartment
- วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ บ.อาหารเบทเทอร์จํากัด BF2 จังหวัด ราชบุรี
- วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ บ.อาหารเบทเทอร์จํากัด BF5 จังหวัด เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์
๖) ตรวจประเมินระบบ GMPและ HACCP วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ บ.อาหาร
เบทเทอร์จํากัด BF5 จังหวัด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
๗) ปศุสัตว์อินทรีย์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินเบื้องต้น จ.ราชบุรี
๘) กิจกรรม...

๑๓
๘) กิจกรรม Residue monitoring plan
๕.๒.๓ ส่วนสุขภาพสัตว์
๑) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร,โคเนื้อ-โคนม
๒) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลสิสในแพะ-แกะ
๓) วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนโรคตามหลักการ
ระบาดวิทยา ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
๕.๒.๔ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูหลุม อ.เมือง จ.ราชบุรี
- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สัมมนารวมพลคนแพะแกะครั้งที่1 รร.วินเซอร์ กทม. และ
ร่วมสังเกตการณ์การตรวจให้คําแนะนําฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จ.ราชบุรี
- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดตามพื้นที่ สปก. อ.ไทรโยค และ โครงการเลี้ยงแพะเนื้อ
ทดแทนอาชีพเพาะปลูก อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
- วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม
- วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝึกอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
- วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมสัมมนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ณ
โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ สอบถามเรื่องการย้ายงานนับนมโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของโครงกการ
จากส่วนส่งเสริมฯ มาให้ส่วนมาตรฐานฯรับผิดชอบ จะดําเนินการอย่างไร
ประธาน ให้ส่วนมาตรฐานฯ สอบถามจากหน่วยงานส่วนกลางให้ชัดเจน หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะนํามาพิจารณา
อีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
นางสาวอริญญา บุญประกอบ
ผู้จดรายงานการประชุม

