
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑ นายรณชัย  จ๋วงพานิช   ปศุสัตว์เขต ๗       ประธาน 
๒ นายกัฐพร  ภู่เพ็ชร์   ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์      
๓ นายกฤษณ์  บุญพิทักษ์   ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์  
๔ นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๕ นางสุภา   เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
๖ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๗ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๘ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๙ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๑๐ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๑๑ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๒ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๕ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๖ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๗ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๘ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๙ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๒๐ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๒๑ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒๒ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๓ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
๒๔ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๕ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔    
๒๖ นายสมยศ  แสงประทุม   พนักงานขบัรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๗ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๘ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  
๒๙ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๓๐ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๓๑ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร                                                      

                                                                                                        ๓๒. นางสาว... 



 ๒  
 

๓๒ นางสาวพัชยานันต์  คหกิจไพศาล  นิติกร  
๓๓ นายธัญญวรรษ  บุษบา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
๓๔ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๕ นางมณฑา  ป๎้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๖ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๗ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๓๘ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๙ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๐ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล   
๔๑ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๒ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล  
๔๓ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๔ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 
๔๕ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๔๖ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
๔๗ นายนิพนธ์  สนิทป๎ญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๘ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๙ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๕๐ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนกังานธุรการ 
๕๑ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๒ นายธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๓ นางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๔ นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญํู  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๕ นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๖ นางสาวอนงค์ภัทร  ธัญญากวิน  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๗ นายภาณุมาศ  สืบเก่ง   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕๘ นายอัครพล  หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๕๙ นายลีนวัตน์  สุขเกษม   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๐ นางสาวเสาวรส  โมรา   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๑ นายกฤษติน  ทองศรีม่วง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๒ นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๖๓ นางสาวธารทิพย์  บางแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๔ นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๖๕ นายเพชร  บัวสุวรรณ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๖ นายสราวุธ  สีขาว   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๗ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๖๘ นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๖๙ นายชานนท์ กลองสูงเนิน   นักวิชาการสัตวบาล 
๗๐ นายธนกฤต  ชุติพงศ์ศาศวัต  นักวิชาการสัตวบาล 

                                                                                                                     ๗๑. นางสาว... 
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๗๑ นางสาวอรอนงค์  จันทน์มาลา  นักวิชาการสัตวบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ          - 
๒  นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ          ไปราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระท่ี ๑.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  งบประมาณปี ๒๕๖๑ หลังจากที่มีการเร่งรัดเบิก-จ่ายงบประมาณ ผ่านไปแล้ว ๖ เดือน สรุป

สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ เบิก-จ่ายได้ร้อยละ ๕๐.๐๙  
๑.๒  โรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เขต ๗ ทําให้ประชาชนติดตาม

สถานการณ์และเพ่ิมความระมัดระวัง จากสุนัขและแมวมากขึ้น การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าคือ หลังจากถูกสุนัขหรือ
แมว ข่วน กัด ต้องฉีดวัคซีนปูองกันโรคทันที 

๑.๓  จากการเข้าร่วมประชุมคัดเลือกโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจําปี 
๒๕๖๑ ผลการพิจารณาประเภทพนักงานราชการดีเด่น อันดับ๑ คือ นายภาณุวัฒน์  ชื่นชม  และหน่วยงานใส
สะอาดดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๒ และ ๕ ได้ ๑๐๐ คะแนน  

๑.๔  เรื่องการทาสีสํานักงานฯ ให้ทุกส่วนฯ ช่วยกันตรวจสอบผลงานว่ามีบริเวณไหนที่ยังไม่เรียบร้อย ให้
แจ้งหัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป หรือผอ.ประสิทธิ์ ต้อยติ่ง  

๑.๕  ผลการประชุมผู้บริหารฯ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯเข้าร่วมประชุม มีดังนี้ เรื่อง
การเร่งรัดติดตามงาน เรื่องความโปร่งใส เน้นในด้านของส่วนส่งเสริมฯที่ต้องติดตามงาน และนโยบายหลักเรื่อง
ความโปร่งใสในการจ่ายเงินให้เกษตรกร กรณีมากกว่า ๕๐๐ บาทให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร เพราะพบป๎ญหา
จากการที่เกษตรกรไม่ได้รับในโครงการต่างๆ  

      -  การส่งเสริมทุกชนิด  ให้ศึกษาเรื่องตลาดการรับซื้อ 
-  การใช้แอปไลน์ผู้บริหาร ให้มีเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น เพ่ือเชิญรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยฯ เข้าร่วม

กลุ่มเพ่ือศึกษางานของกรมปศุสัตว์ 
 ๑.๖  กําหนดจัดกิจกรรมรดน้ําขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ขอเชิญทุก
คนเข้าร่วมพิธีรดน้ําขอพรผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปเพ่ือจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์
ของหน่วยงานต่อไป 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑  กรณีตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ (SPC) ๑,๖๐๐,๐๐๐ cfu/ml. ที่หน่วยหนองโพฯ ขอให้ตรวจสอบการ

เก็บน้ํานมว่าดําเนินการอย่างไรเพื่อหาแนวทางแก้ไข                                       
                                                                                                           ๓.๒ อัตรา... 



 ๔  
 

๓.๒  อัตราพนักงานราชการ  กรมฯแจ้งว่าเนื่องจากมีการถ่ายโอนภาระงานให้ส่วนภูมิภาครับผิดชอบมาก
ขึ้น ฉะนั้นหน่วยงานใดที่มีอัตรากําลังไม่เพียงพอ สามารถขออัตราพนักงานราชการช่วยงานเพ่ิมเติมได้ สําหรับ
ข้าราชการ กรมฯกําลังพิจารณาปรับโอนอัตราลงสู่ภูมิภาค 

วาระท่ี ๔.     เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๖/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑)  แนะนําข้าราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่  จํานวน ๒ ราย ดังนี้  

-  นายอุทิศ  บุญช่วย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 
-  นางสาวกนกวรรณ  ตั้งจิตบํารุง   ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

๒)  การเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอให้ส่งหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ และกรณี
หนังสือล่าช้า เนื่องจากติดท่ีหน้าห้องผู้ว่าฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการปรับปรุงการเสนองานให้ชัดเจน ถูกต้อง และ
รวดเร็ว โดยเฉพาะสัญญาต่อเนื่องที่ต้องดําเนินการ 

๓)  กําหนดจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนประจําเดือนเมษายน  ในวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางภาษี หมู่ ๑๑  ต.คลองนกกระทุง อ.
บางเลน จ.นครปฐม                                                                                                                                                 

๔)  สภากาแฟ กําหนดจัดทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ครั้งต่อไปในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา    

ประธาน  มอบให้ฝุายบริหารทั่วไปตรวจสอบหนังสือราชการก่อนส่งออกภายนอก   
ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
มีนาคม สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป ๖,๘๖๙,๕๘๐.๐๐ ๕๔๘,๒๓๘.๑๕ ๓,๔๐๒,๑๑๗.๗๓ ๔๙.๕๒ ๓,๔๖๗,๔๖๒.๒๗ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ ๔,๔๙๙,๙๘๐.๐๐ ๕๓๘,๘๑๓.๖๒ ๒,๔๙๓,๔๖๐.๓๑ ๕๕.๔๑ ๒,๐๐๖,๕๑๙.๖๙ 
ส่วนมาตรฐานการ

ปศุสัตว์ 
๒,๘๗๗,๖๔๐.๐๐ ๒๗๓,๔๒๖.๙๓ ๑,๑๔๔.๔๐๒.๙๕ ๓๙.๗๗ ๑,๗๓๓,๒๓๗.๐๕ 

ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ๔๔๘,๗๔๐.๐๐ ๗๐,๐๕๙.๖๕ ๒๑๒,๗๕๘.๐๗ ๔๗.๔๑ ๒๓๕,๙๘๑.๙๓ 

ส่วนส่งเสริมฯ ๒,๓๔๙,๓๘๐.๐๐ ๓๔๑,๐๘๑.๘๗ ๑,๒๘๔,๙๕๒.๗๒ ๕๔.๖๙ ๑,๐๖๔,๔๒๗.๒๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๐๔๕,๓๒๐.๐๐ ๑,๗๗๑,๖๒๐.๒๒ ๘,๕๓๗,๖๙๑.๗๘ ๕๐.๐๙ ๘,๕๐๗,๖๒๘.๒๒ 
ประธาน     เดือนมีนาคมสํานักงานปศุสัตว์เขต ได้รับงบประมาณเพ่ิม ๕,๔๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ทีป่ระชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๕.๑.๑  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

๕.๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริประจํา     
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑  (โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 

๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๗๒ ตัว ลูกกระบือ ๒ ตัว  
เป็นเงิน ๖๘๘,๙๐๐ บาท         

๒.  การอนุมัติ... 



 ๕  
 

 

๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๒๗ ตวั, ลูกกระบือ ๕ ตวั ส่ง
เงินเข้าโครงการ ธกค. จํานวน ๒๙๘,๖๐๐ บาท 

๓.  การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๖ ราย ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ราย, กาญจนบุรี ๒ ราย ซึ่งทั้งหมดได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว  

๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โดยมอบให้เป็นกรณีพิเศษเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
รวมทั้งหมด ๑๗ ราย ในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี 

๕.  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 
- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๗๘๓ ตัว กระบือ ๓๐๔ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๓๖๕ ตัว กระบือ ๑๑๕ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๒๕ ตวั กระบือ ๒๓ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๒๔ ตัว 

กระบือ ๕ ตัว  
๖.  สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก. 

ความก้าวหน้าในการดําเนินงานน้อย เนื่องจากหาสัตว์ไม่พบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
๗. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ส่งมอบโคครบแล้วมีดังนี้ จังหวัด
กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบฯ และจํานวนโคที่ได้รับไม่ครบดังนี้ จังหวัดราชบุรี ๑๖ ตวั, สุพรรณบุรี ๙ ตัว, 
ประจวบฯ ๑๕ ตัว                                      
                                                                                                                        ๘. สรุปผล... 

๘.  ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

- เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) รางวัลชมเชยได้แก่ นายพิเชฐ  เจริญพร 
จงัหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

- สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) รางวัลชมเชยได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์ตําบลหนองสาหร่าย  จ.กาญจนบุรี สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

๙.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างผู้นําเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
Young Smart Farmer)” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและบํารุง
พันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๐. การดําเนินงานโรงเรียนโครงการ ตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  ผล
การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 

-  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรก

ตะคร้อ 
-  รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านปา

เกอะญอ 
ประธาน   มอบให้ส่วนส่งเสริมฯศึกษาแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อ่ืนและการแปรรูป ให้กับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน เนื่องจากปนิธานของสมเด็จพระเทพฯ ต้องการให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนชนิดอื่น
บ้างนอกจากไข ่                                       

                                                                                               ๕.๑.๑.๒. การตรวจ... 



 ๖  
 

๕.๑.๑.๒  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม      (โดยนายป๎ญญา  ศรีเดช)         
เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑   

๑.  ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งหมด ๗๓๑.๕๕ ตัน  ดังนี ้
จังหวัดสุพรรณฯ ๔.๕๔ ตัน, ราชบุรี ๒๑๔.๕๗ ตัน, เพชรบุร ี๗๓.๓๗ ตัน, ประจวบฯ ๒๐๑.๕๑ ตัน, นครปฐม 
๔๐.๒ ตัน, และกาญจนบุรี ๒๑๑.๗๒ ตัน  

๒.  ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
- ค่า TS < ๑๒.๒๕%  ดังนี้ ส.โคนมกาญนจบุรี, พรีเมี่ยมมิลค์, ดอนกระเบื้อง, 

ก.โคนมดําเนิน, ก.โคนมจอมบึง, ส.โคนมซอนต้า, ว.เกษตรและฯ, ว.ชุมชนพอเพียง, ห้วยสัตว์ใหญ่ปุาเด็ง, ส.อ่าว
น้อย, ส.สวนขวัญ, ดีเอ็มฟาร์ม, ส.สุพรรณ 

-  Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓  cell. ดังนี้ พิพัฒน์กิจเกษตร, ดอนกระเบื้อง, 
ก.ดําเนิน, ก.จอมบึง, เฉลิมราชพัฒนา, ก.ประจวบคีรีขันธ์และดีเอ็มฟาร์ม.  

- ผลการวิเคราะห์น้ํานมดิบ ค่า SPC > ๕๐๐,๐๐๐ cfu/ml.  ดังนี้ ก.
ประจวบคีรีขันธ์, บ.ดีเอ็มฟาร์ม, ส.ห้วยสัตว์ใหญ่, ส.นครปฐม, สก.ห้วยสัตว์ใหญ่ปุาเด็ง, หนองโพ, บ.ศ.ดอน
กระเบื้อง, ก.ดําเนินสะดวกจอมบึง, ก.ดําเนินสะดวก และส.ซอนต้าจอมบึง 

- ค่า LPC  เกินมาตรฐาน ดังนี ้ส.หนองโพ ๑,๑๐๐ cfu/ml, ส.นครปฐม ๑,๙๐๐ cfu/ml 
- ค่า E.coli (cfu/ml) เกินมาตรฐาน ดังนี้ ส.กาญจนบุรี ๔,๒๐๐ cfu/ml 
- ค่า Coliform (cfu/ml) เกินมาตรฐาน ดังนี ้ส.เขาขลุง, ส.ดอนกระเบื้อง, สก.หว้ยสัตว์ใหญ ่

(ปุาเด็ง), ส.กาญจนบุร,ี บ.พิพัฒน์กิจ, เฉลิมราชพัฒนา, บ.ดีเอ็มฟาร์ม, ส.อ่าวน้อย, ก.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประธาน       มอบใหส้่วนส่งเสริมฯ ติดตามหาสาเหตุของค่า SPC ที่เกินค่ามาตรฐานต่างจากถังอ่ืน 

๓. โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒         
- เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  โดยนายป๎ญญา  

ศรีเดช นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ และคณะ ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ ๒ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  มี ๙ กลุ่ม ๘๖ ราย ดังนี้ อําเภอเลาขวัญ ๖ กลุ่ม อําเภอด่านมะขาม
เตี้ย ๒ กลุ่ม อําเภอเมืองกาญจนบุรี ๑ กลุ่ม และในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี ๔ กลุ่ม ๔๐ ราย ดังนี้ อําเภอ
เมืองประจวบฯ ๑ กลุ่ม, อําเภอทับสะแก ๑ กลุ่ม, อําเภอกุยบุรี ๑ กลุ่ม, อําเภอปราณบุรี ๑ กลุ่ม 

- จังหวัดกาญจนบุรี ๙ กลุ่ม ๘๖ ราย  ได้รับเงินกู้แล้ว ๗ กลุ่ม ๖๖ ราย 
จํานวนเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และยังไม่ได้รับเงินกู้ ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ส่ง
เอกสารให้กรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วรอการอนุมัติเงินกู้ 

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔ กลุ่ม ๔๐ ราย ได้รับเงินกู้แล้ว ๔ กลุ่ม ๔๐ ราย 
จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน     จากการติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒ ของเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ พบว่าเกษตรกรได้
ปลูกหญ้าและสร้างโรงเรือนตรงตามเงื่อนไขของโครงการทุกราย 

๕.๑.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม        (โดยนางนิสาชล  ศรีอ่อน)    
 ๑.  ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่ดินทํากินในพ้ืนที่เขต

ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  โดยมีผู้ตรวจราชการฯ และส่วนส่งเสริมร่วม
ติดตาม  สรุปประเด็นสําคัญ  

๑) สมาชิก  - เปูาหมาย ๓๘๙ ราย ป๎จจุบนัเหลือ ๒๕๘ ราย จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรแล้ว 
๒) คอกแพะ   - งบประมาณไม่เพียงพอ  
๓) ระบบน้ํา    - Master Plan ๑๐ บ่อ ป๎จจุบัน ๓ บ่อ พร้อมวางระบบท่อยาว ๑ กม.  
                  - กรมชลประทาน ขุดสระ ๒ สระ และแก้มลิง 

๔)  แปลงหญ้า... 



 ๗  
 

 

๔) แปลงหญ้า  - บริเวณรอบสระน้ํา/แก้มลิง แปลง Al8 
๕) ระบบไฟฟูา  – ดําเนินการเมื่อสร้างที่พักอาศัยแล้วเสร็จ 

ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ ดังนี้ ๑. ให้ สปก. เร่งส่งมอบ/ตรวจรับแท้งค์น้ําทั้ง ๓ จุด เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน้ําใช้ 
๒.  ให้สหกรณ์ ซื้อ/เช่า/ยืม เครื่องป๎่นไฟ+รถส่งน้ํา เพื่อบริการสมาชิก ๒๐ ราย ที่จะลงแพะในช่วง เม.ย. ๖๑  ๓. 
ประสานกระทรวงพลังงาน จัดทําโซล่าเซลล์ สําหรับป๎้มน้ํา ลดการใช้ไฟฟูา  ๔. พ้ืนที่บริเวณอาคาร หากสหกรณ์
ต้องการใช้ประโยชน์ สามารถใช้ได้ แต่ต้องดูข้อกฎหมายกําหนด ๕. ให้เกษตรกรทําที่เก็บน้ําเพื่อการสํารองน้ําไว้ใช้ 
   ๒.  ติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะทดแทนอาชีพเพาะปลูก  อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี  วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้ออําเภอห้วยกระเจา มีสมาชิกจํานวน ๔๑ ราย ไดร้ับมอบแพะ 
เพศผู้ ๕ ตัว เพศเมีย ๘๘ ตัว รวมทั้งหมด ๙๓ ตัว ให้สมาชิกยืม ๑๖ ราย มีลูกเกิด เพศผู้ ๑๘ ตัว เพศเมีย ๔๑ ตัว 
รวมทั้งหมด ๕๙ ตัว และมีการคืนลูกเพศเมีย ๒ ราย แพะ ๑๓ ตัว สรุปยืม ๑๖ ราย เพศผู้ ๔ ตัว  เพศเมีย ๑๐๑ 
ตัว รวมทั้งหมด ๑๐๕  ตัว และย้ายคอกสาธิตมาอยู่ที่ หมู่ ๑๗ บ้านกกสมอ ต.ห้วยกระเจา  อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี เนื่องจากป๎ญหาหนี้สิน ได้แจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบและมีมติที่ประชุมให้ดําเนินการแล้ว 
   ๓.  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร”  
ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑  วัตถปุระสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแนวทางการบริหารองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และ ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จํานวน ๒๓ คน   การบรรยายและวิทยากร  
๑) การบริหารองค์กรในรูปแบบสหกรณ์  น.ส.อรนุช  แก้วนวล (สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี) 
๒) การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร นายธนิศร  ศรีก๊กเจริญ  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี) 
๓) การพัฒนาระบบการผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร นายขวัญชัย  เนตรน้อย (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี) 
๔) การยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย  น.สพ.จําลอง  วรศรี (ส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗) 
๕) การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์  นายเทพฤทธิ์  ทับบุญมี (กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์) 
   ๔. ติดตามโครงการย้ายฝากตัวอ่อนในแพะ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ดําเนินการร่วมกับ ศผท.ราชบุรี  ในจังหวัดราชบุร ีตรวจท้องเตรียมความพร้อม  ๓ ฟาร์ม คือ อ.จอมบึง สวนผึ้ง 
และบ้านคา    แพะจํานวน ๓๖ ตัว ซึ่งในเปูาหมาย ๒๐ ตัว และใน จ.สมุทรสาคร ตรวจท้องเตรียมความพร้อม    
๒ ฟาร์ม ที ่อ.บ้านแพ้ว   ซ่ึงไม่มีแพะที่เหมาะสําหรับการทํา ET แนะนํา ทํา AI 
 

๕.๑.๒  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๕.๑.๒.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสุภา  เสาว์สวย)   

๑.  หน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ เดือน มีนาคม ๖๑ (Pre-Training) ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  จํานวน  ๒  โครงการ  

๒.  ประเมินผลและติดตามโครงการระหว่างการฝึกอบรม จํานวน ๑ โครงการ 
๓.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปเนื้อแพะ ภายใต้โครงการ

พัฒนาเครือข่ายการผลิตการตลาดแพะ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจําเขต ๗ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

๔.  รายงานแผนผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
บุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๑ ได้ผลครบถ้วนตามเปูาหมาย                                         

                                                                                                               ๕. ข่าว... 



 ๘  
 

๕. ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก)  รวม  ๓๗ เรื่อง 

๕.๑.๒.๒  ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  (โดยนายธนกร   ซิ้มเกษม) 
 ๑.  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคล

ในการขอรับการประเมิน จํานวน ๑๔ เรื่อง 
 ๒.  ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๑๕  เรื่อง 

-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน     ๒     เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์   จํานวน     ๓     เรื่อง 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์         จํานวน     ๔    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน     ๑      เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป         จํานวน     ๕   เรื่อง 

๓. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน
พ้ืนที่เขต ๗ ดําเนินการแล้ว ๑๔๐,๓๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ สําหรับจังหวัดที่ดําเนินการครบตามเปูาหมาย
ดังนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ๑๑๗.๗๔ จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ ๑๐๕.๕๑ จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 
๑๐๑.๗๓และจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ ๑๐๑.๗๑ 

๔.  ติดตามการปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
- วันที่ ๑๒–๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดตามและแก้ไขป๎ญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ อ.โพธาราม อ.สวนผึ้ง และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
- วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดตามและแก้ไขป๎ญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ อ.ทับสะแก อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๕.  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําข้อมูลด้านการเกษตรและการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์”วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน  ตามหัวข้อดังนี้ ๑).การจัดทําข้อมูลด้านการเกษตร ๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างข่าว มี ๓ 
ส่วน คือ พาดหัวข้อข่าว Headline เป็นการบอกประเด็นสําคัญของข่าว,  Lead เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องราว
สั้นๆ ที่กระชับได้ใจความเพ่ือขยายพาดหัวข่าวประมาณ ๓-๖ ประโยค, Body เป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียด
ของเหตุการณ์ หรือเรื่องราวให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจลําดับความสําคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ประธาน     มอบให้ส่วนสุขภาพหารือกับ สคบ. เรื่องการรับรอง GFM ของอําเภอต้นแบบ ซึ่งมีนายสัตวแพทย์แล้ว 
ในการประเมินให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเบ็ดเสร็จ ได้หรือไม่ 
 

๕.๑.๓  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๓.๑   ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (โดย น.สพ.วรวุฒิ   วิเศษโส) 

๑.  กิจกรรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม” ณ ส.โค
นมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จก. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าอบรม ๓๒ ราย 

๒.  สรุปผลคณะกรรมการฯประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่  ส่งมารวมทั้งหมด ๔๗ ฟาร์ม ให้การรับรอง  ๔๗ ฟาร์ม  
-  กิจกรรม ตรวจติดตาม  รวมทั้งหมด ๑๕ ฟาร์ม  คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง  ๑๕  ฟาร์ม 
-  กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๓๐ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๓๐ ฟาร์ม  

๕.๑.๓.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ในโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ   
                                                                                                           ๑. สรุปผล... 



 ๙  
 

 

๑. สรุปผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ เดือน 
มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑.๑ ตรวจป๎สสาวะโรงฆ่าโค ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณ ๓๑ ตัว,ประจวบฯ ๑๒ ตัว, 
ราชบุรี ๗๐ ตัว ให้ผลลบทั้งหมด 

๑.๒  ตรวจปส๎สาวะโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่จังหวัดประจวบ ๒๓ ตัว, ราชบุรี ๓๖ 
ตัว ให้ผลลบทั้งหมด 

๕.๑.๓.๓  ปศุสัตว์ OK   
๑.  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน มีนาคม  ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

ขอรับรองใหม่ รวม ๒๐ ราย, ต่ออายุการรับรอง รวม ๖ ราย, ให้การรับรอง รวม ๒๖ ราย, ตรวจติดตาม ๑๓ ราย, 
คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๑๓ ราย 

๕.๑.๓.๔  ตรวจติดตามฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด 
คอมพาร์ทเมนต์ที่ ๕ จํานวน ๑๑ ฟาร์ม ในพื้นที่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. บุญชูฟาร์ม ๒. บุญสมฟาร์ม ๓. บุญสมฟาร์ม  ทั้ง ๓ ฟาร์มอยู่ใน ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์สรุปผลการตรวจ สอดคล้องตามข้อกําหนด,  ๔. วิเชียร ศิริจันทร์ฟาร์ม ๕.พูฟาร์ม  ๖.วิชัยฟาร์ม  
สรุปผลการตรวจ สอดคล้องตามข้อกําหนด, ๗.ปล่อยฟาร์ม ๘.สมใจฟาร์ม  ๙.ภานุฟาร์ม  สรุปผลการตรวจ 
สอดคล้องตามข้อกําหนด, ๑๐. วรวชัรฟาร์มจ.เพชรบุรีสรุปผลการตรวจ ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด ๒.๒.๓ 
โรงเรือนที่ ๒ กับ ๓ ด้านข้างโรงเรือนพบหญ้าขึ้นสูง เป็นแหล่งพักอาศัยสัตว์พาหะ, ๑๑. เสริมฟาร์ม สรุปผลการ
ตรวจ ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด ๒.๑.๑๓ และ ๖.๑ วสัดุรองพ้ืนต้องสะอาดในแต่ละรุ่นการผลิต และ การ
ควบคุมสัตว์พาหะ 

๕.๑.๓.๕  การตรวจติดตามการแก้ไข ( Follow up Audit) ข้อบกพร่อง ของบริษัท เอ วาย 
เค มัทเทิน จํากัด เลขที่ ๖๐/๒ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ไว้ ณ. วันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๑ ข้อ สรุปผลการตรวจ ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด ๓ ข้อ ระยะแก้ไข ๓๐ วัน ๑. ไม่
พบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําใช้ (อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ) ๒. ผลิตภัณฑ์ไม่ระบุ lableทีส่ามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ๓. ไฟดักแมลงติดผิดตําแหน่ง ทั้งโซนทางเข้าส่วนสะอาดและโซนสกปรก  

๕.๑.๓.๖  กิจกรรม Residues Monitoring Plan จํานวนตวัอย่างเดือนมีนาคม รวมทั้งหมด  
๗๖ ตัวอย่าง 

๕.๑.๓.๗  กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เบื้องต้น  
          ๑.  ฟาร์มโฉลก อินคุ้ม บ้านเลขท่ี ๔๙/๓ หมู่ ๓ ตําบลบ้านไร่ อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี สรุปให้คําแนะนํา  ๔ ข้อดังนี้ ๑) จัดการอาหารอินทรีย์ให้มีสัดส่วนมากกว่า ๘๐% ๒) ทําแนวรั้ว
รอบโรงเรือนเพ่ือเป็นแนวกันชน ๓) ควรจัดการพ้ืนที่ แยกระหว่างพื้นที่เลี้ยงสัตว์อินทรีย์และระบบปกติให้ชัดเจน 
๔) จัดทําระบบบันทึกข้อมูล เช่น การรักษาสัตว์ปุวย การให้อาหาร เป็นต้น 

๒.  ฟาร์มจําแลง จันเอียด (ได้รับรอง Organic Thailand) บ้านเลขท่ี 65 หมู่ 6 
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สรุปให้คําแนะนํา ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) จัดการอาหารอินทรีย์ให้มีสัดส่วน
มากกว่า ๘๐% ๒) ควรกําหนดพ้ืนที่ในการเลี้ยง โดยมีพ้ืนที่เพียงพอตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ๓) จัดทําระบบ
บันทึกข้อมูล เช่น การฟ๎กไข่ ปริมาณอาหารที่ให้ และประวัติสัตว์ปุวย เป็นต้น 

๕.๑.๓.๘  ตรวจระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
๑. บริษัท เอส เค เอส อะโกรมารีน จํากัด ขอบข่ายการรับรอง คือ วัตถุดิบอาหาร

สัตว์ ชนิดถั่วเหลืองอบ สรุปผลการตรวจข้อบกพร่องที่พบ  
   ๑.๑  ข้อบกพร่อง GMP ดังนี้                                    

๑) ข้อบกพร่อง... 



 ๑๐  
 

  ๑) ข้อบกพร่องหลัก ดังนี้ ๑.๑) การทําความสะอาด ๑.๒)  โปรแกรมการทํา
ความสะอาด ๑.๓)  ระบบการควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อ ๑.๔)  โครงสร้างภายในและส่วนประกอบ   

  ๒)  ข้อบกพร่องย่อย ดังนี้ ๑) การตรวจสอบและการเฝูาระวังสัตว์พาหะนํา
เชื้อ  

  ๓)   ข้อสังเกต คือ  ควรติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ชุดกวนเย็น เพ่ือควบคุม
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ๑.๒  ข้อบกพร่อง HACCP 
๑)  ข้อบกพร่องย่อย คือ วิธีการทวนสอบ ที่จุดCCP 1B ไม่ครอบคลุมจุด

วิกฤตที่กําหนดไว้ต่ําที่สุดที่ ๘๐ องศาเซลเซียส   
๕.๑.๓.๙   ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

 ๑.  โครงการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง แหล่งที่เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม 
-  เก็บป๎สสาวะสุกรในฟาร์ม ทั้งหมด ๔๗๑ ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ ๖ จังหวัด พบ

ผลบวกท่ีจังหวัดราชบุรี ๗ ตัวอย่าง 
-  เก็บป๎สสาวะจากฟาร์มโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ๕ ตัวอย่าง เพชบุรี ๒ 

ตัวอย่าง  ให้ผลลบทั้งหมด 
๒.  มาตรการเก็บตัวอย่างที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักสัตว์ 

-  เก็บตัวอย่างปส๎สาวะสุกร  ในจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี รวม
ทั้งหมด ๑๐๑ ตัวอย่าง ให้ผลลบทั้งหมด 

-  เก็บตัวอย่างป๎สสาวะโคเนื้อ ในจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี รวมทั้งหมด ๓๘ 
ตัวอย่าง ให้ผลบวก ๒ ตัวอย่างที่จังหวัดเพชรบุรี 

๕.๑.๓.๑๐  ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา ดังนี้  
๑) เชื้อ E.coli ในไกเ่นื้อ จํานวน ๕๓.๖๖% ,สุกร ๒๒.๒๗%  ๒)  เชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อ ๑๙.๕๑% ,สุกร 
๑๖.๓๖% ๓) ไม่พบเชื้อ ในไก่เนื้อ ๔๓.๙๐%,  สุกร ๖๓.๖๔% สรุปว่า พบเชื้อ E.coliและ Salmonella ในไก่เนื้อ
มากกว่าสุกร 

๕.๑.๓.๑๑  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
๑.  ตรวจต่ออายุ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด พบข้อบกพร่องจํานวน  ๔ ข้อ ดังนี้ 

๑) พบคู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นป๎จจุบัน ๒ เรื่อง คือ คู่มือผลิตน้ําใช้ และ คู่มือการปฏิบัติงานรับน้ํานมดิบ ๒) ไม่
พบอุปกรณ์สําหรับล้างถังนมสมาชิก ๓) พบการปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําแนะนําของผู้ผลิตสารเคมี oxisan ๔) พบ
คู่มือระบุการใช้สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร (น้ํายาเป็ด) ในการทําความสะอาดถัง CIP  

๒.  ตรวจติดตาม บริษัท ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง จํากัด  พบข้อบกพร่อง
จํานวน ๓ ข้อ ดังนี้ ๑)  ยางรองฝาถังชํารุด  ๒) ไม่พบผลสอบเทียบอุปกรณ์ประจําปี ๓) อุณหภูมิน้ํานมดิบในถัง
รวมเกิน ๔ oC(การแก้ไขเบื้องต้นทางศูนย์ฯ งดใช้ถังนี้ก่อน) 
   ๕.๑.๓.๑๐  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน มีนาคม 2561 
ขอรับรองให้รวม ๑๔ ราย ให้การรับรองทั้ง ๑๔ ราย 
   -  สรุปการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม 
๒๕๖๑ ขอรับรองใหม่ ๓๘ ราย ให้การรับรองทั้ง ๓๘ ราย  

๕.๑.๓.๑๑  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มกวาง  มกษ. ๖๔๐๙-๒๕๖๑    
-  กวางอยู่ใน phylum: chordate เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ใน 

Class: Mammalia เป็นสัตว์ที่ผลัดเขาได้อยู่ใน Family: Cervidae กวางจะคล้ายกับวัว เป็นสัตว์มี ๔ กระเพาะ แต่
ไม่มีถุงน้ําดี ยกเว้นกวางมัสชนิดเดียว ฉะนั้นกวางจะไม่มีไขมัน 

   -  ชนิดที่... 



 ๑๑  
 

 

-  ชนิดที่เลี้ยงจะมี กวางปุาหรือกวางม้า , กวางรูซ่า, เนื้อทราย, ละมั่ง, กวางดาว, กวาง
วาปิดิ, กวางฟอลโล, กวางแดง 

-  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาปี ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ สรุปสาระสําคัญคือ วิธีการทําฟาร์มกวางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็คือ ในกรณีกวางม้าให้แจ้ง
ขออนุญาตต่อกรมปุาไม้ ปุาไม้เขตหรือปุาไม้จังหวัด ประการสําคัญก็คือ การเลี้ยงกวางม้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เป็น
กวางจากการเพาะเลี้ยงไม่ใช่กวางปุา  

-  ประเภทการเลี้ยงกวาง  มี ๓ แบบคือ ๑) การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ๒) การเลี้ยงแบบ
ปล่อยแปลง ๓) การเลี้ยงแบบขังคอก   

-  อุปกรณ์การเลี้ยงกวางที่สําคัญ แนวรั้วต้องมีความยืดหยุ่น เพราะกวางตื่นตกใจง่าย
อาจวิ่งชนรั้ว ตารางความสูงของรั้วประมาณ ๒ เมตร 

- โรงจัดการกวาง ซอยเป็นห้องย่อยๆ และมีซองจัดการกวาง 
-  พืชอาหารสัตว์ กวางกินได้ทุกประเภท  
-  การคํานวณพืชอาหารสัตว์สําหรับกวาง  กวางเพศผู้เต็มวัย ต้องการ ๑.๗ กก. สิ่งแห้ง/

ตัว/วัน 
-  ผลผลิตได้แก่  ๑) เนื้อกวาง มีหลายราคา ๒) เขากวางอ่อน  ราคาสูงถึงหลักพัน 
-  โรคที่พบในกวาง   

๑.  โรคมงคล่อเทียม (Melioidosis)  สาเหตุ เชื้อ แบคทีเรีย Burkholderia 
pseudomallei การติดต่อ  สัตว์เป็นโรคนี้ได้จากการกินหรือหายใจเอาเชื้อเข้าไปหรือเชื้อ เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล 
โรคมงคล่อเทียมจะพบมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน อาการ โรคแบบเรื้อรัง ร่างกายจะซูบผอม มีไข้ หายใจหอบ 
น้ํามูก น้ําลายไหล จะแสดงอาการอยู่นาน ๒ – ๓ เดือนแล้วก็ตาย บางตัวอาจแสดงอาการทางระบบประสาท เช่น 
เดินขาหลังอ่อนไม่มีแรง ชนคอก เป็นต้น การตรวจวินิจฉัย ให้สังเกตจากอาการและเก็บตัวอย่าง เช่น เลือด น้ํามูก 
น้ํานม น้ําเมือกจากช่องคลอดส่งห้องปฏิบัติการ ในกรณีกวางตายเมื่อเปิดผ่าซากให้เก็บอวัยวะภายในต่างๆที่พบตุ่ม
หนองและเก็บเนื้อสมอง ไขสันหลัง ถ้ากวางตัวนั้นมีอาการทางระบบประสาทด้วยการรักษา ให้ยาปฎิชีวนะท่ีเหม 

๒. โรควัณโรค (Tuberculosis, TB) สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium 
bovis จะถ่ายทอดโดยตรงจากตัวปุวยสู่ตัวปกติผ่านทางลมหายใจ การกินอาหาร และน้ําที่ปนเปื้อน  อาการ สัตว์
ปุวยจะแสดงอาการในระยะท้ายๆ ของโรค เนื่องจากขบวนการก่อโรคเป็นไปอย่างช้าๆแบบเรื้อรัง จนกระทั่งเกิดรอย
โรคที่มีลักษณะเป็นก้อนฝี อยู่ในอวัยวะต่างๆ จึงจะแสดงอาการเช่น ไอ เหนื่อยง่าย ผอม หลังจากแสดงอาการได้ไม่
นานก็ตาย การรักษา ไม่ทําการรักษา เนื่องจากไม่ให้ผลดี และใช้ระยะเวลานาน 

๓.  โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Brucella spp. 
ติดต่อโดยเชื้อที่มีอยู่ในลูกแท้ง รก และป๎สสาวะของตัวปุวย ผ่านเข้าทางปาก เยื่อเมือกของจมูก ตาขาว ช่องคลอด 
และลําไส้ใหญ่ส่วนปลาย แล้วไปยังอวัยวะเปูาหมายได้แก่ มดลูกที่ตั้งครรภ์ ต่อมน้ํานม ม้าม ลูกอัณฑะ ต่อม
น้ําเหลือง และข้อต่อ อาการ สัตว์ปุวยจะแท้งลูก ลูกตายขณะคลอด ผสมไม่ติด รกค้าง ลูกอัณฑะอักเสบ ขากะเผลก
อย่างรุนแรง และข้อขาบวม การรักษา ไม่ทําการรักษา การควบคุม/ปูองกัน ทํา การตรวจโรคนี้ให้ แก่กวางทุกตัวใน
ฝูงปี ละ 1 ครั้ง แล้วคัดตัวปุวยออก 

๔.  โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease, FMD) สาเหตุ เกิดจากเชื้อ
ไวรัส Aphthovirus โดยตัวปุวยจะมีเชื้ออยู่เป็นจํานวนมากในน้ํา มูก น้ําลาย ป๎สสาวะ และอุจจาระ และถ่ายเชื้อให้
ตัวปกติโดยการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน และสัมผัสตัวปุวยโดยตรง  อาการ สัตว์ที่ไม่ไวต่อโรค อาจรับเชื้อโดยไม่แสดง
อาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย เช่น อาจมีตุ่มใสในปากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนตัวที่ไวต่อโรคจะแสดงอาการ
รุนแรง น้ําลายไหลมาก ซึม เดินกะเผลก และมีแผลหลุมบนเยื่อเมือกปาก และอาจตายได้ การรักษา ทายาเย็นเชียน  

ไอโอเล็ต... 



 ๑๒  
 

ไวโอเล็ต(ยาม่วง)ที่แผลในปาก และกีบ ร่วมกับการฉีดยาปฏิชีวนะปูองกันเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน การควบคุม/
ปูองกัน ยังไม่มีการทดลองใช้วัคซีนในกวาง 

๕.  Epizootic Haemorrhagic Disease เกิดจากเชื้อไวรัส พบในประเทศออสเตร
เรีย แอฟฟริกา อเมริกาเหนือ- ใต ้โซนเอเชีย และตะวันออกกลาง สาเหตุเกิดจากตัวแมลงบิน ที่เป็นสัตว์พาหะใน 
genus Culicoides ระยะฟ๎กตัว ๒ – ๑๐ วัน พบโรคนี้ในโซนเอเชียที่ประเทศญี่ปุุน เกาหลี และใต้หวัน เรียกโรค 
Ibaraki disease ระยะเฉียบพลัน สัตว์จะมีไข้ อ่อนแรง เบื่ออาหาร น้ําลายไหล หน้าบวม และมีเลือดคลั่งตาเยื่อหุ้ม
ตาขาว ช่องปากอักเสบและมีน้ําลายไหลมาก สัตว์ที่ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลานานจะมีแผลหลุ่มในบริเวณช่องปาก 
ถ่ายอุจจาระ ป๎สสาวะเป็นเลือด  รอยโรคระยะเฉียบพลัน จะพบรอยบวมแดงบริเวณหัว ลิ้น คอ เยื่อตาขาว และ
ปอด  ระยะเฉียบพลันจะพบเลือดออกและบวมน้ําบริเวณเยื่อหุ้มผิวหนัง อวัยวะภายในต่างๆ การควบคุมปูองกัน ใช
การควบคุมสัตว์พาหะแมลงบิน เพราะไม่มีการผลิตวัคซีนเป็นการค้า 

-  ข้อกําหนดในการประกอบกิจการฟาร์ม ๑.องค์ประกอบฟาร์ม ประกอบด้วยสถาน
ที่ตั้ง, ผังฟาร์ม, คอก ๒.  อาหารสําหรับกวาง  ๓.น้ําสําหรับกวาง  ๔.การจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยคู่มือการ
ปฏิบัติงานประจําฟาร์ม, บุคลากร, การทําความสะอาด และการบํารุงรักษาโรงเรือน ๕.สุขภาพสัตว์ ประกอบด้วย
การปูองกันและควบคุมโรค, การบําบัดโรคสัตว์  ๖.สวัสดิภาพสัตว์  ๗.การจัดการผลผลิต ประกอบด้วยเขากวางอ่อน  
๘.สิ่งแวดล้อม ๙.การบันทึกข้อมูล  

๕.๑.๔  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๕.๑.๔.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.จําลอง  วรศรี)   

๑.  สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พ้ืนที่เขต ๗ 
ประกาศท้องทีเ่กิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๓ ท้องที ่จํานวน ๔๘ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด ๑,๕๔๑ ตัว ปุวยสะสม ๔๒๘ตัว 
ป๎จจุบันไมมี่สัตว์ปุวย  ในพ้ืนทีห่มู่ที่ ๗ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หายปุวยเมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ สถานะ เฝูาระวังสัปดาห์ที่ ๑  

- วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ต.ช้างแรก อ.
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบปุวยในโคนม ๗ ฟาร์ม โคเนื้อ ๑ ฟาร์ม พ้ืนที่รัศมีไม่เกิน ๕๐๐ เมตร  

๒.  โครงการรณรงค์เร่งรัดสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ เจาะเลือดแพะแล้ว ๔๔๖ ราย 
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ๒๒๑ ราย สุพรรณบุรี ๙๖ ราย , นครปฐม ๓๘ ราย, เพชรบุรี ๙๑ รายและราชบุรีแจ้งว่า
กําลังจัดซื้อเบอร์ NID 

๓.  เปูาหมายและผลการปฏิบัติงาน GFM ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(รอบ ๑/๖๑ เปูาหมายอบรมอย่างน้อย ๓๐๐ ราย, เปูาหมายออกใบรับรองอย่างน้อย ๑๓๐ ราย ) ซึ่งแต่ละจังหวัด
สามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมาย ทั้งเรื่องการอบรมเกษตรกรเพ่ือปรับปรุงสถานที่เลี้ยงให้มีระบบ GFM และ 
จํานวนเกษตรกรที่ได้รับรองการสถานที่เลี้ยงที่มีระบบ GFM 

๔.  ประชุมหารือการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการยกระดับการเลี้ยง
สัตว์ให้มีระบบปูองกันโรคและการเลี้ยงให้เหมาะสมในโคนม ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา (ศิริโชค) อําเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๕.  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)  
เข้าตรวจทีบ่ริษัท แพนฟููด จํากัด ตําบลท่าทราย  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  และบริษัท ฟาร์มไก่ดํา 
(กาญจนบุรี) จํากัด ตําบลท่ามะขาม  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

-  รายงานสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) มีทั้งหมด ๑๑ แห่ง ดังนี้ ๑) บริษัท สยาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) ๒)บริษัท แพนฟููด จํากัด ๓) บริษัท บิ๊ก ฟููดส์ กรุ๊ป จํากัด ๔) บริษัท เซ็นทรัล ฟฺูดรีเทล 
จํากัด (TOPS) สาขาเอฟดีซี ๕)  บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด ๖) บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ๗)  

        บริษัท... 



 ๑๓  
 

 

บริษัทอาหารเบทเทอร์ จํากัด ๘) บริษัทกาญจนา เฟรช พอร์ค จํากัด ๙) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ๑๐) บริษัท อีเค ซอลเทอร์เฮาส์ จํากัด ๑๑) บริษัท ฟาร์มไก่ดํา (กาญจนบุรี) จํากัด (รอใบรับรอง) 

๕.๑.๔.๒  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์  
๑. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ 

-  ขอใหม่ : สุพรรณบุรี ๑ ราย ,  
-  ต่ออายุ : นครปฐม ๓ ราย,ราชบุรี ๑ ราย ,สมุทรสาคร ๓ ราย , สุพรรณฯ ๑ ราย 

๒.  ออกใบอนุญาต  
-  ต่ออายุ : กาญจนบุรี ๔ ราย , สุพรรณฯ ๑ ราย 

๕.๑.๔.๓  โรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีจุดเกิดโรคทั้งหมด ๑๒ จุดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๘ จุด และสมุทรสาคร ๔ จุด พบในสุนัขที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  

๕.๑.๔.๔  กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ 
-  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ฯ  ณ โรงเรียนวัดไก่แจ้ หมู่ที่ ๘ ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
-  วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทีมสอบสวน

โรคระบาดสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องไพลิน  โรงแรมเวล  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ประธาน       

๕.๑.๔.๕  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU)  ของฟาร์มติดตามและสาธิต 
๑๗ ฟาร์ม (โดยนายวัฒนา  ตั้งธนะวัฒน์) 

๑.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เปรียบเทียบแต่ละปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๙-๖๑ 
๑.๑  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากปี ๖๐ 

และ ๕๙ 
๑.๒  ค่าองค์ประกอบด้านน้ํานมด้านปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid) พบว่า 

มีแนวโน้มลดลงจากปี ๖๐ และ ๕๙ 
๑.๓  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณไขมัน (%Fat) พบว่า มีปริมาณค่าเฉลี่ย 

๓.๕๘% ซ่ึงต่ํากว่าปี ๖๐ แตสู่งกว่าปี ๕๙ 
๑.๔  ผลองค์ประกอบน้ํานมด้านปริมาณโปรตีน (%Protein)  พบว่ามีปริมาณค่าเฉ

ลีย ๒.๙๘%  
๑.๕ ปริมาณแล็คโตส (lactose) ใกล้เคียงกับปี ๖๐ 
๑.๖ Somatic Cell Count (SCC) พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

๖๑  เทียบกับเดือนมีนาคมปี ๖๐ พบว่าใกล้เคียงกัน 
๑.๗  อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก พบว่า จํานวนวันลดลงจากปี ๖๐  
๑.๘  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  
๑.๙  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติด (แม่โค) พบว่า ได้ ๒.๙๖ ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าป ี๖๐  

๒.  ปริมาณและองค์ประกอบน้ํานมเดือนมีนาคม ๒๕๖๐-๒๕๖๑   
๒.๑  ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย(กก./ตัว/วัน) มากสุดที่หน่วยประจวบ ๑๕.๔๐ กก./ตวั/วัน 
๒.๒  ปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid) มากสุดที่ หน่วยกาญจนบุรี ๑๒.๔๑% 
๒.๓  ปริมาณโปรตีน (%Protein) มากสุดที่ หน่วยนครปฐม ๓.๑๐% 
๒.๔  ปริมาณไขมัน (%Fat) มากสุดที่ หน่วยเพชรบุรี ๓.๙๓%                  
๒.๕  ปริมาณแล็คโตส (%Lactose) มากสุดที่ หน่วยนครปฐม ๔.๘ % 

๒.๖ ประสิทธิภาพ... 



 ๑๔  
 

๒.๖ ประสิทธิภาพระบบสืบพันธ์  
 ๑)  อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก น้อยสุดที่ หน่วยประจวบฯ ๒๙.๒๑ เดือน 
 ๒)  อายุเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก น้อยสุดที่ หน่วยประจวบฯ 
 ๓)  อายุเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติด (แม่โค) น้อยสุดที่ หน่วยประจวบฯ 

๑.๘๖ ครั้ง 
๓.  กิจกรรมประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

๑.  ประชุมร่วมกับสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด เรื่อง
แนวทางการดําเนินงานอาหารหยาบปรุงแต่งหลังสิ้นสุดโครการ 

๒.  อบรมเกษตรกร  
  - หน่วยราชบุรี ๑  อบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง GFM กับสํานักงานปศุสัตว์

อําเภอบ้านโปุงและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
-  หน่วยอ่าวน้อยและกุยบุรี  อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลง

ใหญ่ สหกรร์โคนมไทย-เดนมาร์ ห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด ในหัวข้อเรื่องคุณภาพน้ํานม และเครื่องรีดนม 
๓.  งานด้านคุณภาพน้ํานม หน่วยประจวบ-อ่าวน้อย เข้าฟาร์มที่มีป๎ญหาผล MB สูง

เกินมาตรฐาน พบว่าอุปกรณ์การรีดนมโดยเฉพาะที่สัมผัสกับนมสกปรก และชํารีด แนะนําการล้างอุปกรณ์ที่
ถูกต้อง พร้อมทั้งแนะนําวิธีการรีดนมที่ถูกต้อง 

๔.  งานด้านระบบสืบพันธุ์  หน่วยกุยบุรี, ราชบุรี๑ , นครปฐม, ราชบุรี ๒, 
กาญจนบุรีและอ่าวน้อย ร่วมกับ ศผท.ราชบุรี เข้าแก้ไขป๎ญหาระบบสืบพันธุ์ 

๕. งานด้านอายุรกรรม สูติกรรม มีหน่วยราชบุรี๑ ,ราชบุรี ๒ , กาญจนบุรี  
๑).  งานด้านปูองกันและควบคุมโรค 

- หน่วยนครปฐมและอ่าวน้อย รักษาโคนมปุวยด้วยอาการระบบหายใจแบบ
เฉียบพลัน มีอาการไข้สูง หอบอ้าปากหายใจ 

-  หน่วยเขาขลุงและนครปฐม ได้รับมอบหมายให้เจาะเลือดโคนม เพ่ือนํามา
ตรวจระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรีและนครปฐม 

๒)  งานด้านฐานข้อมูล 
- หน่วยราชบุรี๑ ,๒ และอ่าวน้อย  ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลให้

เป็นป๎จจุบัน และเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ํานมโคพร้อมแจ้งผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบและแนะนําแนวทาง
แก้ป๎ญหา 

๓)  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
-  หน่วยราชบุรี ๑ เข้าร่วมการตรวจประเมิน GFMฟาร์มสัตว์ปีก กับ

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
-  หน่วยราชบุรี ๒ ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์จังหวัดราชบุรี สํานักงานปศุสัตว์

อําเภอจอมบึงตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม จํานวน ๑๕ ฟาร์มในพ้ืนทีอํ่าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

-  ส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ติดตามการปฏิบัติงานของ
หน่วยกาญจนบุรี 

-  การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยกุยบุรีร่วมกับสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด ในการตรวจมาตรฐานฟาร์ม จํานวน ๗ ฟาร์ม 

-  ติดตามและรายงานผลอาหารปรุงแต่ง ทั้งสหกรณ์โคนมกุยบุรีและสหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จํากัด โดยมีเจ้าหน้า อสค.เข้าร่วมด้วย 

- หน่วยกุยบุรี... 



 ๑๕  
 

 

-  หน่วยกุยบุรีส่งตัวอย่างอาหารหยาบส่งตรวจโภชนะ 
๔)   ด้านอื่นๆ ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่

บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว 
-  หน่วยราชบุรี ๒ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

จังหวัดราชบุรี ทําหมันสุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า “ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า” ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

        
              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖๑  

๕.๒.๑  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๙-๑๐ เมษายน  ติดตามงาน ส.ป.ก.ไทรโยค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
-  วันที่ ๙ –๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ในพ้ืนที่จังหวัด

กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม 
-  วันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม 
-  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  ประชุมหารืองานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
๕.๒.๒  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

       -   

๕.๒.๓  สว่นมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑.  ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  

-  ๓ เม.ย. ๒๕๖๑ อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  
๒.  ศูนย์รวบรวมไข ่

-  ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมไข่ สมจิต ฟาร์ม จํากัด 
-  ตรวจรับรองสถานที่รวบรวมไข่ OK ๒ แห่ง ทีจ่.นครปฐม 

๓. อาหารสัตว์ 
    -  วันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมฝึกอบรม GMP และ HACCP โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ 
๔. Residue monitoring plan 

-  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ Residue monitoring plan 
๕.  เชื้อดื้อยา 

- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

๖.  GAP ฟาร์มปศุสัตว์ 
-  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มโคนม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
-  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มสุกร,เป็ดไข่ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
-  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อบรม GAP ฟาร์มสุกร,ไก่เนื้อ,โคเนื้อ,แพะเนื้อ อ.เลาขวัญ จ.

กาญจนบุรี 
-  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตรวจติดตาม ฟาร์มสุกร จังหวัดสุพรรณบุรี 

     ๗. ตรวจ... 



 ๑๖  
 

๗.  ตรวจ ติดตามการแก้ไข ( Follow up Audit)  GMP โรงฆ่าสัตว์ 
-  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โรงฆา่ เจ้ยุ๊ หมูอินเตอร์ จ.สุพรรณบุรี 

๘.  ตรวจประเมินฟาร์ม compartment (รับรองใหม่) 
-  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด จังหวัด กาญจนบุรี 

๙.  ตรวจรับรองปศุสัตว์OK 
๕.๒.๔  ส่วนสุขภาพสัตว์ 

๑.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๒.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ 
๓.  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว ์
๔.  วันที่ ๒๔ - ๒๕  เมษายน ๒๕๖๑ ประชุม โครงการฝึกอบรม “การตรวจประเมินและ

การออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management 
(GFM) สําหรับผู้ตรวจประเมินฯ” ณ  โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเท็ล ทวารวดี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแม่ดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๖๑ แบ่งเป็นส่วนกลางและภูมิภาค มี ๕ ประเภทคือ ๑) แม่ผู้เสียสละ ๒) แม่ผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม ๓) แม่ผู้มีมานะอดทน ขยันหมั่เพียร ๔) แม่ของลูกผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ๕) แม่ผู้เป็น
เกษตรกรซึ่งคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมเกษตร ซึ่งประเภทที่๑-๔ คัดเลือกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จํานวน ๑ คน 
สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ให้สมัครที่จังหวัดนั้น ของจังหวัดนครปฐมให้ส่งข้อมูลการสมัครในวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดจะติดประกาศท่ีบอร์ดชั้นล่าง 

๖.๒  การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของกรมปศุสัตว์ ภายในแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า 
ชีวาปลอดภัย” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารกรมฯ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐น เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตึกวิจิตรพาหนการ ผู้สนใจแจ้งรายชื่อได้ที่ฝุายบริหาร
ทั่วไป      

๖.๓  กิจกรรมทําบุญสํานักงาน และพิธีรดน้ําขอพรผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
ทําบุญพระฉันเพล ขอให้แต่ละส่วนฯ/ฝุาย นําอาหารมา ๑ รายการ หรือตามกําลังศรัธา ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมทํา
ความสะอาด Big clanning Day ซึ่งฝุายบริหารทั่วไป เตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดให้ทุกส่วน 
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


