
    
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 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 นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๓ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๔ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๕ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๖ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๗ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๘ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๙ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๒๐ นางนิสาชล  ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  
๒๑ นายอดิศักดิ์   ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๒๒ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๓ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
๒๔ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๕ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔  
๒๖ นายสมยศ  แสงประทุม   พนักงานขับรถยนต์ 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  นายธัญญวรรณ... 



 ๒  
 

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



 ๓  
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน          ลาปุวย   
๒ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ           ลาพักผ่อน 
๓ นางสาวพัชยานันต์  คหกิจไพศาล  นิติกร     ลาพักผ่อน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระท่ี ๑.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมปศุสัตว์ มี ๓ กิจกรรมดังนี้  

๑)  โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพด้านปศุสัตว์  โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีเปูาหมาย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ จํานวน ๑๐ ราย/วัน/รุ่นๆละ ๑๓,๙๐๐ บาท/หลักสูตร ดําเนินการในพ้ืนที่
อําเภอที่มีโครงการ ๘๘๒ ซึ่งเป็นการดําเนินการของจังหวัดฯ แต่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์เขตติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินของจังหวัดฯ 

๒)  โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ โดยมีสํานักงาน
พัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นเจ้าภาพหลัก  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับ
เกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ใน
พ้ืนที่เขต ๗  มีศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ 
และศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี จ.ราชบุรี  ซึ่งจะมีเปูาหมายและแผนการผลิตสัตว์ จากการหารือกับผอ./สํานัก 
แจ้งว่า ให้ประสานงานกับศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวางแล้วให้ศูนย์ฯหนองกวางเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล
ส่งให้เขต ซึ่งประเด็นตามแผนการผลิตสัตว์ในพ้ืนที่เขต ๗ คือ ผลิตโคเนื้อ ๑๕๔ ตัว สุกร ๑,๒๓๔ ตัว แพะ ๑๑๘ ตัว สัตว์
ปีก ๑๑๗,๙๗๓ ตัว 

๓) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนา
อาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ ในพ้ืนที่
เขต ๗ มีเปูาหมาย อาสาปศุสัตว์โคเนื้อ ๒๐๐ คน แพะ ๒๐ คน โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อ เปูาหมายผสม
เทียมโคเนื้อ ๑๒๕ ตัว และอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมแพะ ๑ คน มีเปูาหมายผสมเทียมแพะ ๒๕๐ ตัว 

- การติดตามงาน สคบ.ให้รายงานผลทุกสัปดาห์ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ส่วนในการติดตามงาน คือ ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ฯ และ
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน กรมสั่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และสรุป
ข้อมูลเป็นส่วนกลาง ให้มีข้อมูลที่จําเป็นและพร้อมตอบคําถามเสมอ ฉะนั้นข้อมูลที่ต้องดําเนินการ ให้ลงเวปไซต์
ของเขต ๗ ทั้งหมดไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อมูล  การรายงานข้อมูลให้ทําแผนและรายงานทุกครั้ง ถ้ามีป๎ญหาให้
รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

๑.๒  เรื่องวัคซีน Rabies ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งรัด โครงการ ทําหมันสุนัข-แมวใน
วัด ๑๐๐% รวมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยว และบ่อขยะ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเน้นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วย
การผ่าตัดทําหมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรวัสดุและเวชภัณฑ์สําหรับการทําหมันโดยจะเริ่มดําเนินการ
ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งในพ้ืนที่เขต ๗ มีเปูาหมายทําหมันสุนัข ๑๖,๗๗๐ ตัว ได้รับเงินโอนมาเพ่ือซื้อเวชภัณฑ์แล้ว 
๖,๐๐๐ ตัว ที่เหลือ สคบ. จะจัดส่งเวชภัณฑ์เพ่ิมเติมให้  

       -  มอบให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สอบถามจังหวัดฯ ในเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ ว่ามี
แผนการจัดซื้อ หรือดําเนินการซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไรบ้าง                                             

-  วันที่... 
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 -  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกับหน่วย HHU เพชรบุรีและประจวบฯ 
ดําเนินการตอนสุนัขจรจัด ที่ศูนย์กักกันสัตว์ ขอให้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ส่งให้กรมฯด้วย 

-  การจัดงานประกวดแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ตามกําหนดเดิม วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอ
เลื่อนเป็น วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบฝุายบริหารทั่วไปเตรียมขั้นตอนการจัดซื้อ -จัดจ้าง ตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ซึ่งจากการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ณ ป๎จจุบัน เขต ๗ เบิก-จ่ายได ้๔๙%  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปทราบ เพ่ือจะได้นําขึ้นเว็ป
ไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
-  ตามในวาระการประชุม 

วาระท่ี ๔.     เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๘/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑)  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้  
     -  การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระ

ปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้าย
พระฉายาลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

    -  กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” กําหนดทํากิจกรรม Big Cleaning Day และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 

๒)  คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กร ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้แจ้งหนังสือให้
หน่วยงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสําคัญท่ีจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย รายละเอียดจะแจ้งเวียนให้ทราบ 

๓)  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อย  เปิดให้ลงทะเบียนรอบ ๒ สําหรับผู้ที่ไม่ได้
ลงทะเบียนหรือพลาดการข้ึนทะเบียน 

๔)  สภากาแฟ กําหนดจัดทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน จัดในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเ่วลา 
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ณ อาคารศรีพัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา (คลับเฉาส์) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ     

๕)  โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนประจําเดือนมิถุนายน  ในวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดงเกตุ ม.๖ ต.สามพราน 
อ.สามพราน  จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                                 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

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

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
พฤษภาคม สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

๗,๓๘๖,๕๘๐.๐๐ ๑,๒๒๕,๖๓๒.๔๙ ๔,๗๙๙,๕๖๗.๓๖ ๖๔.๙๘ ๒,๕๘๗,๐๑๒.๖๔ 
ส่วนสุขภาพ

สัตว์ 
๙,๓๕๔,๕๑๐.๐๐ ๘๓๕,๖๔๔.๐๑ ๓,๖๒๐,๘๙๔.๓๒ ๓๘.๗๑ ๕,๗๓๓,๖๑๕.๖๘ 

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์ 

๒,๙๑๐,๐๔๐.๐๐ ๓๕๙,๘๐๕.๖๖ ๑,๖๖๗,๖๕๓.๖๑ ๕๗.๓๑ ๑,๒๔๒,๓๘๖.๓๙ 
ส่วนยุทธศาสตร์

ฯ 
๕๓๘,๒๕๐.๐๐ ๔๓,๕๐๕.๕๑ ๒๗๖,๗๑๙.๐๙ ๕๑.๔๑ ๒๖๑,๕๓๐.๙๑ 

ส่วนส่งเสริมฯ ๓,๔๕๐,๙๘๐.๐๐ ๒๒๔,๘๙๙.๖๑ ๑,๖๓๙,๗๙๐.๓๓ ๔๗.๕๒ ๑,๘๑๑,๑๘๙.๖๗ 
รวมทัง้สิ้น ๒๓,๖๔๐,๓๖๐.๐๐ ๒,๖๘๙,๔๘๗.๒๘ ๑๒,๐๐๔,๖๒๔.๗๑ ๕๐.๗๘ ๑๑,๖๓๕,๗๓๕.๒๙ 

        ＊เดือนพฤษภาคมสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  ได้รับงบประมาณเพ่ิม  ๔,๙๙๕,๐๖๐.๐๐ บาท  
ประธาน    -  เร่งรัดให้แต่ละส่วน/ฝุายทําแผนการใช้เงินงบประมาณ ให้ได้ ๗๔.๒๙%   

-  สําหรับงบประมาณในการจัดงานแพะแห่งชาติ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และใน
ส่วนของฝุายบริหารทั่วไป ที่ได้รับเงินโครงการนมโรงเรียน ขอให้แจ้งจังหวัดในการเบิก-จ่ายงบประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ (ถ้าไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์)     

-  การจัดประชุมสัมมนาฯ ให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเบื้องต้น ซ่ึงงบประมาณบางส่วนของโครงการนมโรงเรียน 
จะนํามาจัดสรรซื้อเวชภัณฑ์ในการแก้ป๎ญหา ค่า SCC สูงกว่ามาตรฐาน 
ที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๑.๑   ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดย สพ.ญ.วนารัตน์   บารมีรังสิกุล) 

๑.  กิจกรรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ๒ ครั้ง ดังนี้  
-  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร“การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อ,สุกร,โคเนื้อ,แพะเนื้อ” ณ ที่ว่าการอําเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าอบรม 
๔๗๐ ราย 

-  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร” ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าอบรม ๒๖ ราย 

๒.  ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม, ตรวจติดตามภายใน 
-  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มไก่ไข่ อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี 

พบว่า ป๎จจุบันเลี้ยงอยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ตัว สรุปผลการตรวจผู้ประกอบการมีความประสงค์ยกเลิกการรับรอง
เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้นและสภาพฟาร์มไม่มีความพร้อมเช่น สถานที่เก็บอาหารสัตว์ไม่เหมาะสม, การแบ่ง
พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์(หลังคาชนกัน), ความสะอาดภายในโรงเรือนและบริเวณรอบฟาร์มไม่เรียบร้อย, 
การจดัทําเอกสารและบันทึกต่างๆไม่ได้บันทึก 

-  ตรวจประเมิน GAP ฟาร์มสุกร อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี พบว่า จํานวนโรงเรือน 
๑ หลัง สุกร ๗๕๐ ตัว สรุปผลการตรวจไม่พบข้อบกพร่อง 

๓.  ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒ ดังนี้                                

-  วันที่... 
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 -  วันที่ ๒ พฤษภาคม ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ อาณาจักรธงชัย
ฟาร์ม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๕ ดาว  

 -  วันที่ ๓ พฤษภาคม ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ ฟาร์มอัจฉรา       
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๔ ดาว 

 -  วันที่  ๓ พฤษภาคม ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งฟาร์ม อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๔ ดาว 

 -  วันที่  ๔ พฤษภาคม ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้  
๑) บ.เอพีเอ็มอะโกร จก. อ.จอมบึง ราชบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๔ ดาว   
๒) ซีทีพีฟาร์ม อ.เมือง จ.ราชบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๕ ดาว   
๓)  ชลิตาฟาร์ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  สรุปผลการตรวจประเมินได้ระดับ ๕ ดาว   

๔.  สรุปผลคณะกรรมการฯประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่  ทั้งหมด  ๒๙ ฟาร์ม  ให้การรบัรองทั้ง  ๒๙ ฟาร์ม  
- กิจกรรม ตรวจติดตาม  รวมทั้งหมด ๕๕ ฟาร์ม  คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง  ๕๕  ฟาร์ม 
-   กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๒๓ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๒๓ ฟาร์ม  

๕.๑.๑.๒  GMP โรงฆ่าสัตว์ 
 -  วันที่  ๙ พฤษภาคม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและหารือโรงฆ่าแพะ บ.เอวายเค มัท

เทิน จํากัด ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล กลุ่มบริหารจัดการข้อมูล กรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์สําคัญคือ 
๑) ศึกษาความสามารถในการทําตลาดส่งออกเนื้อแพะ ๒) แนวทางประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโรงฆ่าแพะต้น
แบบอย่างยั่งยืน ผ่านการทําระบบมาตรฐาน กฆ.๑ GMP HALAL และ EST 

 -  วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินเบื้องต้นการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
โรงฆ่าสุกรบางสะพาน (Preaudit) บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

๕.๑.๑.๓  การตรวจ COMPARTMENT  
 -  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ บริษัท

อาหารเบทเทอร์ จํากัด จํานวน ๓ ฟาร์ม ดังนี้  
๑)  ฟาร์มบริษัทมิตรธรรมการเกษตร จํากัด  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ / ๒   ม. ๓           

ต. หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   พบข้อบกพร่อง จํานวน ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ต้นไม้ปลูกชิดติดโรงเรือน เป็นที่
อาศัยของสัตว์ปีก  ๒)  มีอัตราการปุวยตายผิดปกติ โดยไม่แจ้งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเพ่ือตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท 

๒)  ฟาร์มสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ ตั้งอยู่เลขที ่๒๓๒  ม. ๓   ต.หนองตากยา      
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พบข้อบกพร่อง จํานวน ๑ ข้อ คือ พบอัตราปุวยตายผิดปกติช่วงสัปดาห์ที่ ๖ ตาม
ข้อกําหนดต้องแจ้งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น แต่ฟาร์มไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือจัดการฟาร์ม 

๓)  สาโรจน์ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๕ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบข้อบกพร่อง จํานวน ๑ ข้อ คือโรงเรือนที่ ๑,๒,๕,๗,๙ ปลูกไม้ผลบริเวณข้างโรงเรือน เพราะเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์พาหะ  

๕.๑.๑.๔  ปศุสัตว์ OK   
-  ขอรับรองใหม่  จังหวัดกาญจนบุรี ๘ ราย, สุพรรณบุรี ๔ ราย รวมทั้งหมด 

๑๒ ราย  ให้การรับรองทั้ง ๑๒  ราย  
 -  ตรวจติดตาม  จังหวัดประจวบฯ ๓ ราย สรุปคงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๓ ราย 

๕.๑.๑.๕   GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  
๑.  ต่ออายุ... 
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๑.  ต่ออายุสหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด  พบข้อบกพร่อง ๗ ข้อ คําแนะนํา ๒ ข้อ  
ข้อบกพร่อง ดังนี้ ๑)  พบการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานบริเวณทางเข้าจุดรับน้ํานมดิบมีโอกาสเกิดการ
ปนเปื้อนข้ามในน้ํานม  ๒) พบสมาชิกไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเวลารับ-ส่งน้ํานมดิบ ๓) พบผลตรวจน้ําด้าน
ความกระด้างไม่ตรงคู่มือการปฏิบัติงาน ๔) พบการทําความสะอาด cip ใช้เวลาไม่ตรงตามคําแนะนําของผู้ผลิต   
๕) พบการใช้สารเคมี (คลอรีน) ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือกปศ. ๖) พบการปฏิบัติงานด้าน cop ไม่ตรงตาม
คู่มือ ๗) พบยางรองฝาถังรถขนส่งชํารุด 

๒.  ต่ออายุสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด พบข้อบกพร่อง ๕ ข้อ คําแนะนํา 
๒ ข้อ  ดังนี้   ข้อบกพร่อง ๕ ข้อคือ ๑) พบอุณหภูมิน้ํานมดิบหลังลดอุณหภูมิเกิน ๔ องศา และมาตรการที่รองรับ
ไม่เหมาะสม ๒) พบโครงสร้างภายในอาคารรับน้ํานมดิบเช่น พื้น เพดาน ชํารุด ๓) พบผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร
รับน้ํานมดิบ ออกจากอาคารรับน้ํานมดิบในบริเวณที่ไม่ใช่ทางเข้าออก ๔) ไม่พบบันทึกกิจกรรมการส่งเสริม และผล
การประเมินคุณภาพน้ํานมของสมาชิก ๕) พบน้ํานมหยดจากเพลท โดยมีโปรแกรมการตรวจสอบ แต่ยังไม่ครบถ้วน   

-  คําแนะนํา คือ ๑) สารเคมีฆ่าเชื้อท่ีผสมแล้ว ควรมีฝาปิดปูองกันการปนเปื้อน  
๒)  ควรมีแบบประเมินผลการอบรมพนักงาน ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

๓.  รับรองใหม่ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน พบข้อบกพร่อง จํานวน ๑๐ ข้อ
คําแนะนํา จํานวน ๔ ข้อ ดังนี้ พบข้อบกพร่อง จํานวน ๑๐ ข้อ คือ ๑) ไม่พบการปิดของช่องรับนม หลังการรับ
น้ํานมดิบ ๒)  สายยางรับน้ํานมดิบวางบนพ้ืน  ๓)  เทอร์โมมิเตอร์ถัง cip กรดชํารุด ๔)  ไม่พบการสอบเทียบ 
เทอร์โมมิเตอร์ถังรวมนมท่ี๑  ๕) เครื่องปรับอากาศตรงกับอ่างรับน้ํานมดิบ ๖) อุณหภูมิถังนมรวมเกิน ๔ องศา โดย
ไม่มีมาตรการแก้ไข ๗) คู่มือการปฏิบัติการไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ๘)  ระยะเวลาการทําความสะอาดด้วย cip ไม่ตรง
กับคําแนะนําของผู้ผลิต ๙) พบน้ําท่วมขังในห้องรับน้ํานมดิบ  ๑๐) พบเจ้าหน้าที่ห้องบันทึกน้ําหนักนมเปิดประตูไว้
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน 

-  คําแนะนํา จํานวน ๔ ข้อ ดังนี้ ๑)  ที่เช็ดเท้าหลังเท้าฆ่าเชื้อควรเป็นวัสดุที่ไม่
ซับน้ํา ๒) ควร cip กรดสม่ําเสมอตามคู่มือปฏิบัติงาน ๓)  ควรมีพาเลทสําหรับวางสารเคมี ๔) ควรเปลี่ยนผ้ากรอง
นมหากมีสิ่งปนเปื้อนมาก 

๕.๑.๑.๖  GMP & HACCPโรงงานอาหารสัตว์ 
๑)  ตรวจระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เอส พี เอฟ ได

อาน่า (ประเทศไทย) จํากัด (VCN.๙๖) ผลิตอาหารเสริมสําหรับสัตว์ ระบบ GMP พบข้อบกพร่องย่อย ๓ ข้อ 
ข้อแนะนํา ๑ ข้อ 

-  ข้อบกพร่องย่อย ดังนี้ ๑) พบการสอบเทียบไม่ครอบคลุมช่วงการใช้งาน  ๒) 
พบเศษฝุุนปริมาณมากที่ช่องระบายอากาศ ในห้องผลิตภัณฑ์ชนิดผง  ๓)  พบแมลงปีกแข็งท้ังที่มีชีวิต และเป็นซาก 
บริเวณท่ีวางสินค้ารอทําลายในโกดังเก็บสินค้า 

-  ข้อแนะนํา : ควรบันทึกรายละเอียดวัตถุดิบที่นํามาใช้ที่ได้จากการทํา CIP ว่า
นํามาใช้ผลิตในbatchใดบ้าง จํานวนเท่าไหร่ 

๒)  ตรวจระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรี
ยล จํากัด ผลิตขนไก่ปุน ระบบ GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๑ ข้อ, ข้อบกพร่องย่อย  ๓ ข้อ และข้อสังเกต   ๔ ข้อ 
ดังนี้  

-  ข้อบกพร่องสําคัญ คือ  พบพนักงานในฝุายผลิตจํานวน ๒ คน มีผลตรวจเป็น
ไวรัสตับอักเสบ บี                                                                              

                                                                                                      
-  ข้อบกพร่อง... 



 ๘  
 

-  ข้อบกพร่องย่อย คือ ๑) ประตูบริเวณอาคารผลิต ๒ ชํารุด ๒) บริเวณรวบรวม
ขยะอันตรายมีการจัดการไม่เหมาะสม ๓) การออกแบบภายในอาคารผลิตที่ ๒ มีการแยกบริเวณบรรจุสินค้าและ
โหลดสินค้าไม่ชัดเจน 

-  ข้อสังเกต คือ ๑) ควรมีผลการตรวจน้ํา ในเรื่องจุลินทรีย์ของน้ําที่ผ่านการกรอง
แล้ว  ๒) ควรมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเหมาะสม ๓)  ควรเพิ่มมาตรการเพ่ือลดการปนเปื้อนของบริเวณห้องรับ
วัตถุดิบ  ๔)  ควรเพิ่มมาตรการ เพ่ือควบคุมสัตว์พาหะ บริเวณห้องรับวัตถุดิบ 

๕.๑.๑.๗ ปศุสัตว์อินทรีย์ 
- วันที่  ๒๓ พฤษภาคม อบรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดการโคนมอินทรีย์” 

ให้แก่เกษตรกรที่สนใจและยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์  
-   วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ส่วนมาตรฐานฯ ร่วมกับส่วนส่งเสริมฯ สนง.ปศจ.

ประจวบฯ และสหกรณ์โคนมประจวบฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จํานวน ๖ ฟาร์ม ดังนี้  
๑) โชควลีฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ และข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ 
๒)  สาโรชฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ ,ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ และ

ข้อสังเกต ๓ ข้อ 
๓) เสริมสุขฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๓ ข้อ และข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ  
๔) ชัยรัตน์ฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ และข้อสังเกต ๑  ข้อ  
๕) ณรงค์ฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕  ข้อ และข้อสังเกต ๑ ข้อ  
๖) T.M. แดรี่ฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ  

๕.๑.๑.๘  กิจกรรม Residue Monitoring Plan ส่งตัวอย่างทั้งหมดจํานวน ๔๖ ตัวอย่าง 
๕.๑.๑.๙  โครงการประชุม/ฝึกอบรม 

๑) วันที่ ๔ พฤษภาคม ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดประชุมชี้แจงโครงการ “การ
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์” ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่
จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รวมทั้งสิ้น ๓๑ ราย 

๒)  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “บทบาทของเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวล มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น จํานวน ๓๙ คน 

๓)  วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม จัดประชุมสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ณ โรงแรมลองบีชชะอํา จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๑ ราย 

 
๕.๑.๒  ส่วนสุขภาพสัตว์ 

๕.๑.๒.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์)   
  -  สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พ้ืนที่เขต 

๗ ประกาศท้องที่เกิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๔ ท้องที่ จํานวน ๔๗ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด ๑,๓๒๖ ตัว ปุวยสะสม ๓๗๑ 
ตัว ซึ่งครั้งที ่๑๔ เกิดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เกิดในฟาร์มโคนม ๕ ฟาร์ม ๗๓ ตัว 
ปุวยสะสม ๖๙ ตัว ผลตรวจเป็นซีโรไทป์โอ สเตรน Pan Asia  

๕.๑.๒.๒  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์ 
-  ตรวจสถานพยาบาลสัตว์   -  ต่ออายุ                   : เพชรบุรี ๒ ราย 
-  ออกใบอนุญาต         -  ขอเปลี่ยนผู้ดําเนินการ  : กาญจนบุรี  ๑  ราย     

๕.๑.๒.๓  สถานพยาบาลสัตว์ประจําอําเภอ   
- จากการ... 
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  -  จากการเข้าร่วมประชุมเรื่อง สถานพยาบาลสัตว์ของอําเภอ   (น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์) 
ในพ้ืนที่เขต ๗ มี ๓ แห่ง คือ อําเภอกําแพงแสน , อําเภอโพธาราม, อําเภอชะอํา 

๑)  อําเภอกําแพงแสน มีสถานที่ อาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับอุปกรณ์ โต๊ะ 
เก้าอีสํานักงานแล้ว สําหรับวัคซีนกําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒)  อําเภอโพธาราม อาคารสถานที่ ยังไม่เรียบร้อย  แต่ได้รับอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี
สํานักงาน และยา เวชภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 

๓)  อําเภอชะอํา อาคารสถานที่กําลังดําเนินการ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ีสํานักงานได้รับ
แล้ว แต่ ยาและเวชภัณฑ์ กําลังดําเนินการจัดซื้อฯ 

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กําหนดให้เริ่มดําเนินการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และในปี ๒๕๖๒ 
เขต๗ ได้เสนอชื่อเพ่ิมอีก ๒ อําเภอคือ อําเภอบ่อพลอยและอําเภออู่ทอง 

ประธาน     มอบให้ส่วนสุขภาพสัตว์ดูแลเรื่องข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ในการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ของอําเภอ 

๕.๑.๒.๔  โรคพิษสุนัขบ้า 
๑.  สถานการณโ์รคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบการเกิด

โรคพิษสุนัขบ้า ๒๑ แห่ง ซึ่งในเดือนพฤษภาคม พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และ
ประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๔ แห่ง  

๒.  หน่วย HHU ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมกิจกรรมทํา
หมันสัตว์เลี้ยงจรจัด โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เทศบาลตําบลบางเลน ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางเลน วัดผาสุการาม และวัดชุมนุม 

๕.๑.๒.๕  กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ 
 -  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนวัดหนองกร่าง  อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
๕.๑.๑.๖  หนว่ยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU)  ของฟาร์มติดตามและสาธิต 

๑๗ ฟาร์ม (โดยนางสาวชมพูนุช  สุขประเสริฐ) 
๑.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ 

๑.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย (๗ หน่วย) เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่า
เพ่ิมข้ึน ๐.๕๘% ซ่ึงค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๑๓.๗๖ กก./ตัว/วัน  

๑.๒)  %Total Solid (๗ หน่วย) เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่าลดลง 
๐.๙๑% ซึ่งค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๑๑.๙๙% 

๑.๓)  Somatic Cell Count : SCC (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน
เดือนพฤษาคม ได้ = ๓๒๓,๒๒๐ cells/ml ลดลง ๕.๕๑% 

๑.๔)  Methylene blue reduction test : MB  (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ 
๒๕๖๑ = ๗ ชม.เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชม. 

๑.๕)  ค่าเฉลี่ยอายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก  (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = 
๓๑.๒๘ เดือน ลดลงจากปีงบฯ ๒๕๖๐ จํานวน  ๐.๘๔ เดือน 

     -  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ =
๔๗๘.๘๔ วัน เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕.๘๔ วัน 

     -  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = 
๒.๙๗ ครั้ง ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๐.๐๘ ครั้ง  

๒. ภาพรวม... 



 ๑๐  
 

๒.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๒.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยรายหน่วย หน่วยที่มีปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยสุงที่สุดคือ 

หน่วยอ่าวน้อย ได้ ๑๖.๑๑ กก./ตัว/วัน  
๒.๒)  ค่า % (Total Solid) ของแข็งรวมทั้งหมดในน้ํานม หน่วยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ หน่วยนครปฐม ๑๒.๗๑% ต่ําสุดคือหน่วยกุยบุรี ๑๑% 
๒.๓)  ค่าเฉลี่ย SCC  หน่วยที่น้อยดีที่สุดคือ หน่วยกาญจนบุรีได้ ๑๒๗,๒๕๒ cell 
๒.๔)  ค่าเฉลี่ยอายโุคสาวคลอดลกูตัวแรก หน่วยที่ดีทีสุ่ดคือ หน่วยอ่าวน้อย ๒๔.๘๖ เดือน 
     -  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก  หน่วยที่ดีที่สุดคือ หน่วยอ่าวน้อย ๔๓๗.๒๕ วัน 
     -  ค่าเฉลี่ยจาํนวนครั้งต่อการผสมติดแมโ่ค หนว่ยที่ดีที่สุดคือ หน่วยอ่าวน้อย ๑.๘๔ ครั้ง 

๓.  กิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๓.๑)  เยี่ยมฟาร์ม & ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพ

น้ํานมดิบและแนะนําแนวทางแก้ป๎ญหา  
๓.๒)  งานแก้ป๎ญหาระบบสืบพันธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
๓.๓)  กิจกรรมทดสอบโรคแท้งติดต่อ & วัณโรค หน่วยอ่าวน้อย ร่วมกับ สนง.ปศอ.

เมือง และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด ทําวัคซีนและเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรคแท้งติดต่อ 
รวมถึงทดสอบโรควัณโรคในโคนมรอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๑   

๓.๔)  กิจกรรมทําวัคซีน FMD รอบ ๒/๒๕๖๑  เข้าร่วมสอบสวนกรณีโคแพ้วัคซีน
ปากและเท้าเปื่อยตาย กับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สํานักควบคุมและ
ปูองกันบําบัดโรคสัตว์  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๓.๕)  กิจกรรมทําวัคซีน FMD และเจาะเลือดตรวจระดับไตเตอร์ หน่วย HHU 
ราชบุรี๑ เก็บเลือดตรวจ FMD titer เจาะเลือดโคนม เพ่ือนํามาตรวจระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อย Day 0 ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรี 

-  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วย HHUราชบุรี๑, HHUราชบุรี๒, 
สนง.ปศอ.บ้านโปุง และ สคบ. ร่วมกันเจาะเลือดเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย หลังจากทําวัคซีน 
๓๐ วัน 

๓.๖)  กิจกรรมทําวัคซีน FMD และเจาะเลือดตรวจระดับไตเตอร์ เก็บเลือดตรวจ 
FMD titer ๑/๒๕๖๑ และทําวัคซีน หน่วยนครปฐม, ราชบรุี๑และ ๒ เจาะเลือดโคนม เพ่ือนํามาตรวจระดับการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย day ๙๐  ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม  จ.ราชบุรี  

๓.๗)  งานด้านการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม HHU  อ่าวน้อย เข้าฟาร์มที่มีป๎ญหา
ผล MB สูงเกินมาตรฐาน พบว่าอุปกรณ์การรีดนมโดยเฉพาะที่สัมผัสกับนมสกปรก และชํารุด แนะนําการล้าง
อุปกรณ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนะนําวิธีการรีดนมที่ถูกต้อง 

     -  เข้าฟาร์มแก้ไขป๎ญหาระบบรีดนม มีการเช็คระบบเครื่องรีด ปรับแรงดูด 
ปรับจังหวะ pulsator ให้เหมาะสม รวมทั้งล้างและทําความสะอาด 

     -  หน่วยอ่าวน้อย เข้าร่วมประชุมหารือกรรมการของสหกรณ์ฯ ในเรื่องฟาร์ม
พบยาปฏิชีวนะในน้ํานม 

๓.๘) กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ / นมโรงเรียน หน่วย HHU 
กาญจนบุรี ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม 

๓.๙)  งานด้านพืชอาหารสัตว์ เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบน้ํานม  

- วันที่... 



 ๑๑  
 

 

- วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ
, ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล, และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ นายสมศักดิ์ เภา
ทอง ได้เข้าเยี่ยมการดําเนินงานอาหารหยาบปรุงแต่งและ TMR ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

-  ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวชิัย โรจนเสถียร น.สพ. ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, นายสุทัศน์ สุนทรวัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์, น.สพ.จามร ศักดิ
นันท์ และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่จาก สคบ.ร่วมกันทําและติดตาม
ฟาร์มที่กินอาหาร TMR สูตรประจวบคีรีขันธ์ 

-  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตอาหารหยาบปรุงแต่งและ TMR และกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารจากนักวิชาการสัตวบาล 
สคบ. และนักวิชาการสัตวบาลศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

๓.๑๐)  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกษตรกร 
       - หน่วยนครปฐม อบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตโคนม 
๓.๑๑)  งานด้านความร่วมมือกับเกษตรกร   

-  หน่วยกุยบุรี, อ่าวน้อย, ราชบุรี๑  เข้าร่วมประชุมประจําเดือนกับกรรมการ
ของสหกรณ์ฯ 

-  หน่วยเพชรบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์ฯ   
๓.๑๒)  งานด้านอื่นๆ 

- หน่วยราชบุรี ๑ เข้าร่วมตรวจระบบสืบพันธุ์โคท่ีจะเคลื่อนย้ายไป
ต่างประเทศ กับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง  

-  หน่วยราชบุรี ๒  ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สนง.ปศจ.
ราชบุรี และ สนง.ปศอ.จอมบึง ,บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ร่วมกันมอบถังหมักพืช
อาหารสัตว์ และแร่ธาตุให้กับสมาชิกโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ(โคนม)  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

-  งานรักษาด้านอายุรกรรม / ปาดแต่งกีบ หน่วยราชบุรี๒, กุยบุรี 
-  งานด้านอื่นๆ (อายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม) 
-   กิจกรรมด้านการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดราชบุรี ทําหมันสุนัขและแมว ณ สํานักแม่ชีทัพโพธิ์ทอง ตําบลโพหัก 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   

-  กาญจนบุรี  ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอท่ามะกา ในโครงการกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว 

 
๕.๑.๓  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

๕.๑.๓.๑  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม      (โดยนายป๎ญญา  ศรีเดช)          
๑.  เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ   ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ 

รวมทั้งหมด ๗๐๕.๔๙ ตัน  ดงันี้ จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐๐.๒๒ ตัน, นครปฐม ๓๘.๙ ตัน, ประจวบฯ ๒๐๐.๕๘ ตัน, 
เพชรบุรี ๗๓.๑๔ ตัน, ราชบุรี ๒๐๐.๔๒ ตัน, และสุพรรณฯ ๔.๑๖ ตัน  

๒.  ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
- ค่า TS < ๑๒.๒๕%  ดังนี้ ส.โคนมกาญจนบุร ี, ก.โคนมประจวบคีรีขันธ์, ส.โคนมกุยบุรี 
-    ค่า Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓  cell. ดังนี้  ก.โคนมชะอําและดีเอ็ม ฟาร์ม.  

-  ค่า Somatie… 



 ๑๒  
 

๓.  ผลการวิเคราะห์น้ํานมดิบ ค่า SPC > ๕๐๐,๐๐๐ cfu/ml.  ดังนี้  
-  หจก. ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน ๑  ค่า SPC = ๕๓๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  บ. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่ท่ามะกา ๖ ค่า SPC= ๔,๒๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform = 

๒๙,๐๐๐ cfu/ml. 
-  บ. กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนมกรับใหญ่ท่ามะกา ๓  ค่า SPC= ๑,๗๐๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  บ. กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนมกรับใหญ่ท่ามะกา ๒ ค่า SPC= ๒,๔๐๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  กลุ่มผู้เลีย้งโคนมดําเนินสะดวกจอมบึง ๑ ค่า SPC= ๑,๘๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform 

๒๑,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ส.โคนมซอนต้าจอมบึง๓  ค่า SPC= ๑,๓๐๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ถังพักเข้า) ค่า SPC= ๗,๓๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform 

๑๐๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  กลุ่มผู้เลีย้งโคนมดําเนินสะดวก ๔  ค่า SPC= ๖๙๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ LPC = ๑,๑๐๐ cfu/ml. 
-  ส.โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย ค่า SPC= ๑,๓๐๐,๐๐๐ cfu/ml.   
-  กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประจวบคีรีขันธ์ ค่า SPC= ๑,๑๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform = ๑๒,๐๐๐ 

clu/ml.   
-  ส. ไทยเดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ ๒  ค่า SPC < ๓๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ LPC = ๑๑,๐๐๐ 

cfu/ml. 
-  สหกรณโ์คนมบางสะพาน  ค่า SPC =  ๑,๐๐๐,๐๐๐ cfu/ml.  Coliform =๑๒๐,๐๐๐  E-coli =  

๑,๘๐๐ cfu/ml. 
-  บ.ดีเอ็มฟาร์ม ๒ ค่า SPC = ๗๖๐,๐๐๐  cfu/ml.  
-  สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย ๔ ค่า SPC = ๕๘๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform ๑๑,๐๐๐ 

cfu/ml. 
-  สหกรณ์โคนมนครปฐม๒  ค่า SPC= ๙๑๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform = ๑๑,๐๐๐  cfu/ml. 

 
๔. ติดตามงานโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงปีงบ 

ประมาณ ๒๕๖๑ มีดังนี้ 
๑) จังหวัดกาจนบุรี มีเปูาหมายเกษตรกรทั้งหมด ๔๙๖ ราย ในส่วนที่ปศุสัตว์เป็น

เจ้าภาพดูแล ๓๘ ราย ในเขตอําเภอหนองปรือ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดําเนินการแจกไก่ ๕ ตัว อายุ ๑๐ 
สัปดาห์ อาหาร ๕ กิโลกรัม เวชภัณฑ์ ๒ ซอง 

๒)  จังหวัดราชบุรี  มีเปูาหมายเกษตรกรทั้งหมด ๔๓๓ ราย ในส่วนที่ปศุสัตว์เป็น
เจ้าภาพดูแล ๗๖ ราย ในอ.ปากท่อ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดําเนินการแจกไก่ ๕ ตัว อายุ ๑๐ สปัดาห ์อาหาร ๕ 
กิโลกรัม  เวชภัณฑ์ ๒ ซอง    

๓)  จังหวัดสมุทรสงคราม มีเปูาหมายเกษตรกรทั้งหมด ๖๐ ราย ในส่วนที่ปศุสัตว์
เป็นเจ้าภาพดูแล ๗ ราย ในอ.เมือง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดําเนินการแจกไก่ ๕ ตัว อายุ ๑๐ สัปดาห์ อาหาร 
๕ กิโลกรัม เวชภัณฑ์ ๒ ซอง 

๔)  จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกรทั้งหมด ๓๑๑ ราย ในส่วนที่ปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ
ดูแล ๑๑ ราย ในอ.บ้านแพ้ว สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดําเนินการแจกไก่ ๕ ตัว อายุ ๑๑ สัปดาห์ อาหาร ๕ 
กิโลกรัม เวชภัณฑ์ ๒ ซอง 

ประธาน... 



 ๑๓  
 

 

ประธาน การติดตามงานโครงการ ๕ ประสานฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรม
ปศุสัตว์  ศึกษาความพร้อมของเกษตรกร ให้คําแนะนําและศึกษาข้อมูล เพ่ือทําให้โครงการประสบผลสําเร็จและมี
ความก้าวหน้า 
 

๕.๑.๓.๒ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
(โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 

๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๒๑ ตวั เปน็เงิน ๒๑๕,๒๐๐ บาท         
๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๕๕ ตัว ลูกกระบือ ๑ ตัว 

ส่งเงินเขา้โครงการ ธกค. จํานวน ๕๗๖,๒๐๐ บาท 
๓.  การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๖ ราย ซ่ึง

ได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว  
๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค ๔๒ ตัว กระบือ ๑ ตัว กรณีพิเศษเพ่ือถวายเป็นพระ

ราชกุศล   
๕.  ส่งเงินค่าจําหน่ายแม่โคตาย ทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี โค ๑ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการฯ 

๕,๐๐๐ บาท จากการจําหน่ายซาก 
๕.  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๗๘๓ ตัว กระบือ ๓๐๔ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๓๑๓ ตัว กระบือ ๑๐๗ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๓๐ ตวั กระบือ ๒๓ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๖๑ ตัว 

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

ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี มีจํานวนสัตว์ทั้งหมดรวม ๔,๐๘๗ 
ตัว  จํานวนสัตว์ที่ทําสัญลักษณ์หมายเลข “๑” แล้วรวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพ่ิมเติม 

๗. ติดตามการรับมอบกระบือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ ตัว 

๕.๑.๓.๓  ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม        (โดยนางนิสาชล  ศรีอ่อน)    
๑.  ประชุมวางแผนจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  และจากคณะทํางานชุด
ต่างๆ เข้าดูสถานที่ในการจัดงาน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานจากเดิม วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เป็น วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จ.เพชรบุรี  

๒.  ติดตามโครงการย้ายฝากตัวอ่อนในแพะ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดําเนินการร่วมกับ ศผท.ราชบุรี และศูนย์ ET นครราชสีมา ดําเนินการในพ้ืนที่จงัหวัดราชบุรี จํานวน ๓ ฟาร์ม   
แพะ ๑๘ ตัว ใช้ตัวอ่อน ๓๕ ตัว พร้อมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการย้ายฝาก
ตัวอ่อนได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต ๗  

๓.  ร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (โคนม) ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จํานวน ๖ ฟาร์ม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
                                                                                                                     ๕.๑.๔  สว่น... 



 ๑๔  
 

๕.๑.๔  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๕.๑.๔.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  (โดยนางสุภา  เสาว์สวย)   

๑.  หน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗ เดือน พฤษภาคม ๖๑ (Pre-Training) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จํานวน  ๑  โครงการ    

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

๓.  รายงานแผนการพัฒนารายบุคคล รอบ ๒/๒๕๖๑ พร้อมนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ภายใต้ banner      ซึ่งได้ดําเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  
๕.๑.๔.๒  ผลการปฏิบัติงาน             (โดยนายธนกร   ซิ้มเกษม) 

๑.  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงาน
บุคคลในการขอรับการประเมิน จํานวน ๔ เรื่อง 

๒.  ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๑๔  เรื่อง 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน     ๕     เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์    จํานวน     ๔     เรื่อง 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์         จํานวน     ๑    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน     ๓      เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป    จํานวน     ๑   เรื่อง 

๓. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๖๐ - ๑๘ พ.ค ๖๑  ในพื้นที่เขต ๗ ได้ร้อยละ ๙๙.๖๘  

๔. สุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
-  วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รว่มกับปศุสัตว์อําเภอจอมบึงลงพื้นที ่ณ อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี  
-  วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รว่มกับปศุสัตว์อําเภอโพธารามลงพื้นที ่ณ อ.โพธาราม 

จ.ราชบุร ี
-  วันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รว่มกับปศุสัตว์อําเภอสามชุกลงพ้ืนที่ ณ อ.สามชุก จ.

สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รว่มกับปศุสัตว์อําเภอสองพ่ีน้องลงพ้ืนที่ ณ อ.สองพ่ี

น้อง จ.สุพรรณบุรี 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

        
              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  

๕.๒.๑  สว่นมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑.  ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม 
๒.  สํารวจปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดสมุทรสาคร 
๓.  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ   ตรวจต่ออายุ  หจก.หนองหญ้าไซ 
๔.  GMP ศูนย์รวบรวมไข่  ติดตามอาร์ม่า ฟาร์ม 
๕.  Compartment  ตรวจต่ออายุฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ BF 4 
๖.  ปศุสัตว์ OK  ตรวจรับรองปศุสัตว์OK 

๗.  ปศุสัตว์... 



 ๑๕  
 

 

๗.  ปศุสัตว์อินทรีย์ วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการยื่น
ขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์เบื้องต้น 

๘.  Residue monitoring plan 
๙.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๒.๒  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๑.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๒.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ 
๓.  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว ์
๔.  จัดเตรียมงานแพะแห่งชาติ  
๕.  ผ่าตัดทําหมันสุนัขในศูนย์กักสุนัข จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕.๒.๓  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ประชุมพิจารณาวิชาการ ณ ห้องประชุม สํานักงานปศุสัตว์

เขต ๗ 
-  วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตรวจสอบน้ํานมศูนย์รวมนมในพื้นที่เขต ๗ 
-  วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ประชุมโครงการพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
-  วันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ติดตามกิจกรรมพ้ืนที่เฉพาะ และ Yong Smart 

Famer จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบฯ, สุพรรณบุรี 
-  วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  ฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลรักษาและแก้ไขป๎ญหา

เครื่องรีดนม จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๕.๒.๔  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพ่ือแก้ป๎ญหา และการหา
ทางเลือกในการตัดสินใจ”ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท        
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

-  ออกติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ 
-  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สํารวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
-  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ลงพื้นที่สํารวจ อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 
-  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ลงพื้นที่สํารวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.สามชุก และ      

อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 
-  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  จัดประชุมวิชาการพิจารณาผลงาน 

      
ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


