
    
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 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 นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๖ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
๗ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๘ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๙ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
๑๐ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๑ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๒ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ  
๑๕ นายศุภวัฒน์  ว่องส่งสาร   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๖ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๗ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๘ นายป๎ญญา  ศรีเดช   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๙ นางนิสาชล  ศรีอ่อน   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   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๒๗ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  
๒๘ นายติ๋ม  แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๙ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๓๐ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร                                                      
๓๑ นายธัญญวรรษ  บุษบา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์      

                                                                                               ๓๒  นางสาว... 



 ๒  
 

๓๒ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๓ นางมณฑา  ป๎้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๔ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๕ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๓๖ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๗ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๘ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   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 นางสุภา   เสาว์สวย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ไปราชการ 
๒ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ              ไปราชการ 
๓ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒                      ลาพักผ่อน 
๔ นางสาวพัชยานันต์  คหกิจไพศาล  นิติกร            ลากิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระท่ี ๑.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  แนะนําพนักงานราชการใหม่  นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา ตําแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล   สังกัดส่วน

ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๗  
๑.๒  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพ่ือแก้ป๎ญหา และการหาทางเลือกในการ

ตัดสินใจด้วยกิจกรรม Walk Rally”ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลสําเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี 
๑.๓  ในเดือนนี้มีชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขต ๗ เพ่ือร่วมกันตรวจสารเร่งเนื้อ

แดงในโรงฆ่าและเขียง โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน 
-  ขอให้เร่งรัดปศุสัตว์อําเภอในการแจ้งข้อมูลการเกิดโรคต่างๆในพ้ืนที่ เช่น โรค FMD , โรควัวตายไม่

ทราบสาเหตุ เพื่อหน่วยงานจะได้รับทราบป๎ญหา และหาแนวทางแก้ไขได้รวดเร็ว  
-   การติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มอบให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามข้อมูลให้

ครบถ้วน ซึ่งในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เข้าติดตามความคืบหน้า
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่ดินทํากิน ในเขตพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี 
มอบให้ส่วนส่งเสริมฯทําข้อมูล Power point แสดงภาพถ่ายป๎จจุบัน รายละเอียดของพ้ืนที่ แผนผัง และระบบน้ํา
ต่างๆ ให้ชัดเจน เพ่ือหารือกรมฯและสั่งการต่อไป  

๑.๕  งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 
บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

๑.๖  ในช่วงเดือนกรกฎาคม รัฐบาลเชิญชวนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา และใน
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     ฝุายบริหารทั่วไปเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปทราบ เพ่ือจะได้นําขึ้นเว็ป
ไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
-  ตามที่สคบ.แจ้งให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มอบให้ส่วน

ยุทธศาสตร์ฯและส่วนสุขภาพสัตว์ ส่งรายงานทุกสัปดาห์ ทั้งมีและไม่มีข้อมูล 

- ความคืบหน้า... 



 ๔  
 

- ความคืบหน้าในการจัดซื้อวัคซีน Rabies ( ส.พญ. พิมาลา เกษมสุข) ชี้แจงว่า อปท.จัดซื้อวัคซีน
แล้ว ๖๐๐ แห่ง จาก๖๗๗ แห่งยังขาดอีก ๗๗ แห่ง รวมจัดซื้อวัคซีนทั้งหมด ๙๔๙,๐๐๐ โด๊ส 
จากจํานวนสุนัข แมว ที่สํารวจได้ ๑,๐๐๙,๗๘๔ ตัว ผลการฉีดวัคซีนได้ ๓๙๖,๐๐๐ ตัว 

วาระท่ี ๔.     เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑.  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ดังนี้  
     -  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีพิธีทําบุญตักบาตรในตอนเช้า ลงนามถวายพระพร จัด

กิจกรรมจิตอาสา ด้วยหัวใจ ณ พระราชวังสนามจันทร์ ตอนค่ําจุดเทียนถวายพระพรชัยที่องค์พระปฐมเจดีย์ 
    -  เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอความร่วมมืออย่าง

การให้ใส่ชุดข้าราชการในวันจันทร์ และใส่เสื้อสีเหลืองในวันอ่ืนๆ 
 -  สถานที่ราชการให้ติดตั้ง พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ 
๒.  ในป๎จจุบันมีข่าวที่กําลังฮอตฮิตติดกระแส เช่น เงินทอนวัด เงินผู้ยากไร้ อาหารกลางวัน ขอให้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วยในการรับผิดชอบ 
๓.  สภากาแฟ กําหนดจัดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฐมสัมมนาคาร ศูนย์ชัยพัฒนา     
๕)  โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชนประจําเดือนมิถุนายน  ในวันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางกลางพระ หมู ่๔ อําเภอนครชัยศรี                                                                                                                                                 
ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 

ส่วน/ฝุาย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
มิถุนายน สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

๗,๓๘๖,๕๘๐.๐๐ ๑,๐๕๔,๔๑๖.๘๘ ๕,๒๕๓,๙๘๔.๒๔ ๗๑.๑๓ ๒,๑๓๒,๕๙๕.๗๖ 
ส่วนสุขภาพ

สัตว์ 
๑๐,๐๕๔,๓๙๐.๐๐   ๔๑๙,๗๗๘.๓๖   ๔,๐๔๐,๖๗๒.๖๘  ๔๐.๑๙   ๖,๐๑๓,๗๑๗.๓๒  

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์ 

 ๒,๙๑๐,๐๔๐.๐๐   ๓๘๘,๔๒๗.๐๐   ๒,๐๕๖,๐๘๐.๖๑  ๗๐.๖๕  ๘๕๓,๙๕๙.๓๙  
ส่วนยุทธศาสตร์

ฯ 
 ๕๒๐,๒๒๗.๐๐   ๒๑,๐๓๖.๑๕   ๒๙๗,๗๕๕.๒๔  ๕๗.๒๔  ๒๒๒,๔๗๑.๗๖  

ส่วนส่งเสริมฯ  ๓,๔๕๐,๙๘๐.๐๐   ๑๓๔,๖๙๖.๔๐   ๑,๗๗๔,๔๘๖.๗๓  ๕๑.๔๒  ๑,๖๗๖,๔๙๓.๒๗  

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๒๒,๒๑๗.๐๐ ๒,๐๑๘,๓๕๔.๗๙ ๑๓,๔๒๒,๙๗๙.๕๐ ๕๕.๑๙ ๑๐,๘๙๙,๒๓๗.๕๐ 
        ＊เดือนมิถุนายนสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  ได้รับงบประมาณเพ่ิม  ๖๘๑,๘๕๗.๐๐ บาท  
ประธาน    -  เตรียมข้อมูลชี้แจง นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรง
เปูาหมาย เพราะรอเบิกจ่ายค่าปรับปรุงถนนภายในสํานักงานฯประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท , งานแพะแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๕ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ 

   
ที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๕.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          ๕.๑  ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

๕.๑.๑.๑ ผลการ... 



 ๕  
 

 

๕.๑.๑.๑  ผลการปฏิบัติงาน                        (โดยนายธนกร   ซิ้มเกษม) 
 ๑.  มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคล

ในการขอรับการประเมิน จํานวน ๘ เรื่อง 
 ๒.  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมพิจารณา โครงการวิชาการ CONCEPT PAPER  

ณ ห้องประชุม ๒๐๓ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จํานวน ๓ เรือ่ง ดังนี้ ๑)  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
เพ่ือรองรับการพัฒนางานปศุสัตว์” ๒)  เกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๓) ป๎จจัยที่มี
อิทธิพลต่ออัตราการผสมติดและการฟ๎กออกของไก่พ้ืนเมืองเขียวห้วยทราย ภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์กระจาย
พันธุ์สัตว์ปีก ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สรุปผลการประชุม ให้
มีการแก้ไขตามมติที่ประชุม แล้วแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทราบ หากไม่มีการแก้ไข จึงส่งให้หน่วยงานดําเนินการ 

 ๓.  ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ทั้งหมด ๑๘  เรื่อง ดังนี้ 
-  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์        จํานวน     ๓     เรื่อง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว ์    จํานวน     ๘     เรื่อง 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์         จํานวน     ๕    เรื่อง 
-  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน     ๑      เรื่อง 
-  ฝุายบริหารทั่วไป    จํานวน     ๑   เรื่อง 

๔. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๖๐ – ๒๐ มิ.ย ๖๑  ในพ้ืนที่เขต ๗ ปรับปรุงข้อมูลได้ร้อยละ ๙๙.๘๖ สาเหตุที่ไม่ครบ ๑๐๐% เนื่องจากมี
เกษตรกรรายใหม่เพ่ิมข้อมูลโดยเลขบัตรเกษตรกร ซึ่งต้องรอการตรวจสอบในรอบ ๓ เดือน  ในจังหวัดกาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี และเพชรบุรี 

๕. สํารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน   
-  วันที่ ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

รายครัวเรือน ณ อ.จอมบึง, อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ อ.สามชุก, อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
-  วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์รายครัวเรือน  ณ อ.เมือง จ. เพชรบุรี 
-  สรุปผลการสุ่มสํารวจซ้ําระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัด

ราชบุรีและสุพรรณบุรี หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วให้ดูที่ค่า R ที่มาก ๐.๕๐-๑.๐ ซึ่งได้สรุปผลส่งกรมฯเรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๒  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๕.๑.๒.๑   ผลการปฏิบัติงาน                (โดย สพ.ญ.วนารัตน์   บารมีรังสิกุล) 
 ๑.  กิจกรรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ๑ ครั้ง  เมื่อวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน  ๒๕๖๑ ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่พันธุ์,สถานที่ฟ๎ก
ไข่สัตว์ปีก” ณ บ.ฟาร์มเมชแฮทเชอรี่ จํากัด จ.เพชรบุรี ผู้เข้าอบรม ๒๖ ราย 

 ๒.  ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มและตรวจติดตามภายใน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ตรวจติดตาม GAP จ.นครปฐม ดังนี้  

-  ฟาร์มสุกรขุน บ.สุริยัณห์ ๒๐๑๔ จก.  จํานวน ๑๒ หลัง สุกร ๖,๐๐๐ ตัว พบ
ข้อบกพร่อง ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ห้องเก็บยาไม่เหมาะสม ๒) พ้ืนที่กําจัดขยะไม่เหมาะสม 

-  ฟาร์มสุกรขุน ณฐพบ-สุทัน-มลฑา-ศิรินาถ จํานวน ๔ หลัง สุกร ๒,๐๐๐ ตวั พบ
ข้อบกพร่อง ๒ ข้อ  ดังนี้ ๑) ไม่มีแนวรั้วด้านหลังฟาร์ม  ๒) ห้องเก็บอาหารไม่สามารถปูองกันสัตว์พาหะได้ 

- ฟาร์มไก่เนื้อ 



 ๖  
 

-  ฟาร์มไก่เนื้อ มนัสฟาร์ม  จํานวน ๑ หลัง ไก ่๑๐,๐๐๐ ตวั พบข้อบกพร่อง ๑ ข้อ 
กั้นแยกพ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ชัดเจน  เนื่องจากฟาร์มมีการสร้างโรงเรือนใหม่เพ่ิมเติมอีก ๑ หลัง จึงทํา
ให้กั้นแยกพ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ชัดเจน 

-  ฟาร์มไก่เนื้อ ณัฐวดีฟาร์ม  จํานวน ๑ หลัง ไก่ ๑๐,๐๐๐ ตัว ไม่พบข้อบกพร่อง 
   ๓.  สํารวจปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อพันธุ์ จํานวน ๔ แห่ง ดังนี้  จังหวัดเพชรบุรี  ๑ 
ฟาร์ม,  สมุทรสาคร  ๑ ฟาร์ม , ราชบุรี  ๓ ฟาร์ม, กาญจนบุรี  ๑๒ ฟาร์ม 

๔.  สรุปผลคณะกรรมการฯ 
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม ่ ส่งมาทั้งหมด  ๔๐ ฟาร์ม  ให้การรับรองทั้ง  ๔๐ ฟาร์ม  
- กิจกรรม ตรวจติดตาม  รวมทั้งหมด ๕๘ ฟาร์ม  คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง  ๕๘  ฟาร์ม 
-   กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๕๔ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๕๒ ฟาร์ม ไม่รับรอง 

๒ ฟาร์ม คือไก่เนื้อ ๑ ฟาร์ม เนื่องจากผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําไม่ผ่านมาตรฐาน และเป็ดเนื้อ ๑ ฟาร์ม เนื่องจากผล
วิเคราะห์คุณภาพน้ําไม่ผ่านมาตรฐาน,ขาดเอกสารใบประกาศนียบัตรอบรม 

-   ยกเลิกการรับรอง ดังนี้ ๑) แพะเนื้อ ๖ ฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบุรี สาเหตุเลิกเลี้ยง 
๒ ฟาร์มและ ไม่ปรับปรุงฟาร์ม ๔ ฟาร์ม ๒)  ไก่ไข่ ๒ ฟาร์ม จงัหวัดเพชรบุรี สาเหตุไม่มีผู้ดําเนินกิจการต่อ ๑ 
ฟาร์มและไม่ระบุเหตุผล ๑ ฟาร์ม ๓)  โคนม ๑ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี  สาเหตุไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและผล
วิเคราะห์คุณภาพน้ํานมไม่ผ่านมาตรฐาน ๔)  ไก่เนื้อ ๑ ฟาร์ม จังหวัดราชบุรี สาเหตุใบรับรองหมดอายุ 

๕.๑.๒.๒  การตรวจ COMPARTMENT  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจต่ออายุฟาร์มคอม
พาร์ทเมนต์ บริษัทอาหารเบทเทอร์ จํากัด  จํานวน ๑ ฟาร์ม ได้แก่ โชคไข่มุกฟาร์ม อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

๕.๑.๒.๓  การแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
๑.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขป๎ญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยง

สัตว์ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โดยมี นายจีระศักดิ์ พิพัฒ
นพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน  และเข้าตรวจป๎สสาวะสุกรในฟาร์ม ๘ แห่ง ในตําบลทุ่งลูกนก 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ฟาร์ม ๕ แห่งไม่พบผลบวก อีก ๓ แห่ง เลิกกิจการ  

๒.  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุ
สัตว์  เข้าตรวจป๎สสาวะสุกรในฟาร์ม ๙ แห่ง ในพ้ืนที่ อําเภอ ปากท่อ และอําเภอ เมือง จ.ราชบุรี  พบผลบวกสาร
เบต้าอะโกนิสท์ ๔ ฟาร์ม อายัดสุกรรวม ๘,๕๔๐ ตัว   

๓.  ผล LC MSMS พบสาร Salbutamol (ppb) 
๔.  วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุ

สัตว์ ประกอบด้วย อยส. สพส., สนง.ปศข๗,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ ๗  เข้าตรวจป๎สสาวะสุกรในฟาร์ม ๙ แห่ง ใน
พ้ืนที่ อําเภอ จอมบึง  จ.ราชบุรี พบผลบวกสารเบต้าอะโกนิสท์ ๓ ฟาร์ม อายัดสุกรรวม ๒๘,๔๖๐ ตัว  

๕.  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุ
สัตว์ ประกอบด้วย อยส. สพส., สนง.ปศข ๗ เข้าตรวจป๎สสาวะสุกรในฟาร์ม ๕ ฟาร์ม ในพื้นที่ อําเภอ โพธาราม 
และ อําเภอ บ้านโปุง จ.ราชบุรี ไมพ่บผลบวกสารเบต้าอะโกนิสท์ทั้ง  ๕ ฟาร์ม 

๕.๑.๒.๔   GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ดังนี้ 
๑.  ตรวจต่ออายุ หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบ

ข้อบกพร่อง ๗ ข้อ และคําแนะนํา ๕ ข้อ  
๒.  ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบ

ข้อบกพร่อง ๖ ข้อ    

๓. วันที่ ๑๙ ... 



 ๗  
 

 

๓. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมกับบริษัทดัชมิลล์ให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง บริษัท 
ดีเอ็มฟาร์ม จํากัด 

๔. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจติดตามวิสาหกิจชุมชนบ้านเฉลิมราชพัฒนา มี
ข้อบกพร่อง ๖ ข้อ  

๕.  ตรวจติดตามบริษัท พิพัฒน์กิจเกษตร จํากัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มี
ข้อบกพร่อง ๗ ข้อ และคําแนะนํา ๔ ข้อ   

๕.๑.๒.๕  GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมไข่บริษัทอาร์ม่าฟาร์ม ๑๔ 
จํากัด พบข้อบกพร่อง ๔ ข้อ และคําแนะนํา ๖ ข้อ  

๕.๑.๒.๖  ปศุสัตว์ OK  
๑.  การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

-  ขอรับรองใหม่ ๑ ฟาร์ม ให้การรับรอง 
-  ต่ออายุรับรอง ๕ ฟาร์ม ให้การรับรอง  
-  ตรวจติดตาม ๔๔ ฟารม คงไว้ซึ่งการรับรอง 

๒. ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่สด (ปศุสัตว์OK) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่ง
มาขอประเมิน ๑ แห่งคือ ชนมพรฟาร์ม 

๓.  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
-  ขอรับรองใหม่ ๒ ฟาร์ม ให้การรับรอง 

๕.๑.๒.๗  GMP & HACCPโรงงานอาหารสัตว์ 
๑.  ตรวจระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
 ๑.๑  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๑  ระบ GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๑ ข้อ, ข้อบกพร่องย่อย ๕ ข้อ และข้อสังเกต ๓ ข้อ ระบบ HACCP พบ
ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ และข้อสังเกต ๒ ข้อ 

 ๑.๒  วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ บริษัท ฟีดมาร์ท จํากัด ผลิตเนื้อและ
กระดูกปุนและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก ระบบ GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ, ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ และ
ข้อสังเกต ๑ ข้อ  ระบบ HACCP พบข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ 

 ๑.๓  วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ บริษัท ซีพีเอส ฟีดมิล จํากัด (เจริญภัณฑ์ 
สามชุก) ผลิตอาหารสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับสุกร ระบบ GMP พบข้อบกพร่องสําคัญ ๔ ข้อ, ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ
และข้อสังเกต ๑ ข้อ 

๕.๑.๒.๘ ปศุสัตว์อินทรีย์ 
- วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมให้ความรู้ เรื่อง “การตรวจประเมินฟาร์มโคนม

อินทรีย์” ให้แก่เกษตรกรที่สนใจและยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าว
น้อย จํากัด และเข้าตรวจประเมินฟาร์มจํานวน ๓ ฟาร์ม ดังนี้  

๑)  DD Dairy farm พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ และข้อสังเกต ๓ ข้อ 
๒)  ชัยยันต์ฟาร์ม  พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ และข้อสังเกต ๑ ข้อ 
๓)  นภาภัชฟาร์ม พบข้อบกพร่องสําคัญ ๕ ข้อ และข้อสังเกต ๒ ข้อ 

๕.๑.๒.๙  กิจกรรม Residue Monitoring Plan ส่งตัวอย่างทั้งหมดจํานวน ๓๓ ตัวอย่าง 
๕.๑.๒.๑๐  ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา 

-  ไก่เนื้อ ๔๘ ตัวอย่าง พบเชื้อ E-coli ๒๙.๑๗ %, เชื้อ Solmonella ๓๕.๔๒% 
-  สุกร  ๕๓ ตัวอย่าง พบเชื้อ E-coli ๑๖.๙๘%, เชื้อ Solmonella ๒๒.๖๔% 

น.สพ.วรวุฒ.ิ.. 



 ๘  
 

น.สพ.วรวุฒิ  วิเศษโส เพ่ิมเติมจากการเข้าร่วมเรื่อง การประชุมผู้เลี้ยงไก่ไขรายใหญ่ โดยมี
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่จาก สพส., กสส., เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต และผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อรายใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือแก้ไขป๎ญหาราคาไข่ไก่ตกต่ํา มีกิจกรรมที่ดําเนินการ ๒ ด้านคือ  ไก่พ่อแม่พันธุ์และ
ไก่ยืนกรงที่กรมได้ดําเนินการไปแล้ว  

-  ด้านไก่พ่อแม่พันธุ์ ที่กรมได้ดําเนินการไปแล้วคือ  
๑)  กรมปศุสัตว์มีการดําเนินการปลดระวางไก่ไขพ่อแม่พันธุ์ที่อายุ ๗๒ สัปดาห์ ตามมติ 

Egg Bord เพ่ือลดปริมาณไก่ลง 
๒)  ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ มีการผลักดันการส่งออกไก่ไข่ เฉพาะในกลุ่มบริษัทใหญ่ๆ ที่มี

ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ร่วมกันส่งออกไก่ไข่เดือนละ ๕๐ ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ละ ๓๒๕,๐๐๐ ฟอง ดําเนินการถึงสิ้นปี 
๒๕๖๑ 

๓)  ให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ปลดพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุน้อยกว่า ๗๒ สัปดาห์ จํานวน ๘๕,๐๐๐ตัว 
- ด้านไก่ไข่ยืนกรง มี ๒ กิจกรรมคือ  

๑)  กิจกรรมการตรวจสอบการขยายฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ทําหนังสือแจ้งให้
ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายฟาร์มไก่ไข่ท่ีเลี้ยงเกิน ๓๐๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไปจะต้องส่งแผนการผลิตและแผนการ
ส่งออกให้กรมทราบ  

๒)  กิจกรรมการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง ให้ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุไม่เกิน ๗๒ สัปดาห์ 
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตวั แบ่งเป็น ๔ ระยะๆละ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว โดยไม่มีการสนับสนุนเงินชดเชย 

- กิจกรรมสํารวจฟาร์มไก่ไข่  ได้สํารวจแล้วทั่วประเทศรวมทั้งพ้ืนที่เขต ๗ ประเด็นสําคัญ
ในการประชุมคือ ต้องการหาแนวทางในการแก้ไขราคาไก่ไข่ ซึ่งทางกรมได้ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กําหนด
มาตรการ ๒ มาตรการคือ  

๑) มาตรการปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรง ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ปลดไก่
ไข่ท่ีอายุไม่เกิน ๗๘ สัปดาห์ แต่หนังสือที่แจ้งมา ให้ดําเนินการทุกรายเหมือนกันทั่วประเทศ 

๒) มาตรการเพ่ิมปริมาณการส่งออกไข่ไก่ ในส่วนของบริษัทช่วยส่งออก ๕๐ตู้คอนเทน
เนอร์/เดือน ทางกรมขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ตัวขึ้นไป ให้ช่วยส่งออกไข่ไก่ ๑ 
ตู้คอนเทนเนอร์/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากทางกรมปศุสัตว์ให้ปศุสัตว์เขตทําการตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยง ๓๐๐,๐๐๐ตัวขึ้นไป และจัดประชุมชี้แจงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
พ้ืนที่เขต ๗ เพ่ือกําหนดสัดส่วนปริมาณการส่งออกไข่ไก่   และส่งข้อมูลกลับให้กรมภายในวันศุกร์ที่๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑  
 ประธาน   -  กําหนดเชิญประชุมวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน 
              -  ให้ติดตามการรับรองฟาร์มโคนม ที่มีปริมาณน้อยมาก หาสาเหตุและแก้ไขป๎ญหา 

๕.๑.๓  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๕.๑.๓.๑  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่เขต ๗  (โดย น.สพ.จําลอง  วรศรี)   

๑.  สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ พ้ืนที่เขต ๗ ประกาศท้องที่เกิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๕ ท้องที่ มีสัตว์ปุวยจํานวน ๔๙ ฟาร์ม สัตว์
ทั้งหมด ๑,๓๙๐ ตัว ปุวยสะสม ๓๙๐ ตัว ป๎จจุบันคงเหลือสัตว์ปุวย ๓ ตัว ซึ่งครั้งที่ ๑๕ เกิดในพ้ืนทีห่มู่ที่ ๓ ต.กุย
บุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดในฟาร์มโคนม ๑ ฟาร์ม โคนมท้ังหมด ๔๖ ตัว ปุวยสะสม ๑๑ ตัว ป๎จจุบัน
คงเหลือโคนมปุวย ๓ ตัว ผลตรวจรอผล Typing และพบโคเนื้อปุวย ๑ ฟาร์ม โคเนื้อทั้งหมด ๑๘ ตวั ปวุยสะสม ๘ ตวั   

๒. การเฝูาระวัง... 



 ๙  
 

 

๒.  การเฝูาระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ o สเตรนPanAsia ซ่ึง PanAsia เคยมี
รายงานการเกิดโรคที่กัมพูชา เวียดนาม จีน ฯลฯ และในปี ๒๕๖๑ พบที่ จ.สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก 
กาญจนบุรี จากการสอบสวนพบมีความเชื่อมโยงกับการค้าขาย โค-กระเบือ จึงมีมาตรการควบคุมสัตว์นําเข้าจาก
ต่างประเทศ, เฝูาระวังอาการสัตว์ , ปุวยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที , เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ฯลฯ RRL แจ้งว่า วัคซีน 
FMD ซึ่งมีซีไรไทป์ โอ ๑๘๙ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันกับ O PanAsia ได้ 

๓.  ติดตามโคนมปุวยตาย  ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีโคนมท้ังหมด 
๗๕ ตัว เลี้ยงแยก ๒ ฟากถนน ฝ๎่งโครีดนม ๓๘ ตัว ปุวยตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตายสะสม ๙ ตัว 
อีกฝ๎่งเป็นโคสาว โครุ่น ลูกโค ทั้งหมด ๒๗ ตัว ไม่มีปุวยและตาย ข้อแตกต่างคือ เปลือกสับปะรดที่ให้โคกิน มีเชื้อรา
ในปริมาณมาก โคนมกินเปลือกสับปะรด ๔๐ กก./ตัว/วัน ส่วนโคสาวไม่ให้กินเปลือกสัปปะรด และฟาร์มที่อยู่ใกล้
กันใหก้ินเปลือกสับปะรด ๒๐ กก./ตัว/วัน แต่ไม่มีเลื้อรา  

๕.๑.๓.๒  เตรียมความพร้อมตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ๓ โครงการคือ ๑) 
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ๒)  โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีฯ ๓) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมอาสา
ปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย(อาสาผสมเทียม) ซึ่งส่วนสุขภาพสัตว์ได้ติดตามกิจกรรมอาสา
ผสมเทียม ได้ดําเนินการอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น มีเปูาหมาย ๑๐๐ คน ผู้เข้าอบรม ๕๙ คน การเบิกจ่ายงบประมาณยัง
ไมไ่ด้เบิกจ่าย 

ประธาน ชี้แจงว่า กรมสั่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้สรุปผลงานทั้งหมดของโครงการฯ ต้อง
รวบรวม ติดตามงาน ซึ่งในพ้ืนที่เขต ๗ ได้แบ่งพ้ืนที่ให้แต่ละส่วนฯดําเนินการแล้ว ๑ ครั้ง ก็จะมีความแตกต่างกัน
ในการลงพ้ืนที ่ให้นําผลงานมาสรุป และหาแนวทางปรับปรุง ทั้ง ๓ ส่วน 

๕.๑.๓.๓  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๕.๑.๓.๔  กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งที่ กษ ๐๖๑๐.๐๗/ว๑๕๗๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๑ เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพปลอดโรคและมาตรการปูองกันและควบคุมโรค  ดังนี้ 
ที ่ หัวข้อ มาตรการเดิม มาตรการใหม่ 
๑ เปลี่ยนแปลงชื่อโรค ๑) โรคบรูเซลโลสิส 

๒) โรคทูเบอร์คูโลสิส 
๑)  โรคบรูเซลลา 
๒) โรควัณโรค 

๒ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา วัณ
โรคและพาราทูเบอร์คูโลสิสใน
โคนม โคเนื้อทําพันธุ์ และ
กระบือทําพันธุ์ 

๑) มี ๓ ระดับ คือ A,B,C 
๒) ผ่าน GAP หรือฟาร์มของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
๓) มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
ทุกตัว 

๑) มี ๒ ระดับ คือ A,B 
๒) ผ่าน GAP หรือ GFM 
๓) อายุตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปมี
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ทุกตัว 

๓ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาใน
แพะ แกะ 

๑) ผ่าน GAP หรืออนุโลม ให้มี 
รั้ว ระบบทําลายเชื้อโรคระบบ
กําจัดของเสีย มีเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ทุกตัว 

๑) ผ่าน GAP หรือ GFM 
๒) อายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปมี
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ทุกตัว 

๔ รับรองกลุ่มและสหกรณ์โคนม
ปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรค 

๑) ผ่านการรับรองระบบการ
ปูองกันโรคเบื้องต้น 
๒) อายุตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ได้รับ
การทดสอบโรคบรูเซลลาและ
วัณโรค ให้ผลลบไม่เกิน ๑ ปี 

๑) ผ่าน GAP หรือ GFM 
๒) อายุตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ไดร้ับการ
ทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค 
ให้ผลลบไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๒ ปี กรณี
ฟาร์มระดับ A 



 ๑๐  
 

และตรวจซ้ําทุกปี 
๕ ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้า

เปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ 
๑) ผ่าน GAP ๑) ผ่าน GAP หรือ GFM 

๖ ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้า
เปื่อยในสุกร 

๑) ผ่าน GAP ๑) ผ่าน GAP (ยังคงใช้มาตรการเดิม) 

๗ การตอ่อายุการรับรองและ
รักษาสถานภาพปลอดโรค 

๑) ยื่นคําร้องที่ สนง.ปศจ. ที่
ฟาร์มตั้งอยู่ 

๑) ยื่นคําร้องที่ สนง.ปศจ. ที่ฟาร์ม
ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่ ๓ เดือนก่อน
ใบรับรองหมดอายุ หากยื่นคําร้อง
หลังใบรับรองหมดอายุต้องเริ่ม
กระบวนการรับรองใหม่ตั้งแต่ระดับ
การรับรองที่ต่ํากว่า 

๘ ผลการตรวจโรคและทดสอบ
โรค 

 ๑) กรณีทดสอบโรคก่อนใบรับรอง
หมดอายุ ให้นับจากวันส่งตัวอย่าง
หรือวันทดสอบโรคจนถีงวันหมดอายุ 
ผล LAB จะต้องไม่เกิน ๓ เดือน  
๒) กรณีทดสอบโรคหลังใบรับรอง
หมดอายุ ให้นับจากวันที่ใบรับรอง
หมดอายุ จนถึงวันที่ได้รับผล LAB 
จะต้องไม่เกิน ๑ เดือน 
***หากเกินระยะเวลาที่กําหนดต้อง
เริ่มกระบวนการรับรองใหม่*** 

๙ กรณีตรวจพบ NSP ให้ผลบวก 
ในฟาร์มปลอดโรค FMDซึ่งสัตว์
ไม่แสดงอาการ 

 ๑) ให้เว้นระยะเวลา ๙๐ วัน นับจาก
วันที่พบผลบวก เจาะเลือดใหม่หาก 
NSP ให้ผลลบทุกตัวอย่าง สามารถ
ยื่นคําร้องขอรับรองได้ 
 

๑๐ การเคลื่อนย้ายโคนม โคเนื้อ 
กระบือ 

 ๑) อายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ที่ไม่
ได้มาจากฟาร์มปลอดโรค ต้องผ่าน
การตรวจโรคให้ผลลบไม่เกิน ๖ 
เดือนนับจากวันเจาะเลือดหรือ
ทดสอบโรค๑.๑) ทั้งโรคบรูเซลลา
และวัณโรคในโคนม๑.๒) เฉพาะ
โรคบรูเซลลาในโคเนื้อและกระบือ 
๒) ในฟาร์มที่อยู่ระหว่างการควบคุม
โรค หากมีผลการตรวจโรคบรูเซลลา
และวัณโรคให้ผลลบไม่เกิน ๒ เดือน
นับจากวันเจาะเลือดหรือทดสอบโรค
อนุโลมให้เคลื่อนย้ายได้เฉพาะเข้า
โรงฆ่าเท่านั้น 
 



 ๑๑  
 

 

๑๑ การเคลื่อนย้ายแพะ แกะ  ๑) อายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ที่ไม่
ได้มาจากฟาร์มปลอดโรค ต้องผ่าน
การตรวจโรคให้ผลลบไม่เกิน ๓ 
เดือนนับจากวันเจาะเลือด 
๒) อายุต่ํากว่า ๖ เดือน ที่ไม่ได้มา
จากฟาร์มปลอดโรค ไม่ต้องผ่านการ
ตรวจโรค แต่ให้ตรวจโรคสัตวร์่วมฝูง
ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และ
ให้ผลลบไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวัน
เจาะเลือด 
๓) ในฟาร์มที่อยู่ระหว่างการควบคุม
โรค หากมีผลการตรวจโรคบรูเซลลา
ให้ผลลบไม่เกิน ๒ เดือนนับจากวัน
เจาะเลือด อนุโลมให้เคลื่อนย้ายได้
เฉพาะเข้าโรงฆ่าเท่านั้น 

 
๕.๑.๓.๔  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
         -  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) ๑๑ บริษัท ดังนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), 
บริษัท แพนฟููด จํากัด,  บริษัท บิ๊ก ฟููดส์ กรุ๊ป จํากัด, บริษัท เซ็นทรัล ฟฺูดรีเทล จํากัด (TOPS) สาขาเอฟดีซี,  
บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด,  บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด, บริษัทอาหารเบทเทอร์ จํากัด, บริษัท
กาญจนา เฟรช พอร์ค จํากัด, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท อีเค ซอลเทอร์เฮาส์ จํากัด, 
บริษัท ฟาร์มไก่ดํา (กาญจนบุรี) จํากัด   

๕.๑.๓.๕  กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์  
๑)  ตรวจสถานพยาบาสัตว์  - ขอใหม่ ๑ ราย ต่ออายุ ๘ ราย 
๒)  ออกใบอนุญาต     - ขอใหม่ ๑ ราย  ต่ออายุ ๕ ราย 

๕.๑.๓.๖ โรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๑ จดุ ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
เกิดในสุนัขมีเจ้าของ 

๕.๑.๓.๗  ผ่าตัดทําหมันสุนัขใน ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 
๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕.๑.๓.๗  กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ 
 -  วันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิกเกษตร

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

๑๗ ฟาร์ม (โดยนางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว) 
๑.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ 

 
                                                                                                                    ๑.๑) ปริมาณ.... 



 ๑๒  
 

๑.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย (๗ หน่วย) เทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๖๑ 
พบว่าปี ๖๑ เพ่ิมข้ึน ๕.๔๖% ซ่ึงค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๑๓.๕๔ กก./ตัว/วัน, ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๑๔.๒๘ 
กก./ตัว/วัน  

๑.๒)  %Total Solid (๗ หน่วย) เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่าเพ่ิมข้ึน 
๑.๘๓% ซึ่งค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๑๑.๙๘ %, ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๑๒.๒๐% ซึ่งมีค่าที่เพ่ิมขึ้นดังนี้ ค่า Fat 
= ๔.๓๗%, ค่า Protein =๒.๙๘%,  ค่า Lactoes = ๔.๓๗% 

๑.๓)  Somatic Cell Count : SCC (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เพ่ิมข้ึน ๕.๑๒%ซ่ึงค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓๐๘,๑๔๑ cells/ml, ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๓๒๓,๙๓๕ cells/ml 

๑.๔)  Methylene blue reduction test : MB  (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ 
๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึน ๑ชม. ซึ่งค่า Mode ปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๖ ชม., ค่า Mode ปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๗ ชม. 

๑.๕)  ค่าเฉลี่ยอายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก  (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ ลดลง 
๕.๓๖ เดือน ซึ่งค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓๑.๖๘ เดือน, ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๒๖.๓๒ เดือน 

๑.๖)  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ 
เพ่ิมข้ึน ๒๐.๖๓ วัน  ซึ่งค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๔๖๓.๕๘ วัน, ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๔๘๔.๒๑ วัน  

๑.๗)  ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค (๗ หน่วย) ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ 
ลดลง ๐.๗๖ ครั้งหรือ ๒๒.๐๙% ซ่ึงค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๐ = ๓.๔๔ ครั้ง , ค่าเฉลี่ยปีงบฯ ๒๕๖๑ = ๒.๖๘ ครั้ง   

๒.  ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เดือนมิถุนายน 
๒.๑)  ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยรายหน่วย หน่วยที่มีปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยสุงที่สุดคือ 

หน่วยอ่าวน้อย ได้ ๑๕.๔๙ กก./ตัว/วัน  
๒.๒)  ค่า % (Total Solid) ของแข็งรวมทั้งหมดในน้ํานม หน่วยที่มีค่าเพ่ิมข้ึน

ชัดเจนคือ หน่วยนครปฐม  
-  ค่า % ไขมัน โปรตีน และน้ําตาลแลคโตสในน้ํานม พบว่าไขมันเพ่ิมขึ้นทุกหน่วย, 

โปรตีนลดลง ๔ หน่วย, ค่าแลคโตสลดลง สาเหตุน่าจะมาจากการให้อาหารหยาบ และสูตรอาหารที่เพ่ิมโปรตีน 
๒.๓)  ค่าเฉลี่ย SCC  หน่วยที่น้อยดีที่สุดคือ หน่วยนครปฐมได้ ๑๕๒,๐๐๐ cell 
๒.๔)  ค่าเฉลี่ยอายโุคสาวคลอดลกูตัวแรก  หนว่ยที่น้อยสุดคือ หนว่ยราชบุร ี๒ได้ ๒๙.๔๔ 

เดือน 
๒.๕)  ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างการคลอดลูก  หน่วยที่ดีที่สุดคือ หน่วยอ่าวน้อย ๔๓๕.๔๕ วัน 
๒.๖)  ค่าเฉลี่ยจาํนวนครั้งต่อการผสมติดแมโ่ค หนว่ยทีน่้อยสดุคือ หน่วยเพชรบุร ี๒.๖๒ ครั้ง 

๓.  กิจกรรมด้านการประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ 
-  HHU  ราชบุรี๑  ร่วมประชมุกับคณะกรรมการสหกรณ์และบริษัทเอฟแอนด์เอ็น 

เพ่ือหาป๎ญหาและวางแผนการแก้ไข เกี่ยวกับผลคุณภาพน้ํานมไม่ผ่านมาตรฐาน 
-  HHU  ประจวบคีรีขันธ์๑  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖๐ สหกรณ์

โคนม ไทย – เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด 
-  HHU กาญจนบุรี  ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบปริมาณ

และคุณภาพน้ํานม 
๔.  กิจกรรมติดตาม ๑๗ ฟาร์ม เก็บต้นทุนการผลิต และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้

เป็นป๎จจุบัน มี HHU  ราชบุรี๑ และ ๒ 
๕.  กิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม   HHU  ราชบุรี๒ แจ้งผลตรวจคุณภาพ

น้ํานมดิบวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบน้ํานมดิบ และแนะนําการจัดการอาหารโคนม 

๖. กิจกรรมการ... 



 ๑๓  
 

 

๖.  กิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม : ให้คําแนะนําและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เข้าให้คําแนะนําด้านการจัดการอาหารให้กับเกษตรกรฟาร์ม
ติดตามจํานวน ๓ ฟาร์ม พร้อมเก็บตัวอย่างวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร 

๗.  กิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม : การพัฒนาอาหารสัตว์  
-  HHU  ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

ทดลองถนอมเปลือกสับปะรด เพื่อให้เก็บรักษาได้นานขึ้น โดยทดลองหมักกับฟางสับ  
-  HHU  ประจวบคีรีขันธ์ ๒ ติดตามฟาร์มที่กินอาหารปรุงแต่งและ TMR สูตร

ประจวบคีรีขันธ์  
๘.  กิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาคุณภาพน้ํานม : เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
๙.  กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรค  
-  HHU  ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ร่วมกับ สนง.ปศอ.เมือง และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด ทําวัคซีนและเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรคแท้งติดต่อ รวมถึงทดสอบโรควัณโรคในโคนมรอบ
รณรงค์ท่ี ๒/๒๕๖๑ 

-  HHU ราชบุรี ๒ ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมบึง ทดสอบโรคในโคนม
ประจําปี (TB,Brucellosis) และทําวัคซีนFMD 

-  HHU นครปฐม เจาะเลือดตรวจ FMD titer ๒/๒๕๖๑ 
-  HHU  ราชบุรี ๑ เข้าร่วมติดตามและทําเอกสารการชดเชยความเสียหายโคตายจาก

การแพ้วัคซีน กับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโปุง  
-  HHU ประจวบคีรีขันธ์ ๒ และ ๑ สนง.ปศุสัตว์เขต ๗ สคบ. สนง.ปศจ.

ประจวบคีรีขันธ์ สนง.ปศอ.ปราณบุรี รักษาโคนมปุวยฟาร์มที่พบโคนมตายเฉียบพลัน พื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐.  กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรค : งานอายุกรรม มีดังนี้ HHU  กาญจนบุรี, 
HHU  นครปฐม, HHU  ราชบุรี ๑, HHU  ราชบุรี ๒, HHU  ประจวบคีรีขันธ์ ๑,  HHU  ประจวบคีรีขันธ์ ๒ 

๑๑.  กิจกรรมแก้ป๎ญหาระบบสืบพันธุ์   
๑๒.  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกษตรกร 
 -   วันที่ ๑๘ และ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมเกษตรกรในโครงการสร้างทักษะและ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนที่ ๒ หนองโพ กิจกรรมอบรม 
การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตร ณ ศาลาวัดหนองโพ หมู่๙ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
(รุ่นที่ ๑ และ ๓) 

๑๓.  กิจกรรมด้านการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  -  วันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ หน่วย HHU ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ เขต๗ ,ด่าน

กักกันสัตว์ เพชรบุรี, สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมทํา
หมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คําปรึกษาและรักษาสัตว์เบื้องต้น ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมุารี ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี (ศูนย์กักกันสัตว์) อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

-  HHU  กาญจนบุรี ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอท่าม่วง สํานักงานเทศบาลตําบลท่าม่วงและอาจารย์ นิสิต คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ออกหน่วย ในนามค่ายควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  HHU  นครปฐม ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอกําแพงแสน                

๑๔. กิจกรรม... 



 ๑๔  
 

๑๔.  กิจกรรมอื่นๆ... 
-  HHU ราชบุรี ๒ และกาญจนบุรี วันที่ ๑๒-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรใน

โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ หลักสูตร “อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อ” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
บํารุงพันธุ์สัตว์ หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

-  HHU ราชบุรี ๑ อบรมอาสาสมัครเทศบาลอําเภอบ้านโปุงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่
สํานักงานเทศบาลอําเภอบ้านโปุง 
 

๕.๑.๔  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
๕.๑.๔.๑  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม      (โดยนายป๎ญญา  ศรีเดช)          

๑.  เข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ   
ปริมาณน้ํานมดิบ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งหมด ๗๐๑.๖๑ ตัน   

๒.  ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
- ค่า TS < ๑๒.๒๕%  ดังนี้ ดอนกระเบื้อง, เฉลิมราชพัฒนา, กลุ่มประจวบ, หจก.อ่าวน้อย

แดรี่, ส.กุยบุรี, ดีเอ็มฟาร์ม, บางสะพาน 
-    ค่า Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓  cell. ดังนี้  กลุ่มโคนมจอมบึง, ส.ซอนต้าจอม

บึง, กลุ่มโคนมชะอํา, เฉลิมราชพัฒนา, กลุ่มโคนมประจวบ, ส.อ่าวน้อย ศูนย์สวนขวัญ, บ้านเนนิดินแดง, ส.กุยบุร,ีดีเอ็มฟาร์ม  
๓.  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํานมดิบ    ดังนี้  

-  หจก. อ่าวน้อย แดรี่ ค่า SPC ๕๙๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ดีเอ็มฟาร์ม ค่า SPC ๗๖๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform ๔๘,๐๐๐ cfu/ml. 
-  รง.ส.ชะอํา-ห้วยทราย ๒ ค่า SPC ๖๑๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ส.ชะอํา-ห้วยทราย ๔ ค่า SPC ๕๓๐,๐๐๐ cfu/ml. 
-  บ.พิพัฒน์กิจเกษตร ๒ ค่า SPC ๑,๐๐๐,๐๐๐ cfu/ml. พบ Coliform ๔๒,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ส.หนองโพราชบุรี(ถังพักเช้า) คา่ SPC ๑,๕๐๐,๐๐๐ cfu/ml. Coliform ๖๐,๐๐๐ cfu/ml. 

E-coli ๗,๕๐๐ cfu/ml. 
-  ส.ซอนต้าจอมบึง๔ ค่า SPC ๘๒๐,๐๐๐ cfu/ml. Coliform ๑๕,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ก.ดําเนินสะดวกศูนย์จอมบึง๑ คา่ SPC ๗๓๐,๐๐๐ cfu/ml. Coliform ๑๒,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ดอนกระเบื้อง ค่า SPC ๙๐๐,๐๐๐ cfu/ml. Coliform ๑๑,๐๐๐ cfu/ml. 
-  รง.ส.เขาขลุงราชบุร ีค่า SPC ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ cfu/ml. E-coli ๒,๐๐๐ cfu/ml. 
-  ส.เขาขลงุราชบุรี๑ ค่า SPC ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ cfu/ml. E-coli ๓,๖๐๐ cfu/ml. 

๕.๑.๔.๒  รายงานการติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยนื (ด้านปศุสัตว์) จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๑. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

อาชีพด้านปศุสัตว ์ การดําเนินงาน โครงการสํานักงานปศุสัตวจ์ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ยเปูาหมายให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ครบตามเปูาหมาย ๘๐ ราย และกําหนดให้ดําเนนิการจัดฝึกอบรมฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

-  หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  , หลักสตูรการเลี้ยงไก่ไข,่หลักสูตรการเลีย้ง
เป็ดไข,่  หลักสูตรการเลี้ยงสุกรชวีภาพ (หมูหลุม) , หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ  รวมทั้งหมด ๘๐   ราย 

-  การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง/ค่าวิทยากร เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทางสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและวิทยากรทุกราย ลๆะ  ๑๕๐ บาท ค่าวิทยากร ๓,๖๐๐ บาท  

-  วิทยากรในการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์เจ้าของ
ศูนย์ สถานที่ใช้ในการฝึกอบรม สถานที่ ศพก. / เครือข่ายศพก. / สนง.ปศอ.   

- วัสดุการ... 



 ๑๕  
 

 

- วัสดุการเกษตรประกอบการฝึกอบรม การสนบัสนุนวัสดุทางการเกษตร วัสดผุลพลอยได้ทาง
การเกษตรประกอบด้วยอาหารสาํเร็จรูป  รํา ปลายข้าว แรธ่าตุและวติามินซอง 

 ๒.  โครงการสรา้งทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรม อาสาปศุสัตวเ์พ่ือการพัฒนาอาชีพ
แก่เกษตรกรรายย่อย(อาสาผสมเทยีม)การดําเนินงานโครงการมีเปูาหมาย ๔๐ ราย ส่งคืนเปูา ๙ ราย คงเหลือ ๓๑ ราย  เข้ารับการอบรม 
๒๙ ราย (อาสาโค) กลับก่อน ๓ ราย คงเหลือ ๒๖ ราย ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบอมที่ ศบส.หนองกวาง จ.ราชบุรี อีก ๒ ราย เปน็แพะ ยัง
ไม่ได้ฝึกอบรม 

-  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม อยู่ระหว่างดําเนินการฝึกอบรม
อยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติงาน คาดว่าจะเริม่เบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๓ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริประจํา      
(โดยนายสําเนา   แก้วทวี) 

๑. การอนุมัติซ้ือลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๑๐๓ ตัว ลูกกระบือ ๑ ตวั เป็นเงิน 
๘๗๘,๕๐๐ บาท         

๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๙๔ ตวั  ส่งเงินเข้าโครงการ 
ธกค. จํานวน ๘๓๑,๗๐๐ บาท 

๓.  การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๐ ราย ซ่ึง
ได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว  

๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค ๔๒ ตัว กระบือ ๔ ตวั ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาครบ ๕ ป ี  
๕.  การอนุมัตซิื้อแม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง แม่โค ๑ ตัวราคาประเมิน ๑๕,๐๐๐บาท 
๖.  รับบริจาคโค รวมทั้งหมด ๑๙ ตัว จากจากวัดมหาธาตุวรวิหารและผู้มีจิตศรัทธา 
๗.  สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก. 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๘๐๘ ตัว กระบือ ๓๒๖ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๒๔๔ ตัว กระบือ ๑๑๒ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๒๙ ตวั กระบือ ๒๐ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๑๑๗ ตัว 

กระบือ ๑ ตัว  
๘.  สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก. 

ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี มีจํานวนสัตว์ทั้งหมดรวม ๔,๐๘๗ 
ตัว  จํานวนสัตว์ที่ทําสัญลักษณ์หมายเลข “๑” แล้วรวมทั้งหมด ๑,๐๑๑ ตัว  

๙. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด อาสา ๘๑ ราย โค ๔๐๒ ตัว 
โคท่ีได้รับแล้ว ๓๗๖ ตัว ยังไม่ได้รับ ๑๗ ตัว  

๑๐. ติดตามการรับมอบโค อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จํานวน ๓๐ ตัว 

๕.๑.๔.๔  ผลการปฏิบัติงาน          (โดยนางนิสาชล  ศรีอ่อน)    
๑.  ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่ดินทํากินในพ้ืนที่เขต

ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พ้ืนที่อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มกีารส่งมอบพันธุ์แพะ 
จากการติดตาม มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการวางผังแปลงจากเปูาหมายเดิม มีการกระจายพื้นที่ดังนี้ ๑) No.๑๔ – 
๘๖  ๒) No.๑๕ – ๑๗๑ และ๓) Al.๘ – ๑๓๒ และมีการจัดหาแหล่งน้ําบาดาล ๓ จุดต่อท่อส่งน้ําจากแปลงNo.๑๔ 
ระยะทาง ๑.๔  ก.ม.และท่อส่ง ๑ กม. ทําแก้มลิง ๑ จุด และที่จัดเก็บน้ําผิวดิน ๓๐ จุด อยู่ระหว่างดําเนินการ   

- การสร้าง... 



 ๑๖  
 

-  การสร้างที่อยู่อาศัย สร้างแล้วจํานวน ๒๓ หลัง อยู่ระหว่างดําเนินการ ๓๘ หลัง 
-  การส่งมอบพันธุ์แพะ ป๎จจบุันมีการสร้างโรงเรือนแล้ว ๒ หลังจึงส่งมอบพันธุ์แพะ

แล้ว ๒ ราย รวม ๖๔ ตัว (ผู้ ๒ ตัว เมีย ๓๐ ตัว) ซึ่งได้รับจากกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
-  ป๎ญหา มีเรื่องระบบไฟฟูา และระบบน้ํา ซึ่งงบฯ สร้างบ้าน ๔๐,๐๐๐ บาท/หลัง ไม่

เพียงพอ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

        
              ๕.๒  แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  

๕.๒.๑  สว่นยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดตามการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

รายครัวเรือน   ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 
-  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม “ทิศทางงานวิจัย/วิชาการด้านปศุสัตว์”  ที่

กรมปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๑๐ - ๑๓, ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ

ราชการมือใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส 
หลานหลวง กรุงเทพมหานคร   

-  วันที่  ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
มือใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  สถานทีข่องส่วนราชการในต่างจังหวัด  

๕.๒.๒  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๑.  ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.  สํารวจปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อพันธุ์  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
๓.  อบรมมาตรฐานฟาร์ม 

-  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มไก่เนื้อ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 

-  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อบรม GAP ฟาร์มโคนมบ.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับ
ใหญ-่ท่ามะกา จก.จังหวัดกาญจนบุรี 

-  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรม GAP ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

๔.  GMP ศูนย์รวบรวมไข่  
-  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ติดตามบริษัทฟูาใสการเกษตร จํากัด 

๕.  ตรวจรับรองระบบ GMP และ HACCP 
- วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ตรวจ GMP และ HACCP บริษัท นิวโวเทค จํากัด 
- วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรวจ GMP และ HACCP บริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ป จาํกัด 

๖.  ปศุสัตว์ OK  ตรวจรับรองปศุสัตว์OK ชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง โรงฆ่า
สัตว์ ฟาร์ม สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียง) ในพ้ืนที่เขต ๗ 

๗.  Residue monitoring plan 
๘.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                                       ๕.๒.๓ สว่น... 



 ๑๗  
 

 

๕.๒.๓  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
๑.  จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และออกหน่วยฉีดวัคซีน

ปูองกัน   โรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดทัพยายท้าว จังหวัดนครปฐม วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๒.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
๓.  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ 
๔.  ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
๕.  ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว ์
๖.  จัดเตรียมงานแพะแห่งชาติ 
๗.  ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

๕.๒.๔  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ติดตาม คก.ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 

จังหวัดกาญจนบุรี 
-  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ประชุมคณะทํางานจัดงานแพะแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๓ ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานเขต ๗ 
-  วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ตรวจสอบน้ํานม 
-  วันที่ ๑๑-๑๒, ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ประเมิน ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ในทุก

จังหวัด 
-  วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  ฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลรักษาและแก้ไขป๎ญหา

เครื่องรีดนม จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์       
ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑  การเข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการในระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ในจังหวัด

สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฏาคม มอบให้ผอ.กฤษณ์  บุญพิทักษ์ เข้าร่วมประชุมแทน 
๖.๒  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร กรณีพฤติกรรมฉ้อโกงประชาชน ขอให้แจ้งเตือน

เกษตรกรว่ามีบุคคล สหกรณ์ หรือบริษัทฯต่างๆ ไปหลอกลวงว่าได้รับเงินจากธนาคารโลก หรือ UN อ้างว่ารัฐบาล
ไทยได้รับเงินมาเพ่ือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันกู้เงินรายละ ๑ ล้านบาท หรือรับซื้อสินค้าเกษตรราคาสูงกว่าท้องตลาด 
หลอกลวงให้ประชาชนทําพาสปอร์ต โดยอ้างว่าจะพาไปดูงานที่ต่างประเทศ หรือดําเนินกิจกรรมลักษณะสร้างภาพ
ทางธุรกิจโดยนําภาพที่ได้รับรางวัลจากบุคคลชั้นสูงหรือสถาบันฯมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ 
หลงเชื่อ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

 

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


