รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑ นายรณชัย จ๋วงพานิช
๒ นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์
๓ นางสุภา เสาว์สวย
๔ นางสาวนพพร ปานจินดา
๕ นางสาวอริญญา บุญประกอบ
๖ นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์
๗ นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
๘ นายปรัศนี ชูรัตน์
๙ นางสาวพิมาลา เกษมสุข
๑๐ นายศุภวัฒน์ ว่องส่งสาร
๑๑ นายป๎ญญา ศรีเดช
๑๒ นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
๑๓ นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
๑๔ นายสําเนา แก้วทวี
๑๕ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
๑๖ นายธนกร ซิ้มเกษม
๑๗ นางสายพลอย ชาวนาวิก
๑๘ นายสุพจน์ เตี้ยทอง
๑๙ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์
๒๐ นางสาวภัคกร เตชะกรเกียรติ
๒๑ นางสาววรรณชนก รุจจนเวท
๒๒ นางมณฑา ป๎้นเหน่งเพ็ชร์
๒๓ นางสาวสุนารี อนันตชัย
๒๔ นางสาวอําพร สุขจินดา
๒๕ นายประเสริฐ ภู่แก้ว
๒๖ นายภานุวัฒน์ ชื่นชม
๒๗ นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี
๒๘ นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
๒๙ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
๓๐ นายปิยะ รมณียชาติ
๓๑ นายวสุ รูปสวย

ปศุสัตว์เขต ๗
ประธาน
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
๓๒. นางสาว...

๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์
นางสาวสุธิดา แซ่อึ๊ง
นายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ
นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ
นางสาวภัสราพร ธีรสัพพัญํู
นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์
นางสาวอนงค์ภัทร ธัญญากวิน
นายภาณุมาศ สืบเก่ง
นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์
นายลีนวัตน์ สุขเกษม
นางสาวเสาวรส โมรา
นายกฤษติน ทองศรีม่วง
นางสาวภัคธนัช พรมบุญแก้ว
นางสาวธารทิพย์ บางแก้ว
นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง
นายเพชร บัวสุวรรณ์
นายสราวุธ สีขาว
นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์
นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์
นายชานนท์ กลองสูงเนิน
นายธนกฤต ชุติพงศ์ศาศวัต
นางสาวอรอนงค์ จันทน์มาลา

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นายกฤษณ์ บุญพิทักษ์
๒ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
๓ นายจําลอง วรศรี
๔ นายวรวุฒิ วิเศษโส
๕ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
๖ นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
๗ นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
๘ นายนพพร หนูรัตน์
๙ นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์
๑๐ นางนิสาชล ศรีอ่อน
๑๑ นายสมยศ แสงประทุม
๑๒ นายชาญชัย ชินทัตโต
๑๓ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
๑๔ นายปิยะชาติ อ่วมแดง
๑๕ นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
นิติกร
นักวิชาการสัตวบาล

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาปุวย
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาพักผ่อน
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
๑๖. นาย...

๓
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นายนิพนธ์ สนิทป๎ญญาวุโธ
นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส

นักวิชาการสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ลาพักผ่อน
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มที่ ห ลายจั ง หวั ด กํ าลั ง ประสบอยู่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ แ น่ ใจว่ า กรมฯจะสั่ ง การให้ ค วาม
ช่วยเหลือที่ใดบ้าง รวมทั้งพม่า และ สปป.ลาว ซึ่งการรายงานสถานการความเคลื่อนไหวต่างๆ ในประเทศไทย มี
การสื่อสารที่รวดเร็วกว่าต่างประเทศในแถบเอเซียด้วยกัน
๑.๒ กรมฯมีการสั่งในหลายเรื่อง เช่น การช่วยเหลือด้านอุทกภัย, การควบคุมโรค ขอให้ทุกส่วนช่วยกัน
ดูแลตามข้อสั่งการ
๑.๓ เรื่องย้ายข้าราชการดังนี้
๑) นายป๎ญญา ศรีเดช ตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
๒) นางสาวปรางทิพย์ ตําแหน่งนักวิช าการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสัตว์ชัยนาท
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สํานักงาน
ปศุสัตว์เขต ๗
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝุายบริหารทั่วไปเสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึง่
ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปเพื่อจะได้นําขึ้นเว็ปไซต์
ของหน่วยงานต่อไป
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๓.๑ ข้อสรุปการเบิกจ่าย เบี้ยเลี้ยง โครงการไทยนิยม ของอาสาปศุสัตว์วันละ ๑๐๐ บาท ให้เบิกอย่างไร
(ตามในวาระ)
๓.๒ เรื่องลดปริมาณไก่ไข่ สรุปว่าอย่างไร (ตามในวาระ)
วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (โดยนางสาวนพพร ปานจินดา)
๑) ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ สปป.ลาว รายละเอียดได้แจ้งให้ทราบแล้ว
๒) รณรงค์เรื่องลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เช่น โรงพยาบาลนครปฐม ครั้ง
แรกจะแจกถุงให้ แต่ครั้งต่อไปจะไม่แจก
๓) การเฝูาระวังสถานการณ์น้ําท่วมของจังหวัดนครปฐม ให้อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม
ความพร้อม
๔) ขอความ...

๔
๔) ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในเรื่องของยาเสพติด ช่วยกันจับตา ตรวจสอบ หากมีข้อสงสัย หรือ
พบพิรุธให้รีบแจ้ง
๕) กําหนดจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบัว หมู่ ๒ ต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน จ.
นครปฐม
๖) สภากาแฟ กําหนดจัดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ อาคารปฐม
สัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
๗) ขอความร่วมมือสั่งจองเหรียญที่ระลึก ๑๑๑ ปี พระราชวังสนามจันทร์ รายละเอียดติดประกาศ
ให้ทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (โดยนางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์)
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ส่วน/ฝุาย
คงเหลือ
ที่ได้รับ
กรกฎาคม
สะสม
ร้อยละ
ฝุายบริหารฯ
๗,๓๘๖,๕๘๐.๐๐ ๘๖๔,๕๘๙.๖๕ ๖,๑๑๘,๕๗๓.๘๙ ๘๒.๘๓ ๑,๒๖๘,๐๐๖.๑๑
ทัส่ ่วนสุ
ไป ขภาพฯ ๑๒,๐๒๒,๑๙๐.๐๐ ๔๑๑,๕๕๙.๓๙ ๔,๔๕๒,๒๓๒.๐๗ ๓๗.๐๓ ๗,๕๖๙,๙๕๗.๙๓
สัส่ตวนมาตรฐานฯ
ว์
๒,๙๔๖,๙๒๐.๐๐ ๑๘๗,๒๑๖.๔๐ ๒,๒๔๓,๒๙๗.๐๑ ๗๖.๑๒
๗๐๓,๖๒๒.๙๙
การปศุ
ัตว์
ส่วนยุทสธศาสตร์
๕๒๐,๒๒๗.๐๐
๔๓,๙๓๕.๕๐
๓๔๑,๖๙๐.๗๔ ๖๕.๖๘
๑๗๘,๕๓๖.๒๖
ส่วนส่งเสริมฯ
๓,๔๕๐,๙๘๐.๐๐ ๖๒๖,๒๘๐.๖๘ ๒,๔๐๐,๗๖๗.๔๑ ๖๙.๕๗ ๑,๐๕๐,๒๑๒.๕๙
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๒๖,๘๙๗.๐๐ ๒,๑๓๓,๕๘๑.๖๒ ๑๕,๕๕๖,๕๖๑.๑๒ ๕๙.๐๙ ๑๐,๗๗๐,๓๓๕.๘๘
หมายเหตุ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นเงิน ๒,๐๐๔,๖๘๐บาท
๑) ส่วนสุขภาพสัตว์
ก. การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมฯ - งบเงินอุดหนุน (สคบ.)
๗,๘๐๐.๐๐ บาท
ก. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ - ตชว. (สคบ.) ๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒) ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ก. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - ตชว. (สพส.)
๓๖,๘๘๐.๐๐ บาท
ประธาน ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานทําความสะอาด งบประมาณไม่เพียงพอ
มอบให้ฝุายบริหารประสานงานกับสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อของบฯเพิ่มเติม ๑๒,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๕.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๕.๑.๑ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕.๑.๑.๑ ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ (โดย
นางนิสาชล ศรีอ่อน)
- จากการเข้าติดตามการเตรียมงานพบว่ามีหลายอย่างที่ไม่เป็นตามมติที่ประชุมในคราวที่
ผ่านมา เช่น เต็นท์พักสัตว์ จากเดิมกําหนด ๒ แถว เพื่อความสะดวกในการนําสัตว์เข้า-ออก แต่แผนผังใหม่จัด
เต็นท์มาตั้งรวมกัน เพื่อกันพื้นที่บริเวณด้านหน้าเป็นถนนทางเข้า ทําให้ไม่สามารถนําเต็นท์กลับมาตั้งตามฝ๎งเดิม
เนื่องจาก...

๕
เนื่องจากมีการปรับพื้นที่การจัดเต้นท์ และเวทีต่างๆเพื่อความเหมาะสม การวางจุดแลนมาร์คและห้องสุขาที่
เพิ่มขึ้น จากการหารือกับคุณวีระศักดิ์ และเครือข่ายฯ เจ้าหน้าที่ของด่าน หลังจากดําเนินการแล้วในวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๑ จะเข้าจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกวดแพะ เพราะผังเดิมจะขาดความคล่องตัวในนํา
แพะเข้า-ออก สําหรับเต็นท์เวทีกลาง เต็นท์ประกวด ตั้งติดกันมากเกินไปทําให้มีป๎ญหาในการใช้เสียงและงานที่ได้
วางแผนกันไว้มีการเปลี่ยนใหม่ เช่น เต็นท์ของบริเวณเครือข่าย นําไปตั้งบนถนนทั้งหมด จากเดิมที่จะเอาไว้รอบๆ
บริเวณก่อนถึงแลนด์มาร์ค ทั้งหมด ๖ เต้นเอาออกทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า บริเวณนี้จะนํารถสุขามาวางไว้ จึงมี
การซักถาม และชี้แจงกัน เรื่องการนําเต็นท์เครือข่ายมาวางบนถนน ทั้ง ๑๑ เต็นท์ ทําให้ยาวถึงถนนปากทางเข้า
หลังจากพูดคุยสรุปแล้ว เหลือเต็นท์ ๗ เต็นท์ของเครือข่ายที่ตั้งบริเวณหน้าแลนด์มาร์ค ซึ่งไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
เขตทราบ ในเรื่องของโซนผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่อยู่บนถนน ได้ขยับไปด้านหน้าแลนด์มาร์ค หลังนิทรรศการ ซึ่งมี
ข้อตกลงกันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการให้ได้

- สําหรับสถานการณ์น้ํา เจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้แจ้งว่ามีฝนตกหนักมากแต่ไม่ท่วมบริเวณงาน
ไม่มีน้ํารอการระบาย แต่สถานการณ์น้ําในเขื่อนแก่งกระจานมีประมาณ ๙๐% ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องโอกาสในการ
ระบายน้ําออกจากเขื่อนค่อนข้างสูง
- สรุปการเตรียมงานของเขต ๗ ดังนี้ ๑) การจองโต๊ะ หน่วยงานในพื้นที่เขต ๗ จองแล้ว
๒๐ โต๊ะ ๒) การประกวดธิดาแพะ เขต ๗ ส่งเข้าร่วมประกวด ๓) ประธานในพิธีเปิดงาน คือ อธิบดีกรมปศุสัตว์
๕.๑.๑.๒ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม (โดยนายป๎ญญา ศรีเดช)
๑. เข้าตรวจสอบวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเข้าตรวจสอบซ้ําวันที่ ๒๓๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๑ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเฝูาระวัง ๓ ศูนย์
- สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด
- สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา ๑ ศูนย์
๑.๒ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่มีค่าผิดปกติ ๑ ศูนย์
- กลุ่มเกษตรกรโคนมชะอํา
๒. ปริมาณ...

๖
๒. ปริมาณน้ํานมรวมเดือนกรกฎาคมทั้งหมด ๖๗๕.๒๗๖ ตันดังนี้จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙๑.๓๐ ตัน, นครปฐม ๓๗.๙๐ ตัน, ประจวบฯ ๑๘๒.๒๓ ตัน, เพชรบุรี ๖๘.๒๔ ตัน, ราชบุรี ๑๘๗.๗๕ ตัน และ
สุพรรณฯ ๗.๘๗ ตัน
๓. Total Solid, TS% (<๑๒.๒๕) มีเก็บซ้าํ ๔ ศูนย์ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรโคนมชะอํา
ค่าเฉลี่ย ๑๓.๙๑% เก็บซ้ํา ๑๒.๔๕% , เฉลิมราชพัฒนาค่าเฉลี่ย ๑๒.๒๐% เก็บซ้ํา ๑๒.๔๔% , บ้านเนินดินแดง
ค่าเฉลี่ย ๑๒.๒๙% เก็บซ้ํา ๑๒.๑๓% , สหกรณ์โคนมกุยบุรีค่าเฉลี่ย ๑๒.๒๙% เก็บซ้ํา ๑๒.๖๒% , อ่าวน้อยแดรี่
๑๑.๘๓% , ดี เอ็มฟาร์ม ๑๒.๐๓% , กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประจวบคีรีขันธ์ ๑๒.๐๓% , ดอนกระเบื้อง ๑๑.๙๓% ,
สหกรร์โคนมกาญจนบุรี จํากัด ๑๒.๒๑%
๔. Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓ cell. ดังนี้

๕. จํานวนจุลินทรีย์ SPC, LPC, Coliform, E. Coli ดังนี้

๕.๑.๑.๓ การ...

๗
๕.๑.๑.๓ การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โดยนายสําเนา แก้วทวี)
๑. โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป๎จจุบันเหลือพ่อแม่พันธุ์ไก่เขียว
ห้วยทราย ๒๙ ตัวเนื่องจากไก่มีอายุมากจึงจําหน่ายออก ซึ่งตามโครงการเปูาหมายการผลิตลูกสัตว์ปีก ๓,๐๐๐ ตัว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ ๗
หมู่บ้าน เปูาหมาย ๕๐ รายๆ ละ ๑๐ ตัว ในพื้นที่ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอการรับสนับสนุน
๒. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอท่ายาง จากการติดตาม ๑) การเลี้ยง
โคนมดังนี้ เลี้ยงโคนม ๕๕ ตัว, วัวรีด ๑๖ ตัว, ลูกโค ๔ ตัว, โครุ่น-โคสาว ๑๙ ตัว, โคแห้งนม ๘ ตัว, โคปลดระวาง
๒ ตัว, โคเพศผู้ ๑ ตัว ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย ๑๕๐ กิโลกรัม/ตัว/วัน ๒) การเลี้ยงไก่ไข่ ๔๓๗ ตัว ให้ไข่เฉลี่ย/วัน
๓๓๐-๓๔๐ ฟอง/วัน
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ เพื่อศึกษาทดลอง วิจัย งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศึกษา
ฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ขยายผลให้ประชาชนนําไปปฏิบัติเพื่อใช้ทํามาหากินได้เอง มีการดําเนินการดังนี้
๑) งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ ๒) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์แพะ/ผลิตลูก, เป็ด/ไก่พันธุ์ผลิตลูก เป็ด/ไก่, ไก่ไข ๓)
ฝึกอบรมเกษตรกร ๔) ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ส่งเสริมการเลี้ยงกลุ่ม smart แพะ ฯ
๔. ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ มีการ
เลี้ยงไก่ไข่,เป็ดไข่, แพะแบ็คแบงกอล, จัมนาปารี, และสุกรพันธุ์เหมยซาน แต่สุกรเหมยซานพันธุ์แท้ และลูกผสมไม่
เป็นที่ต้องการของตลาด จึงหยุดการผลิตและขอทําเรื่องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์สุกร
๕.๑.๑.๔ การติดตามพื้นที่เฉพาะ ได้ดําเนินการดังนี้ ๑) โครงการพื้นที่เฉพาะจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดําเนินการอบรมเกษตรกร จํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเลี้ยงไก่
อารมณ์ดีและการทําหลุมปลวกเทียม ไม่มีการสนับสนุน ๒) โครงการพื้นที่เฉพาะจังหวัดราชบุรี ดําเนินการอบรม
เกษตรกร จํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ ไม่มีการ
สนับสนุน ๓) โครงการพื้นที่เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี อบรมเกษตรกร จํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๑ เรื่องการผสมอาหารและการปลูกหญ้า ไม่มีการสนับสนุน ๔) โครงการพื้นที่เฉพาะจังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินการอบรมเกษตรกร จํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการ
ควบคุมโรคในสัตว์ปีก มีการสนับสนุน มอบวัสดุการเกษตรที่ใส่น้ําไก่ จํานวน ๘๐ อัน ๕) โครงการพื้นที่เฉพาะ
จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการอบรมเกษตรกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะจํานวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงแพะ ไม่มีการสนับสนุน
๕.๑.๑.๕ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมลูกโค ๖๙ ตัว ลูกกระบือ ๑ ตัว
เป็นเงิน ๖๖๕,๘๐๐ บาท
๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๘๙ ตัว, ลูกกระบือ ๑ ตัว ส่ง
เงินเข้าโครงการ ธกค. จํานวน ๗๘๒,๒๐๐ บาท
๓. การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๐ ราย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ซึง่ ขยายให้ในพื้นที่
๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค ๖๒ ตัว โดยมอบให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลในจังหวัดเพชรบุรี ๓๓ ตัว และปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาครบ ๕ ปี ในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
๕. การอนุมัตจิ ําหน่ายแม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง แม่โค ๑ ตัว ราคาประเมิน
๑๕,๐๐๐ บาท
๖. สรุปผล....

๘
๖. สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.
- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๘๕๙ ตัว กระบือ ๔๒๖ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๑๑๒ ตัว กระบือ ๑๑๑ ตัว
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๐๘ ตัว กระบือ ๒๒ ตัว
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๙๙ ตัว
กระบือ ๑ ตัว
๗. สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก.
ยังไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานเพิ่มเติม
๘. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ มีจังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้รับมอบโคอีก
๑๗ ตัว
๕.๑.๒ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ประธาน สอบถามเรื่องการอบรมเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์ ศพก. ตามโครงการไทย
นิยม ซึ่งต้องรวบรวมไว้ที่ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ( โดย นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์ )
๑) โครงการไทยนิยมมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมของกองส่งเสริมฯ ป๎จจุบันมีรายงานผล
ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรีครบตามเปูาหมาย ๑๓๐ ราย, นครปฐม มีเปูาหมาย ๗๐ ราย อบรมได้ ๔๐ ราย อีก ๓๐
ราย กําลังดําเนินการอบรมในวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ , ประจวบคีรีขันธ์ อบรมครบตามเปูาหมาย ๘๐ราย,
เพชรบุรีอบรมครบตามเปูาหมาย ๘๐ ราย, ราชบุรีอบรมครบตามเปูาหมาย ๑๐๐ ราย, สุพรรณบุรีอบรมครบตาม
เปูาหมาย ๑๐๐ ราย , สมุทรสงครามอบรมครบตามเปูาหมาย๓๐ ราย , สมุทรสาครมีเปูาหมาย ๓๐ ราย แจ้ง
รายชื่อ ๒๓ ราย เข้าอบรม ๑๕ ราย ซึ่งทั้งหมดได้เข้าอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพในพื้นที่ ศพก. และมีข้อ
ชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่กรมปศุสัตว์ให้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรม แต่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว จะมีการ
อบรมเพิ่มเติมให้
ประธาน มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ทําหนังสือแจ้งจังหวัดในพื้นที่เขต ๗ ตามที่กรม
สั่งการให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการอบรม และชนิดสัตว์ ถ้าจังหวัดไหนไม่ทําสําเนาส่งให้เขตทราบ
จะไม่รับรองผลงานนั้น
๒) โครงการอาสาผสมเทียมโคเนื้อ เปูาหมายเดิม ๒๐๐ ราย เหลือ ๑๙๑ ราย
เนื่องจากโอนไปให้จังหวัดชุมพร ๙ ราย จากการติดตามอบรมไปแล้ว ยังไม่ครบอีก ๕๘ ราย ในจังหวัดกาญจนบุรี,
ราชบุรี, เพชรบุรี, นครปฐม ซึ่งทางกรมฯมีนโยบายว่าต้องอบรมให้ครบตามเปูาหมาย ๑๙๑ ราย
ประธาน ทําสรุปว่ามีการอบรมกีร่ าย ผ่านการอบรมแล้วกี่ราย ทั้งรุ่น ๑ และ๒
๕.๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติงาน (โดยนางสุภา เสาว์สวย)
๑. หน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗(Pre-Training)การฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา รวม ๒ โครงการ คือ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
และศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์/การเวียนข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ ส่งบุคลากร
ฝึกอบรมประชุม/สัมมนา (ภายนอก) รวม ๒๙ เรื่อง
๓. สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ป๎ญหา และการ
หาทางเลือกในการตัดสินใจ” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว
รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๕๖ คน ประธานในพิธีเปิด ปศุสัตว์เขต ๗
๕.๑.๒.๒ ผลการ...

๙
๕.๑.๒.๒ ผลการปฏิบัติงาน (โดยนายธนกร ซิ้มเกษม)
๑. มาตรการในการปูองกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและงานบุคคล
ในการขอรับการประเมิน จํานวน ๔ เรื่อง
๒. ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ รวมทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
จํานวน
๑
เรื่อง
- ส่วนสุขภาพสัตว์
จํานวน
๑๑ เรื่อง
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
จํานวน
๑
เรื่อง
- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน
เรื่อง
- ฝุายบริหารทั่วไป
จํานวน
๑
เรื่อง
๓. การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่เขต ๗ ตามเปูาหมาย ๑๔๑,๑๐๐ ราย ดําเนินการแล้ว
๑๔๘,๔๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๒๑ ซึ่งเกินกว่าเปูาหมายที่กําหนด เหลือเพียงปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประธาน การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่เขต ๗ มอบให้ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ประสานงานกับกอง
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในการติดต่อประสาน ติดตามความเคลื่อนไหว
๕.๑.๓ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๕.๑.๓.๑ ผลการปฏิบัติงาน
(โดย นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล)
๑. ฝึกอบรม GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ๓ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๗ กรกฎาคม ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อและไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีผู้เข้าอบรม ๔๕ ราย
- วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม” ณ บ.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จํากัด จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าอบรม ๙๑
ราย
- วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ” ณ บ.เกษมชัยฟููดส์ จํากัด จ.นครปฐม ผู้เข้าอบรม
๑๕ ราย
๒. ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม และ ตรวจติดตามภายใน
- สํารวจปริมาณการเลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทีฟ่ าร์มสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี
- สรุปผลคณะกรรมการฯ ประจําเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ๑) กิจกรรมรับรอง
ฟาร์มใหม่ ส่งมารวมทั้งหมด ๓๗ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๓๗ ฟาร์ม ๒) กิจกรรม ตรวจติดตาม รวมทั้งหมด ๕๖ ฟาร์ม คงไว้ซึ่งการ
รับรองทั้ง ๕๖ ฟาร์ม ๓) กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๗๐ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๖๕ ฟาร์ม ไม่รับรอง ๕ ฟาร์ม
เนื่องจาก ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําไม่ผ่านมาตรฐาน ๒ ฟาร์ม ,เอกสารใบรับรองท้องถิ่นหมดอายุ ๓ ฟาร์ม
๓. ยกเลิกการรับรอง
- แพะเนื้อ ๑ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุ ย้ายที่ตั้งฟาร์ม
- ไก่ไข่ ๒ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุไม่สามารถปรับปรุงฟาร์มได้
- โคนม...

๑๐
- โคนม ๒๒ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและ
ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ํานมไม่ผ่านมาตรฐาน
๕.๑.๓.๒ GMP ศูนย์รวบรวมไข่
- ตรวจติดตามบริษัทฟูาใสการเกษตร จํากัด ตรวจติดตาม GMP และตรวจ
ติดตามไข่อนามัย ที่ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท ฟูาใสการเกษตร จํากัด ตรวจ GMP : พบข้อบกพร่อง ๓ ข้อ และ
ไข่อนามัย : พบข้อบกพร่อง ๓ ข้อ ซึ่งข้อบกพร่องที่พบมีดังนี้ ๑) โรงคัดไข่ที่ ๒ ไม่สามารถแยกส่วนสะอาดกับ
สกปรกได้ชัดเจน ๒) พาเลทของโรงคัดไข่ที่ ๒ ชํารุดหลายอัน อาจก่อเกิดอันตรายต่อสินค้าและผู้ปฏิบัติงานได้
๓) พบไข่ไก่ที่เก็บเกิน ๒๔ ชม.ที่โรงคัดไข่ที่ ๒ เก็บที่อุณหภูมิเกิน ๒๕ oC ๔) พบสายพานลําเลียงไข่หลังการล้างที่
โรงคัดไข่ที่ ๑ ชํารุด เสื่อมสภาพ
๕.๑.๓.๓ ปศุสัตว์ OK
๑. การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด
- ขอรับรองใหม่ รวม ๔ ราย ให้การรับรองทั้ง ๔ ราย
๒. การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
- ต่ออายุการรับรอง ๖ ราย ให้การรับรองทั้ง ๖ ราย
- ขอรับรองใหม่ ๒ ราย ให้การรับรอง ๑ ราย ไม่ให้การรับรอง ๑ ราย สาเหตุ
เอกสารไม่ครบถ้วน ๑) ภาพถ่ายสถานที่จําหน่าย ๒) เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ
๕.๑.๓.๔ กิจกรรม Residues Monitoring Plan มีการส่งตัวอย่างตรวจทั้งหมด ๔๒
ตัวอย่าง
๕.๑.๓.๕ ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา ดังนี้
- ไก่เนื้อ พบเชื้อ E.coli ๓๔.๐๙%,เชื้อ Salmonella ๒๕.๐%, ไม่พบเชื้อ ๕๖.๘๒ %
- สุกร พบเชื้อ E.coli ๓๗.๑๔%, เชื้อ Salmonella ๓๔.๒๙%, ไม่พบเชื้อ ๕๔.๒๙ %
๕.๑.๓.๕ GMP & HACCPโรงงานอาหารสัตว์
๑. ตรวจติดตามระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์
บริษัท นิวโวเทค จํากัด พบข้อบกพร่องดังนี้
- ข้อบกพร่อง GMP ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ ข้อสังเกต ๑ ข้อ
- ข้อบกพร่อง HACCP ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ
๒. ตรวจต่ออายุระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์
บริษัท เซนทรัลลิส จํากัด พบข้อบกพร่องดังนี้
- ข้อบกพร่อง GMP ข้อบกพร่องสําคัญ ๓ ข้อ ข้อบกพร่องย่อย ๗ ข้อ ข้อสังเกต ๓ ข้อ
- ข้อบกพร่อง HACCP ข้อบกพร่องสําคัญ ๒ ข้อ ข้อบกพร่องย่อย ๑ ข้อ
๓. ตรวจเพื่อการรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ป
จํากัด
- ข้อบกพร่อง GMP ข้อบกพร่องสําคัญ ๑๙ ข้อ ข้อบกพร่องย่อย ๗ ข้อ
๕.๑.๓.๖ การดําเนินการปราบปราบสารเร่งเนื้อแดง ที่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์ ดําเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. พระราช...

๑๑
๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
บทลงโทษผู้ที่กระทําความผิดต้องได้รับ กรณีโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ หากมีการผลิตนําเข้า ขายอาหารสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ ต้องระวัง
โทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ตามบทลงโทษของกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
- สรุปผลการดําเนินงานชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง พื้นที่ จังหวัด ราชบุรี
เปูาหมาย
ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง
อายัด/กักสัตว์
ฟาร์ม
(จํานวน)

โรงฆ่า
(จํานวน)

๑๑๘

๑๑

สถานที่
จําหน่าย
(จํานวน)
๑๑

ฟาร์ม
(จํานวน)

โรงฆ่า
(จํานวน)

๑๓

๒

สถานที่
จําหน่าย
(จํานวน)
-

ฟาร์ม (ตัว)

โรงฆ่า(ตัว)

๔๒,๘๔๐

๒๕

- สรุปผลการดําเนินงานชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง พื้นที่ จังหวัด นครปฐม
เปูาหมาย
ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง
อายัด/กักสัตว์
ฟาร์ม
(จํานวน)

โรงฆ่า
(จํานวน)

๑๒๖

๒๘

สถานที่
จําหน่าย
(จํานวน)
๒๑

ฟาร์ม
(จํานวน)

โรงฆ่า
(จํานวน)

๓๐

๕

สถานที่
จําหน่าย
(จํานวน)
-

ฟาร์ม (ตัว)

โรงฆ่า(ตัว)

๑๖,๗๓๑

๓๖๗

- ผล LC msms ฟาร์มสุกรจังหวัดราชบุรี มีฟาร์มที่เป็นฟาร์มมาตรฐาน ๑ ฟาร์ม คือสมสินธ์ฟาร์ม
- ผล LC msms โรงฆ่า โค จังหวัด ราชบุรี ของอุไรวรรณฟาร์ม จากการตรวจสอบพบว่ารับโคมา
จากปราณบุรี จึงดําเนินการตรวจสอบต่อไป
๕.๑.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์
๕.๑.๔.๑ สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต ๗ (โดย สพ.ญ. พิมาลา เกษมสุข)
๑. สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้นแต่ต้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศท้องทีเ่ กิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๗ ท้องที่ ป๎จจุบันโรคสงบแล้ว ๑๔ แห่ง มีสถานการ
เฝูาระวัง ๒ แห่ง อยู่ระหว่างควบคุมโรค ๑ แห่ง พื้นที่เกิดโรคล่าสุดที่ ๑๐๔ หมู่ ๗ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นฟาร์มโคนม ๑ ฟาร์ม มีสัตว์ปุวยสะสม ๔ ตัว ขณะนี้หายปุวยแล้ว
๒. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร โดยน.สพ.ปรัศนี ชูรัตน์
๓. สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) ในพื้นที่เขต ๗ มีทั้งหมด ๑๑ แห่ง และมี ๒ แห่งที่อยู่
ระหว่างต่ออายุ จากการที่เข้าตรวจดังนี้
- บริษัทอาหารเบทเทอร์ จํากัด เลขที่ ๔/๒ ถนนสุขาภิบาล ๒ ถนนพุทธมณฑล
สาย ๕ หมู่ที่ ๗ ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการส่งเรื่องแล้ว รอใบรับรอง
- บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เลขที่ ๘๗ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕
หมู่ท๙ี่ ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ
๕.๑.๔.๒ กิจกรรม...

๑๒
๕.๑.๔.๒ กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์
๑. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์
- ขอใหม่ : ราชบุรี ๓ ราย, สมุทรสาคร ๑ ราย, ประจวบฯ ๘ ราย
- ต่ออายุ : ราชบุรี ๑ ราย, สมุทรสาคร ๒ ราย, สมุทรสงคราม ๑ ราย, ประจวบฯ
๕ ราย
๒. ออกใบอนุญาต
- ขอใหม่ : สมุทรสาคร ๒ ราย
- ต่ออายุ: นครปฐม ๒ ราย , สมุทรสาคร ๕ ราย
๕.๑.๔.๓ โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน ถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีจุดเกิดโรค
ทั้งหมด ๘ จุด ส่วนใหญ่เกิดโรคใน อําเภอชะอํา จังหวัดประจวบฯ มี ๔ จุด ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกัน ห่างกันไม่
เกิน ๓ กม.
- จุดที่ ๑ พบในสุนัขอายุไม่เกิน ๑๐ ปี มีเจ้าของ แต่ไม่เคยฉีดวัคซีน เลี้ยงแบบปล่อย
- จุดที่ ๒ เกิดโรคที่ อบต.นางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสุนัขจรจัด
ชาวบ้านพบว่ามีอาการผิดปกติ จึงแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กํานัน นํากรงมาขังสุนัขไว้ ๒-๓ วัน จึงตาย ผลตรวจเป็นบวก
- จุดที่ ๓ เป็นสุนัขอยู่ในวัดหนองแจง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใกล้กับจุดที่
๑ เป็นสุนัขจรจัด ซึ่งเคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว ๒ ครั้ง
- จุดที่ ๔-๖ เกิดโรคที่บ้านเช่า อยู่ในละแวกเดียวกับจุดที่ ๑ และ ๓ ไม่เกิน ๒
กิโลเมตร เป็นลูกสุนัขอายุ ๒ เดือน ไม่เคยฉีดวัคซีน ในคอกนี้มีทั้งหมด ๕ ตัว โดนแม่สุนัขกัดแล้วแม่ก็หายไป ตัวที่
พบปุวยตาย จึงส่งตรวจ ผลเป็นบวก อีก ๕ ตัวที่เหลือ คือ ตัวแรกตายไปก่อนแล้ว ตัวที่ ๒ แสดงอาการแล้วส่ง
ตรวจ ตัวที่ ๓ ชาวฝรั่งนําไปเลี้ยง ตามพบแล้วเป็นบวก ซึ่งฝรั่งถูกกัดด้วยแต่ฉีดวัคซีนแล้ว ตัวที่ ๔และ ๕ นํามากับ
ไว้ที่สํานักงาน ปศจ.พบ. ตัวที่ ๔ ตายแล้วผลเป็นบวก ตัวที่ ๕ ยังอยู่
- จุดที่ ๗ เกิดโรคที่ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกิดในแมวอายุ ๓ เดือน ซึ่งมีแม่
แมวอยู่ที่บ้านตั้งแต่ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คลอดลูก ๔ ตัว ตัวแรกหายไป ตัวที่ ๒ และ ๓ มีอาการปุวย ถ่ายเหลว
อาเจียน ชักเกร็ง ตายเมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ตัวที่ ๔ ตายเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส่งตรวจ
ผลเป็นบวก แต่แม่แมวยังปกติ จึงกักตัวไว้ดูอาการ ให้ฉีดวัคซีน ๔ ครั้งทุก ๔ วัน และทําวัคซีนรอบจุดเกินโรค รัศมี
๕ กิโลเมตร
- จุดที่ ๘ ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ เป็นสุนัขอายุ ๓ เดือน ถูกสุนัขจรจัด
กัดเมื่อเดือนที่แล้ว ต่อมามีอาการ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดประจวบฯได้มีแผนการฉีดวัคซีนให้สัตว์ที่มีเจ้าของทั้งหมดแล้ว
- เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ พิธีเปิด
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ และออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนให้
สุนัขด้อยโอกาส
ณ วัดทัพยายท้าว อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์เป็น
ประธานเปิดโครงการปูองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม
๕.๑.๔.๔ กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์
- วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.สระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๕.๑.๔.๕ หน่วย...

๑๓
๕.๑.๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU) (โดยนายศราวุธ สีขาว)
๑. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ
๑.๑ ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย ๗ หน่วย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ =๑๓.๖๙ กก./ตัว/วัน
และเดือนกรกฎาคม = ๑๓.๔๑ กก./ตัว/วัน
๑.๒ Somatic Cell Count : SCC (๗ หน่วย) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ =
๓๑๖,๙๗๓ cells/ml ค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม = ๓๓๔,๒๙๙ cells/ml
๑.๓ %Total Solid (๗ หน่วย) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๑๒.๐๑ % และใน
เดือนกรกฎาคม= ๑๒.๑๑ %
๑.๔ %Fat ๗ หน่วย ในเดือนกรกฎาคม= ๓.๖๖ %
๑.๕ %Protein ๗ หน่วย ในเดือนกรกฎาคม= ๒.๙๘ %
๑.๖ %lactose ๗ หน่วย ในเดือนกรกฎาคม = ๔.๗๕%
๑.๗ อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก = ๓๑.๕ เดือน
๑.๘ ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก = ๔๗๗ วัน
๑.๙ ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติดแม่โค = ๓.๑๗ ครั้ง
๑.๑๐ ชัว่ โมงการเปลี่ยนสี MB = ๗ ชัว่ โมง
๒. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เดือนกรกฎาคม ปี ๖๑ และ ๖๐
๒.๑ ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยรายหน่วย หน่วยที่น้อยที่สุด คือหน่วยนครปฐม ได้
๑๑.๘๖ กก./ตัว/วัน และหน่วยที่มากทีส่ ุดคือ หน่วยอ่าวน้อยได้ ๑๖.๒๔ กก./ตัว/วัน
๒.๒ ค่าเฉลี่ย SCC หน่วยที่น้อยที่สุด คือหน่วยนครปฐม ได้ ๑๑๗,๗๐๐ cells/ml
และหน่วยที่มากทีส่ ุดคือ หน่วยเพชรบุรีได้ ๕๕๒,๐๐๐ cells/ml
๒.๒ ค่า % ของแข็งรวมทั้งหมดในน้ํานม หน่วยที่มากทีส่ ุดคือ หน่วยนครปฐม
๑๒.๔๙% หน่วยที่น้อยที่สุด คือ กุยบุรี ๑๑.๗๕%
๒.๓ ค่า % ไขมัน โปรตีน และน้ําตาลแลคโตสในน้ํานม สรุปคือหน่วยนครปฐมที่
มีค่าสูงสุด
๓. กิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๑. กิจกรรมตามตัวชี้วัด:ฟาร์มติดตาม
- หน่วยฯนครปฐม ขึ้นทะเบียนโคใหม่ ทําประวัติ และติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
- หน่วยราชบุรี ๒ และกุยบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์มติดตาม และเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
น้ํานม
- แก้ไขป๎ญหาระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ หน่วย กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี ๒
๒. งานด้านคุณภาพน้ํานม
- หน่วยอ่าวน้อย เข้าฟาร์มแก้ไขป๎ญหาระบบรีดนม มีการเช็คระบบเครื่องรีด วัด
กําลังป๎๊มเพื่อให้เหมาะสมกับจํานวนหัวรีด ของฟาร์ม
- หน่วยกุยบุรี จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การแก้ไขป๎ญหาโซมาติกเซลล์ และ
องค์ประกอบน้ํานมน้ํานมดิบ วิทยากรโดย อ.ศรเทพ ธัมวาสร โดยสํารวจจากเกษตรกรที่มี SCC มากกว่า
๕๐๐,๐๐๐ cell/ml เฉลี่ยเดือน พ.ค.-ก.ค. ๖๑ จํานวน ๕๓ รายจากทั้งหมด ๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ซึ่งมีแนว
ทางแก้ไข คือ ๑)ทดลองกินอาหารเสริมลด SCC ๑ เดือน, ๒)หากไม่ดีขึ้นจะต้องมีทีมประธาน ผู้จัดการ QC และ
HHU เข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจและช่วยแก้ไขป๎ญหา, ๓)มีมาตรการตัดราคาที่เข้มงวดขึ้น
- หน่วยราชบุรี...

๑๔
- หน่วยราชบุรี ๑ เข้าสังเกตุการปฏิบัติการทําความสะอาดและระบบรับน้ํานมของ
สหกรณ์การเกษตรเขาขลุงที่ตั้ง เพื่อหาป๎ญหาผลตรวจทางห้องปกิบัติการไม่ผ่านมาตรฐาน
- หน่วยราชบุรี ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เข้าเยี่ยมดูขั้นตอนการส่งน้ํานม
ดิบ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
๓. งานด้านความร่วมมือกับสหกรณ์และศูนย์รับนม - หน่วยกุยบุรี เข้าร่วม
ประชุมประจําเดือนกับประธานและคณะกรรมการ สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด
๔. งานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยกาญจนบุรี ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ
กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว
- ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม ศูนย์
พิพัฒน์กิจเกษตร
- หน่วยราชบุรี ๒ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ทํา
หมันและวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการปูองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ
- หน่วยราชบุรี ๑ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ทํา
หมันและวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการปูองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ
๕. งานด้านอายุรกรรม
- หน่วยกาญจนบุรี, นครปฐม, อ่าวน้อย รักษากลุ่มอาการโคล้มไม่ลุก,
สะดืออักเสบ, ภาวะคลอดยาก, มดลูกอักเสบ
- หน่วยราชบุรี ๒ รักษาโรคไข้เห็บ และคลอดยาก
๖. งานด้านการควบคุมและปูองกันโรค
- หน่วยราชบุรี ๑ และนครปฐม ร่วมกันเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย
- หน่วยกุยบุรี : ติดตามฟาร์มโคนมปุวยตาย อําเภอปราณบุรี พบว่า ไม่มีโค
ปุวยเพิ่ม โคกินหญ้า ฟางปรุงแต่ง แทนเปลือกสับปะรด
- หน่วยราชบุรี ๒ วันที่ ๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการ
ฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ หลักสูตร “อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อ” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
๗. งานด้านอาหารสัตว์
- หน่วยอ่าวน้อย ร่วมกับหน่วยกุยบุรี ประชุมร่วมกับ ปศจ.ปข. เพื่อนําเสนอผล
การดําเนินงานอาหารหยาบปรุงแต่ง ๓ สหกรณ์ฯ ได้แก่ ส.โคนม ไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด ส.โคนมกุยบุรี
จํากัด และ ส.โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จํากัด โดยมีแนวโน้มให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตอาหารเอง ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑
- หน่วยกุยบุรี : ติดตามฟาร์มที่กินอาหารหยาบปรุงแต่งและ TMR สูตร
ประจวบคีรีขันธ์ สูตรอาหารมีการเปลี่ยนอาหารข้นจากวัตถุดิบต่างๆ เป็นอาหารข้นสําเร็จรูป ทําให้โคที่กิน TMR
๒-๓ วันแรกกินได้น้อยลง ป๎จจุบันกินได้มากขึ้นเป็น ๒๓.๒ ก.ก. /ตัว/วัน
๘. งานด้านส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มโคนม
- เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม กับ สนง.ปศจ.ปข ทั้งหมด ๒๘ ฟาร์ม
ประกอบด้วย ตรวจรับรองฯ ๒ ฟาร์ม และตรวจต่ออายุ ๒๖ ฟาร์ม ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง ๖ ฟาร์ม
- เข้าติดตาม...

๑๕
- เข้าติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน
มาตรฐานฟาร์ม สหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด จํานวนทั้งหมด ๑๑ ฟาร์ม
- ทดลองหมักเปลือกสับปะรดเพื่อถนอมเปลือกสับปะรดให้เก็บได้นานขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แผนการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๕.๒.๑ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕
- วันที่ ๙ –๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานโครงการไทยนิยมยังยืนและการพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ
- วันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ติดตามประเมิน ศพก.
- วันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตรวจการประกวด สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดีเด่น
(ธคก.)
๕.๒.๒ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ งานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่อง
การปูองกัน ควบคุมโรคในแพะเพื่อส่งเสริมพัฒนา การผลิตและการตลาดในแพะ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จํานวน ๑๖๕ คน
- โครงการประชุมเสวนาเกษตรกร งานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่อง
การตลาดนําการผลิต วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ด่านกักกันสัตว์ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา จํานวน ๓๐๐ คน
- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่ได้รับจากศูนย์สารสนเทศฯ
ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ ได้รับมาทั้งหมด ๘๐ เครื่อง เพื่อแจกจ่ายให้จังหวัดและอําเภอ
๕.๒.๓ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
- ชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง ลงพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนฟาร์มโคขุน ในพื้นที่เขต ๗
- ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ จ.ราชบุรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ประชุมสพส.สัญจร วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุม่ ผู้เลี้ยงโคนมท่าม่วง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ สาขาปุาเด็ง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ หจก.อ่าวน้อยแดรี่
- ปศุสัตว์ OK ตรวจรับรองปศุสัตว์OK
- Residues monitoring plan วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕.๒.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์
๑. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
๒. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ
๓. ตรวจรับ...

๑๖
๓. ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
๔. ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์
๕. จัดเตรียมงนแพะแห่งชาติ
๖. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๖. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.
นางสาวอริญญา บุญประกอบ
ผู้จดรายงานการประชุม

