รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สานักงานปศุสัตว์เขต ๗
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑ นายรณชัย จ๋วงพานิช
๒ นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์
๓ นายกฤษณ์ บุญพิทักษ์
๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
๕ นางสาวนพพร ปานจินดา
๖ นางสาวอริญญา บุญประกอบ
๗ นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์
๘ นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
๙ นายวรวุฒิ วิเศษโส
๑๐ นายจําลอง วรศรี
๑๑ นายปรัศนี ชูรัตน์
๑๒ นางสาวพิมาลา เกษมสุข
๑๓ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
๑๔ นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
๑๕ นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
๑๖ นายนพพร หนูรัตน์
๑๗ นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
๑๘ นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
๑๙ นายสําเนา แก้วทวี
๒๐ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
๒๑ นางสายพลอย ชาวนาวิก
๒๒ นายชาญชัย ชินทัตโต
๒๓ นายสุพจน์ เตี้ยทอง
๒๔ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์
๒๕ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
๒๖ นางสาวภัคกร เตชะกรเกียรติ
๒๗ นายธนกิตติ อินปา
๒๘ นางสาววรรณชนก รุจจนเวท
๒๙ นางมณฑา ป๎้นเหน่งเพ็ชร์
๓๐ นางสาวอําพร สุขจินดา
๓๑ นายประเสริฐ ภู่แก้ว

ปศุสัตว์เขต ๗
ประธาน
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒
นิติกร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
๓๒. นายภานุวัฒน์...

๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายภานุวัฒน์ ชื่นชม
นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์
นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี
นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นายธนัญชัย แสงจันทร์
นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
นายปิยะ รมณียชาติ
นายวสุ รูปสวย
นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์
นางสาวสุธิดา แซ่อึ๊ง
นายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ
นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ
นางสาวภัสราพร ธีรสัพพัญํู
นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์
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 นางสุภา เสาว์สวย
๒ นายศุภวัฒน์ ว่องส่งสาร
๓ นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์
๔ นางนิสาชล ศรีอ่อน
๕ นายธนกร ซิ้มเกษม
๖ นายสมยศ แสงประทุม

นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
สัตวแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒
๗ นายปิยะชาติ...

๓
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายปิยะชาติ อ่วมแดง
นางสาวสุนารี อนันตชัย
นายนิพนธ์ สนิทป๎ญญาวุโธ
นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส
นางสาวอนงค์ภัทร ธัญญากวิน

นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุ ม ครั้งนี้นับเป็นการประชุ ม ประจําเดื อนครั้งสุดท้ ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และท่า น
ประธานจะทําหน้าที่เป็นเดือนสุดท้ายในการทํางาน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาก็มีงานหลายงานที่ปฏิ บัติ และต่อเนื่องไป
อีก ต้ องขอขอบคุณเจ้าหน้า ที่ทุกท่า นที่ปฏิบั ติหน้าที่ อย่างเต็ม กําลั ง ความสามารถ จนทําให้ง านต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานรับช่วงต่อไป ซึ่งมี ข้าราชการที่กําลังจะเกษีย ณอายุราชการใน วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ ปศุสัตว์เขต ๗ , ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ, ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์
- แนะนําพนักงานราชการใหม่ นายธนกิตติ อินปา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒.

เรื่องรับ รองรายงานการประชุม
ฝุายบริหารทั่วไปเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนฯ/ฝุายฯพิจารณา และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะได้นําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๓.๑ ฝุายบริหารทั่วไป ชี้แจง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ดังนี้
- ตามที่ท่านประธานมอบให้ติดต่อประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องของบประมาณเพิ่มเติมให้
พนักงานจ้างเหมา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นั้น ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณเพิ่มให้ จึงขอใช้เงินงบประมาณของส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์ เนื่องจากมีงบประมาณจ้างเหมาอยู่แล้ว
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ กรมอนุมัติให้จ้างเหมา
ทดแทนตําแหน่งเดิมได้ แต่ให้หน่วยงานจัดหางบประมาณเอง
๓.๒ มอบให้ทุกส่วน/ฝุาย เข้าไปตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบ E-Operation ว่าข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ ถ้ามีข้อมูลในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้รีบดําเนินการให้เรียบร้อย
วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (โดยนางสาวนพพร ปานจินดา)
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ขอให้ส่วนราชการ
วางแผนและเตรียมการในการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ดังนี้
- ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้ทันภายในวันศุกร์ที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. และระบบ GFMIS จะปิดเวลา ๒๔.๐๐น.
- กรณี...

๔
- กรณีส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้ อหรือจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป แต่ไม่สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๖๑ ให้ส่วนราชการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน และทําหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒. สถานการณ์น้ําในจังหวัดนครปฐม กําลังเร่งระบายน้ํา ขอให้ทุกส่วนราชการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร และเตรียมความพร้อมสําหรับการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ เช่นอุปกรณ์ เครื่องมือ และแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
๓. โครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
กําหนด วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (โดยนางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์)
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ส่วน/ฝุาย
คงเหลือ
ที่ได้รับ
สิงหาคม
สะสม
ร้อยละ
ฝุายบริหารทั่วไป ๗,๓๙๘,๙๔๐.๐๐ ๗๕๐,๙๔๒.๓๑ ๖,๘๖๙,๕๑๖.๒๐ ๙๒.๘๔ ๕๒๙,๔๒๓.๘๐
ส่วนสุขภาพสัตว์ ๑๒,๑๗๕,๕๙๓.๖๘ ๑,๓๖๕,๓๔๕.๔๔ ๕,๘๑๗,๕๗๗.๕๑ ๔๗.๗๘ ๖,๓๕๘,๐๑๖.๑๗
ส่วนมาตรฐาน
๒,๙๕๕,๓๖๐.๐๐ ๒๓๐,๖๕๙.๔๑ ๒,๔๗๓,๙๕๖.๔๒ ๘๓.๗๑ ๔๘๑,๔๐๓.๕๘
การปศุ
สัตว์ ฯ
๔๒๕,๑๐๒.๑๔
๑๑,๐๙๓.๕๐
๓๕๒,๗๘๔.๒๔ ๘๒.๙๙
๗๒,๓๑๗.๙๐
ส่วนยุ
ทธศาสตร์
๓,๔๐๒,๖๘๘.๑๘ ๗๐๘,๙๓๑.๒๐ ๓,๐๕๖,๒๙๘.๖๑ ๘๙.๘๒ ๓๔๖,๓๘๙.๕๗
ส่วนส่งเสริมฯ
๒๖,๓๕๗,๖๘๔.๐๐ ๓,๐๖๖,๙๗๑.๘๖ ๑๘,๕๗๐,๑๓๒.๙๘ ๗๐.๔๕ ๗,๗๘๗,๕๕๑.๐๒
รวมทั้งสิ้น
＊เดือนสิงหาคม สํานักงานปศุสั ตว์เ ขต ได้รับงบประมาณเพิ่ม ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
＊สรุปผลการบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กันยาน ๒๕๖๑
เบิกจ่าย
ส่วน/ฝุาย
คงเหลือ
กันยายน
ฝุายบริหารทั่วไป
๑๖๗,๒๒๖.๖๖
๓๖๒,๑๙๗.๑๔
ส่วนสุขภาพสัตว์
๔๐๔,๖๗๓.๘๓
๕,๗๔๖,๙๘๒.๓๔
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๓๘๙,๒๘๘.๐๐
๙๒,๑๑๕.๕๘
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
๓,๙๕๕.๔๙
๖๘,๓๖๒.๔๑
ส่วนส่งเสริมฯ
๒๑๖,๘๗๗.๙๗
๑๒๙,๕๑๑.๖๐
รวมทั้งสิ้น
๑,๑๘๒,๐๒๑.๙๕
๖,๓๙๙,๑๖๙.๐๗
ที่ประชุม
วาระที่ ๕.

รับทราบ
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๕.๑.๑ ส่วนสุขภาพสัตว์
๕.๑.๑.๑ สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต ๗ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี)
๑. สรุป...

๕
๑. สรุปสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑๖
กันยายน ๒๕๖๑ พื้นที่เขต ๗ ประกาศท้องที่เกิดโรค FMD ทั้งหมด ๑๙ ท้องที่ มีสัตว์ปุวย ๕๗ ฟาร์ม สัตว์ทั้งหมด
๑,๘๖๗ ตัว ปุวยสะสม ๕๑๑ ตัว
- ป๎จจุบันมีพื้นที่เกิดโรค FMD ยังไม่สงบ ๑ ท้องที่ คือหมู่ ๑ และ ๗ ต.ช้างแรก อ.
บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ เกิดโรคในฟาร์มโคนม ๕ ฟาร์ม ผลตรวจ Typing O และได้มีการตั้งด่านควบคุมโรค
ในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ จุดที่ ๑ ตรงบ้านศรีนคร และจุดที่ ๒ ตรงบ้าน
คลองเตย
๒. สถานการณ์การระบาดโรค อหิวาต์แอฟริกา ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการพบโรคอหิวาต์แอฟริกา ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลี่ยวหนิง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางทิศเหนือติดกับมองโกเลีย และทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ติดกับประเทศเกาหลีเหนือ ล่าสุดเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ พบเชื้อ ๑๗ case ในการแพร่ระบาด ๗
มณฑล จากภาคเหนือสู่ภาคใต้ ใช้เวลาประมาณ ๓ อาทิตย์ และในประเทศเกาหลีได้ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกัน
ในผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเนื้อหมู (ใส้กรอกจากสาธารณรัฐประเทศจีน) รวมทั้งประเทศเบลเยี่ย ม พบเชื้ออหิวาต์แอฟริ
กันในหมูปุา ๒ ตัว
- โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากในสัตว์ตระกูลสุกร เป็นโรคที่ไม่
ติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่มีผลกระทบรุ่นแรงต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เชื้ออหิวาต์แอฟริกัน สุกร เป็น DNA
ไวรัส มีระยะฟ๎กตัวของโรค ๔- ๑๙ วัน
- การติดต่อ เกิดจากการสสัมผัสโดยตรงจากสุกรปุวยหรือสิ่งคัดหลั่งทั้งการกินหรือการ
หายใจ การสัมผัสโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นการปนเปลื้อนเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ และที่สําคัญมีเห็บอ่อน
- ความเสี่ยงจากความคงทนของเชื้อโรคคือ ๖ เดือนในแฮมและใส้กรอกและ๑๘ เดือน
ในเลือด อาการของสุกรที่ปุวย มีไข้สูง แท้ง เบื่ออาหาร อุจจาระมีเลือดปน ผิวหนังมีปื้นเลือด มีสีเขียวคล้ํา และยัง
ไม่มีวัคซีนในการปูองกันและควบคุมโรค
- มาตรการของประเทศไทย เป็นโรคที่อยู่ใน พรบ.โรคระบาดสัตว์
- ป๎จจัยเสี่ยงของการนําเข้าเชื้ออหิวาต์แอฟริกัน จากสาธารณรัฐประชาชนจี นเข้าสู่
ประเทศไทย ผ่านทางประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ข้อมูลการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งป๎จจุบันประเทศไทย
ได้ชะลอการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกาศและระเบียบ
นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณา
จักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดี มีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละ ไม่เกินเก้าสิบวัน หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า
หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้
๓. ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
บริษัทกาญจนา เฟรช พอร์ค จํากัด ตําบลปุาไก่ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๕.๑.๑.๒ กิจกรรมตรวจสถานพยาบาลสัตว์
๑. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ขอใหม่ : ๓ ราย , ต่ออายุ ๗ ราย
๒. ออกใบอนุญาต
ขอใหม่ : ๑๐ ราย , ต่ออายุ : ๗ ราย
๕.๑.๑.๓ โรคพิษ...

๖
๕.๑.๑.๓ โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีจุดเกิดโรคทั้งหมด ๖
จุด ในจังหวัดเพชรบุรี ๔ จุด , สมุทรสงคราม ๑ จุด, และประจวบคีรีขันธ์ ๑ จุด พบในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ
๕.๑.๑.๔ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สาธิตการใช้โปรแกรม ระบบบริหารจัดการคลังชีว
ภัณฑ์สัตว์ ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗
๕.๑.๑.๕ การดําเนินงานกิจกรรม “วันปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณื อัครราชกุมารี ” (World Rabiws Day ๒๐๑๘)
- วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ณ วัดลาดปลาเค้า อ.เมือง จ.นครปฐม
- วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ณ วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม
- วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ ณ วัดพะเนียงแตก อ.เมือง จ.นครปฐม
๕.๑.๑.๖ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเขต ๗ (HHU) ของฟาร์มติดตามและสาธิต
๑๗ ฟาร์ม (โดยนายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ)
๑. ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทุกหน่วย เทียบแต่ละปีงบประมาณ
๑.๑ ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม ปี ๖๑ ได้ ๑๒.๗๓ กิโลกรัม/ตัว/วัน,
ปี ๕๙ ได้ ๑๓.๓ กก./ตัว/วัน และปี ๖๐ ได้ ๑๓.๑๕ กก./ตัว/วัน
๑) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้าน
- ปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid) เดือนสิงหาคม ปี ๖๑ =
๑๒.๑๒%, ปี ๕๙ = ๑๒.๒๒%, ปี ๖๐ = ๑๒.๐๕%
- ปริมาณไขมัน (%Fat) ปี๖๑ = ๓.๗% , ปี ๕๙ = ๓.๖๗%, ปี ๖๐ = ๓.๕๘%
- ปริมาณโปรตีน (%Protein) ปี๖๑ = ๓%, ปี ๕๙ = ๓.๑%, ปี ๖๐ = ๓.๐๔%
๒) Somatic Cell Count (SCC) เฉลี่ยรวมทุกหน่วย ปี ๖๐= ๓๙๕,๖๑๓ cell
ปี๕๙ = ๓๕๖,๙๙๘ cell, ปี ๖๐ = ๓๔๔,๒๓๗ cell
๑.๒ ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยรายหน่วย มีปริมาณมากที่สุดคือ อ่าวน้อย = ๑๔.๐๗%,
ปี ๕๙= ๑๔.๗๖%, ปี ๖๐ = ๑๔.๑๔%
๑) ผลองค์ประกอบน้ํานมด้าน
- ปริมาณของแข็งรวม (%Total Solid) มากที่สุดคือหน่วยนครปฐม=
๑๒.๕๘%, ปี ๕๙ = ๑๒.๓๕%, ปี ๖๐ = ๑๒.๓๕%
- ปริมาณโปรตีน (%Protein) ดีที่สุดคือหน่วยนครปฐม = ๓.๑๓%, ปี
๕๙ = ๓.๑๗%, ปี ๖๐ = ๓.๐๘%
- ปริมาณไขมัน (%Fat) ดีที่สุดคือหน่วยเพชรบุรี= ๔.๐๗% , ปี ๕๙ =
๓.๔๗%, ปี ๖๐ = ๓.๖๖%
- ปริมาณแล็คโตส (%Lactose) มากที่สุดคือหน่วยนครปฐม= ๔.๗๖% ,
ปี ๕๙ = ๔.๗๗%, ปี ๖๐ = ๔.๗๗%
๒) Somatic Cell Count(SCC) น้อยที่สุดคือหน่วยนครปฐม =๑๕๕,๑๕๐cell,
ปี๕๙ = ๑๙๔,๒๙๐ cell, ปี ๖๐ = ๑๔๒,๘๘๐ cell
๒. ชั่วโมงการเปลี่ยนสี (MB) เฉลี่ย ๗ ชั่วโมง
๓. ประสิทธิภาพด้านระบบสืบพันธุ์
- อายุเฉลี่ยโคสาวคลอดครั้งแรก หน่วยที่น้อยที่สุดคือหน่วยอ่าวน้อย= ๒๗.๘๔
เดือน...

๗
เดือน, ปี ๕๙ = ๓๒.๔๗ เดือน, ปี ๖๐ = ๓๑.๒๒ เดือน
- ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคลอดลูก น้อยที่สุดคือหน่วยอ่าวน้อย = ๔๓๒.๘๔
วัน, ปี ๕๙ = ๔๓๐.๘๑ วัน, ปี ๖๐ = ๔๔๑.๐๑ วัน
- ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งต่อการผสมติด(แม่โค) ดีที่สุดคือหน่วยอ่าวน้อย = ๒.๒๔
ครั้ง, ปี ๕๙ = ๑.๗๕ ครั้ง , ปี ๖๐ = ๑.๘ ครั้ง
๔. กิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๑) ประชุมกับสหกรณ์ อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีหน่วยกุยบุรี,
ราชบุรี๒, กาญจนบุรี
๒) งานพัฒนาด้านคุณภาพน้ํานม
- หน่วยราชบุรี ๒ แก้ไขเครื่องรีดนมในฟาร์มที่มีป๎ญหา
- หน่วยกาญจนบุรีเข้าแก้ไขป๎ญหาฟาร์มที่มี SCC สูง เก็บนมเพาะแยกเชื้อ เพื่อ
หาความไวของยาปฏิชีวนะ
๓) งานด้านพัฒนาประสิทธิภาพด้านระบบสืบพันธุ์โคนม ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ทั้งหมด ๖ หน่วย
๔) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ จ.เพชรบุรี เข้าฟาร์มเพื่อให้คําแนะนําด้านการจัดการอาหารโคนม และการส่งตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจ
วิเคราะห์
- หน่วยกุยบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมหารือเรื่องให้
สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ก ประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ผลิตอาหารหยาบปรุงแต่งเองในเดือน ต.ค. ๒๕๖๑
- หน่วยราชบุรี ๒ ร่วมกับปศุสัตว์อําเภอจอมบึง เข้าร่วมติดตามโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจําปีงบบประมาณ ๒๕๖๑
๕) งานด้านการควบคุมและปูองกันโรค หน่วยเขาขลุง และนครปฐม ได้รับ
มอบหมายให้เจาะเลือดโคนม เพื่อนํามาตรวจระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของการทําวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
และทําการทําวัคซีนและทดสอบโรควัณโรค ที่อุดมแดรี่ฟาร์ม จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม
๖) งานด้านอายุรกรรม สูติกรรม มีหน่วยอ่าวน้อย, กุยบุรี, ราชบุรี ๒, กาญจนบุรี,
นครปฐม, เขาขลุง
๗) งานด้านการส่งเสริมมาตรฐานฟาร์ม มีหน่วยกุยบุรี, เขาขลุง,
๘) งานด้านการสํารวจต้นทุนการผลิต มีหน่วยอ่าวน้อย, กุยบุรี, เขาขลุง, นครปฐม
๙) งานอื่นๆ ติดตามและรายงานผลอาหารหยาบปรุงแต่ง ส.กุยบุรี และ ส.ไทย
เดมมาร์คประจวบฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมฟาร์มและเก็บข้อมูลการใช้
อาหารหยาบปรุงแต่ง
- หน่วยกาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ํานม
- หน่วยราชบุรี ๑ และ ๒ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจติดตาม
GMP ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบดําเนินสะดวก และ สหกรณ์การเกษตรเขาขลุง จ.ราชบุรี
- หน่วยกาญจนบุรีและอ่าวน้อย เข้าร่วมนําเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาด
สัตว์ตามหลักระบาดวิทยาระดับเขต พ.ศ. ๒๕๖๑
- ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์เพื่อจัดการส
สุขภาพ...

๘
สุขภาพสัตว์ ระดับฝูง” ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
ประธาน - มอบให้หน่วย HHU เตรียมหาฟาร์มใหม่ ๑๗ ฟาร์มเป็นเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับฟาร์มเดิมที่ดูแลให้เข้าตรวจเยี่ยมเท่านั้น
- แนวทางการทํางานในภาพรวมของหน่วย HHU ต่อโคนมและสหกรณ์คือ น้ํานม
ดิบที่มีคุณภาพดีขึ้น ฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการ CIP ซึ่งยังพบป๎ญหาอีกมากมาย รวมทั้งในปีถัดไปต้องดูแลสหกรณ์ ตั้ง
ทีมของเกษตรกรในเรื่อง การทําความสะอาดเครื่องรีดนม โดยประสานกับสหกรณ์ใ นการตั้งราคาค่าบริการอัตรา
เดียวกัน และหักเงินค่าน้ํานม ในการให้บริการน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า เริ่มต้น ๖ เดือน/ครั้ง
๕.๑.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕.๑.๒.๑ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม (โดยน.ส.ปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา)
๑. การดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ํานมดิบ เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
และเข้าตรวจสอบซ้ําวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเฝูาระวัง ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑)สหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด ๒) สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด ๓) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้าน
เฉลิมราชพัฒนา
- มีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่มีค่าผิดปกติ ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑) สหกรณ์โคนมบางสะพาน
จํากัด (Fat ๒.๘๕%, Ts ๑๑.๖๓%) ๒) บริษัท ดีเอ็มฟาร์ม จํากัด (Fat ๔.๘๖%,Ts ๑๓.๒๒%) ๓) กลุ่มผู้เลี้ยงโค
นมกาญจนบุรี พรีเมี่ยมมิลล์ (Fat ๕.๐๓%, Ts ๑๓.๖๕%)
๒. ปริมาณน้ํานมรวม เดือนสิงหาคม ๖๓๒.๑๒๕ ตัน
๓. ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ
- ค่า Total Solid, TS < ๑๒.๒๕% ดังนี้ เขาขลุงราชบุรี ๑๒.๒๐% , ส.โคนม
ซอนต้าจอมบึง ๑๒.๒๒%, บ้านเนินดินแดงต่ํากว่าเกณฑ์ทั้ง ๒รอบ คือ ๑๑.๘๖% และ๑๒.๑% , ส.โคนมบางสะพาน ๑๑.๖๓%
- Somatie Cell Count ; SCC > ๕๐๐ x ๑๐๓ cell. ดังนี้ เนินดินแดง ๕๔๓..๕๙ , ดีเอ็มฟาร์ม
๖๓๕.๑๙ ตรวจซ้ํา ๘๔๑.๖๙ , ส.โคนมกุยบุรี ๘๒๕.๘๘ ตรวจซ้ํา ๕๙๒.๐๒ , เฉลิมราช ๘๒๑.๑๗ ตรวจซ้ํา ๕๘๒.๕๑ สวนขวัญ ๕๖๓.๗๗,
โคนมประจวบคีรีขันธ์ ๗๘๕.๖๖ , ห้วยสัตว์ใหญ่ ๕๐๔.๑๕ , ปุาเด็ง ๕๙๘.๖๒, โคนมพอเพียง ๕๓๘.๕๗, ก.โคนมชะอํา ๕๗๙.๕๓ ,
ซอนต้า จอมบึง ๕๒๘.๓๑, โคนมจอมบึง ๗๓๓.๕๘ , โคนมดําเนินสะดวก ๖๔๑.๑๐, ดอนกระเบื้อง ๘๘๘.๐๐, พิพัฒน์กิจเกษตร
๕๙๐.๔๙
- Standard Plate Count, SPC (cfu/ml.) มีดังนี้ อ่าวน้อยแดรี่ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐, ดีเอ็ม
ฟาร์ม ๑,๗๐๐,๐๐๐, ปุาเด็ง ๑,๘๐๐,๐๐๐, หนองโพ(ถังพักเช้า) ๒,๑๐๐,๐๐๐, ดอนกระเบื้อง ๑,๕๐๐,๐๐๐,
ซอนต้าจอมบึง ๑,๘๐๐,๐๐๐
- Lab Pasteurized Count, LPC (cfu/ml.) ดังนี้ ชะอํา-ห้วยทราย ๙,๗๐๐,
หนองโพราชบุรี โรงงานแปรรูป ๓,๑๐๐ ถังพัก ๑,๖๐๐ ถังR๖ ๒,๖๐๐, ดอนกระเบื้อง ๗,๐๐๐
- Coliform and E.Coli (cfu/ml.) ดังนี้ ดีเอ็มฟาร์ม ๑๓๐,๐๐๐ โคนมจอมบึง ๑๑๐,๐๐๐
- Antibiotic บริษัท ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง จํากัด จังหวัดราชบุรี
ตรวจพบ Antibiotic ที่ระดับ ๒
๓. โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒
- เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โดยนาย
ประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓ อําเภอดังนี้ อําเภอเมืองนครปฐม ,ทับสะแก,
กุยบุรี สรุปผลการติดตามเรื่องโรงเรือนมีพื้นคอนกรีต ๘x๔ เมตร มีรางน้ํา -อาหาร และลานปล่อย มีแปลงพืช
อาหารสัตว์ ติดตามลูกเกิดทุกกลุ่มมีลูกเกิดแล้ว ขั้นต่ํา ๑๐ ตัว
๕.๑.๒.๒ ผลการ...

๙
๕.๑.๒.๒ ผลการปฏิบัติงาน (นางสาวสุธิดา เซษฐสิงห์)
๑. ประเมิน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ค. และ ๑๔ - ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ทุก
จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ซึ่งผลการคัดเลือก ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ นายสุพจน์
สิงโตศรี ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) อ.เมือง จ. ราชบุรี ศูนย์เรีย นรู้เฉพาะทาง ด้านหมูหลุม ในการบริหาร
จัดการศูนย์ ศพก. จะดําเนินการแบบครบวงจร ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
- จุดเด่นของ ศพก. จะเป็นการดําเนินการโดยใช้หลักตลาดนําการผลิต มีการให้
คําปรึกษาด้านการเลี้ยง การตลาด รวมถึงการแปรรูป แก่สมาชิกรวมถึงผู้สนใจ และมีการจัดทําฐานเรียนรู้แบบ
ครบวงจร
๒. ติดตามแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ประจําปี ๒๕๖๑ ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ติดตามทั้งหมด
๑๘ แปลง โดยแบ่งเป็นแปลงปี ๒๕๖๐ จํานวน ๖ แปลง ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒ แปลง ติดตามการดําเนินโครงการ
๕ ด้าน ดังนี้ ๑) การลดต้นทุนการผลิต ๒) การเพิ่มผลผลิต ๓) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ๔) การตลาด ๕) การ
บริหารจัดการ
- ด้านการลดต้นทุนการผลิต เน้นอาหารหมัก ปลูกพืชอาหารสัตว์ ผลพลอยได้จาก
การเกษตร/โรงงาน ใช้สมุนไพรในการรักษาสัตว์ รวมทั้งจัดหาวัตถุดิบ ศึกษาดูงาน/ อบรม/พัฒนาเติมความรู้ให้
สมาชิก
- การเพิ่มผลผลิต เน้นการเพิ่มอัตราการรอด มีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เหมาะสมและ
ตรวจสุขภาพสัตว์ประจําปี
- การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เน้นอาหารสัตว์ มีคุณภาพสูง เหมาะสมกับชนิดสัตว์
ส่งเสริมให้ทํา GFM/ ฟาร์มมตารฐาน/ ฟาร์มปลอดโรค และใช้นวัตกรรมในการพัฒนาแปลง
- การตลาด รวมกลุ่มเพื่อจําหน่ายตลาดเดิม/ สร้างเครือข่ายตลาดใหม่ ทํา MOU
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
- การบริหารจัดการ ในรูปของกลุ่ม/แปลง ดําเนินการตามแผนแปลงที่วางไว้มีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องจักร และรวมมือภาคีเครือข่ายในการเติมความรู้ให้สมาชิก
๕.๑.๒.๓ ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
(โดยนายสําเนา แก้วทวี)
๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที่๑ เพศผู้ รวมลูกโค ๘๖ ตัว ลูกกระบือ ๔ ตัว เป็นเงิน
๗๙๐,๗๐๐ บาท
๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโค ๗๖ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ
ธกค. จํานวน ๖๓๐,๒๐๐ บาท
๓. การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) รวมลูกโคตัวที่ ๑ จํานวน ๑๕ ราย โดย
ขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์ฯแล้ว
๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค จํานวน ๖๒ ตัว ให้จังหวัดกาญจนบุรี ๕๘ ตัว กรณี
สัญญาครบ ๕ ปี และกรณีพิเศษ , จังหวัดนครปฐม ๔ ตัว ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาครบ ๕ ปี
๕. การอนุมัติ จําหน่ายทะเบียน (กรณีตาย) แม่กระบือ ๑ ตัว ส่งเงินเข้าโครงการ
๒,๐๐๐ บาท
๖. สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.
- จํานวน...

๑๐
-

จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๘๕๙ ตัว กระบือ ๔๒๖ ตัว
แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๑,๑๔๙ ตัว กระบือ ๑๐๖ ตัว
ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๓๑ ตัว กระบือ ๒๙ ตัว
แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๕๗ ตัว

กระบือ ๒ ตัว
๗. สรุปรายงานการทําสัญลักษณ์หมายเลข "๑" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ธคก.
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานยังไม่มีเพิ่มเติม
๘. สรุปโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่เขต ๗ ยังเหลือจังหวัดราชบุรีที่ได้รับสัตว์ไม่ครบอีก ๑๗ ตัว
๙. ติดตามการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการจากเขต ๓ และ ๔
พิจารณาคัดเลือก สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑
- คณะกรรมการกลุ่มที่๑ ประกอบด้วยเขต ๑ ๒ ๗ ๘ และ๙ พิจารณาคัดเลือก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ๕ และเขต ๖
- ผลการพิจารณาคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ
ชมเชย ของแต่ละประเภทแบ่งเป็น S M L
๕.๑.๒.๓ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑. โครงการสวนปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผล
การติดตามโครงการฯ สามารถดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ได้ตามเปูาหมาย และแจกไก่รายละ ๑๐ ตัว ๒๐ ราย
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี สามารถดําเนินการได้
ตามเปูาหมาย มีแพะนม จํานวน ๑๕ ตัว แม่พันธุ์ ๑๔ ตัว พ่อพันธุ์ ๑ ตัว และสุกรพันธุ์จินหัว (ลูกผสม) ๑ ตัว ,
พันธุ์ดูรอค ๑ ตัว , แม่พันธุ์ลาร์จไวท์ ๓ ตัว, สุกรลูกผสมสามสาย ๑๘ ตัว และมีการเลี้ยงโคเนื้อ ๓ ตัว ปลูกหญ้า ๕
ไร่สําหรับเลี้ยงแพะและโค
๓. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดําเนินการได้ตามเปูาหมาย เช่น ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก (ไก่ไข่) อายุ ๖ สัปดาห์
จํานวน ๒๐๐ ตัว โดยจัดซื้อจัดหาจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม รายละ
๑๐ ตัว อาหารรายละ ๕ กิโลกรัม ยาปฏิชีวนะ และวิตามินรายละ ๒ ซอง
๔. โครงการพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์อ่างเก็บน้ํายางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดําเนินการได้ตามเปูาหมาย มีการฝึกอบรมเกษตรกร และแจกไก่รายละ ๑๐ ตัว อาหาร ๑๐ กิโลกรัม
๕. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริ บ้านหนองเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีการเลี้ยงโค ๑๖ ตัว ตัวผู้ ๒ ตัว ตัวเมีย ๑๔ ตัว ลูกโคที่ผลิตได้จะจําหน่ายให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไปใน
ราคาตามท้องตลาด
๕.๑.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕.๑.๓.๑ ผลการปฏิบัติงาน (โดยนายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์)
๑. โครงการไทยนิยมยังยืน ของโครงการเกี่ยวกับ ศพก. ได้เปูาหมายครบแล้ว ยกเว้น
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง งบประมาณค่าพาหนะ ได้ดําเนินการครบแล้ว ส่วนที่เหลือส่งคืนกรมแล้ว
๒. กิจกรรม...

๑๑
๒. กิจกรรมของ สพป. จากเดิมมีเปูาหมาย ๒๐๐ ราย ปรับลดแล้วเหลือ ๑๕๑ ราย
ดําเนินการทั้งหมด ๕ รุ่นๆสุดท้ายดําเนินการ ๕ ราย สําหรับเขต ๗ ส่งงบประมาณคืนแล้ว แต่ศูนย์ผสมเทียมฯ ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ เหลือค่าใช้จ่ายและการฝึกอบรมดําเนินการไม่เรียบร้อย
๓. กิจกรรมของ กองบํารุงพันธุ์สัตว์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี แจกเป็ดเทศพันธุ์เบอร์รี่
จํานวน ๑,๐๐๐ กว่าตัว พันธ์บาหมัน ๑๖ ตัว ซึ่งจะมอบให้เกษตรกรที่ทําเรื่องขอไว้
๔. จากการเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี ของจังหวัดนครปฐม ตาม
กําหนดการ ๑ วัน มีรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน เช่น รัฐบาลขอให้ปรับแผน ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ปรับขยายเป็น ๕
ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สําหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลที่ใช้แผน ๓ ปี ยังไม่
มีความชัดเจนว่าเข้าร่วมปรับแผนด้วยหรือไม่
- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอให้หน่วยงานช่วยกันดูแลเรื่องโรคไข้เลือดออก
ที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ ปูองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ประธาน มอบให้สํารวจว่าอาสาปศุสัตว์แต่ละคน มีชื่อ ที่อยู่ รับผิดชอบเรื่องอะไร มีการแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบ และเบิก-จ่ายงบประมาณอย่างไร
๕.๑.๔ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๕.๑.๔.๑ ผลการปฏิบัติงาน
(โดย น.สพ.อนุสรณ์ สังข์ผาด)
๑. มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สรุปผลคณะกรรมการฯ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรม รับรองฟาร์มใหม่ ส่งมารวมทั้งหมด ๑๕ ฟาร์ม ให้การรับรองทั้ง ๑๕ ฟาร์ม
- กิจกรรม ตรวจติดตาม รวมทั้งหมด ๙๗ ฟาร์ม คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๙๗ ฟาร์ม
- กิจกรรม ต่ออายุการรับรอง รวม ๓๕ ฟาร์ม ให้การรับรอง ๓๕ ฟาร์ม
- ยกเลิกการรับรอง แพะเนื้อ ๑ ฟาร์ม ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเลิกเลี้ยง, ไก่
ไข่ ๑ ฟาร์ม เนื่องจากขาดเงินทุนปรับปรุงฟาร์ม
๒. การดําเนินการปราบปราบสารเร่งเนื้อแดง ที่ฟาร์มโคขุน พื้นที่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เข้าดําเนินการที่ ๓๐๔ ม.๒ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ พบ
ผลบวก ๗ ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๖๐ ตัว
- เข้าดําเนินการที่ ๒๐๓ ม.๒ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ พบ
ผลบวก ๕ ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๔๐ ตัว
- ดําเนินการที่ ๓๕/๑ ม.๒ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ พบผลบวก
๓ ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๖๐ ตัว
- ดําเนินการที่ ๓๓๓ ม.๒ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ พบผลบวก ๓
ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๔๐ ตัว
- ดําเนินการที่ ม.๒ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ พบผลบวก ๗
ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๑๑๐ ตัว
- ดําเนินการที่ ๖ ม.๓ ต.หนองขนาน อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี พบผลบวก ๓
ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๗๐ ตัว
- ดําเนินการที่ ๒๐ ม.๓ ต.หนองขนาน อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี พบผลบวก ๑
ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๖ ตัว

๑๒
- ดําเนินการที่ ๓๖ ม.๒ ต.หนองขนาน อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี พบผลบวก ๕
ตัวอย่าง อายัดโคขุน ๗๐ ตัว
- ผล LCmsms อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับต่ําสุด ๑.๑๕ ppb
สูงสุด ๒,๒๖๐ ใช้ดําเนินคดีอายัดโคขุน ๒๐๐ ตัว
- ผล LC msms อ.เมือง จ.เพชรบุรี ระดับต่ําสุด ๗๔ ppb สูงสุด ๔,๑๐๐ ppb
อายัดโคขุน ๑๔๖ ตัว
๓. การดําเนินการปราบปราบสารเร่งเนื้อแดง ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ เข้าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ดําเนินการในพื้นที่เขต ๒ และ หนองจอก เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเขต ๗ รับผิดชอบ
พื้นที่อําเภอจอมบึง ,อําเภอศรีมหาโพธิ์, อําเภอ พนมสารคาม และอําเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- เข้าดําเนินการในจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอท่าม่วง ,เมือง, ท่ามะกา, บ่อพลอย,
เลาขวัญ
- จังหวัดสุพรรณบุรี ในอําเภอหนองหญ้าไซ, อู่ทอง และ ดอนเจดีย์
๕.๑.๔.๒ GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
๑. ต่ออายุ GMP ๔ แห่ง ดังนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมท่าม่วง, สหกรณ์โคนมท่าม่วง
(ศูนย์ฯท่ามะกา), สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่ (ศูนย์ฯ ปุาเด็ง), หจก.อ่าวน้อยแดรี่
๒. ติดตาม GMP ๕ แห่ง ดังนี้ ติดตามสหกรณ์โคนมกาญจนบุรี , กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
ดําเนินสะดวก, สหกรณ์โคนมบ้านเนินดินแดง, สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง
๓. อบรม GMP ๑ แห่ง คือ อบรมสมาชิก วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านเฉลิมราชพัฒนา
- ตรวจต่ออายุกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมท่าม่วง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีข้อบกพร่อง
๑๐ ข้อ คําแนะนํา ๒ ข้อ แก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้ง ๑๐ ข้อ
- ตรวจต่ออายุสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่ (ศูนย์ฯ ปุาเด็ง) มี
ข้อบกพร่อง ๒๖ ข้อ คําแนะนํา ๗ ข้อ ซึ่งได้แก้ไขแล้ว ๑๒ ข้อ
- ตรวจต่ออายุหจก.อ่าวน้อยแดรี่ มีข้อบกพร่อง ๗ ข้อ คําแนะนํา ๔ ข้อ ดังนี้
๑. พบยางรองฝาถังรวบรวมน้ํานมดิบ ,จุกยางเปิดปิดอ่างรับนม และใส้กรองนมบริเวณป๎๊ม นมชํารุด ๒. พบประตู
ปิดห้องรับน้ํานมดิบชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ๓. พบคู่มือ cop , cip ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นป๎จจุบัน ๔. ไม่พบ
คู่มือสัตว์พาหะ ,สุขลักษณะส่วนบุคคล ๕. ไม่พบบันทึกส่งเสริมสมาชิก และบันทึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
- ตรวจต่ออายุสหกรณ์โคนมท่าม่วง (ศูนย์ฯท่ามะกา) มีข้อบกพร่อง ๒ ข้อ แก้ไข
เรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ ข้อ
- ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมกาญจนบุรี ข้อบกพร่อง ๗ ข้อ คําแนะนํา ๓ ข้อ ดังนี้
๑) ไม่พบอ่างอ่างมือ และจุ่มเท้าบริเวณทางเข้าห้องรับน้ํานมดิบ ๒) พบพนักงานไม่ทําความสะอาดท่อส่งนมออก
จากป๎๊มบริเวณเพลท ๓) พบความเข้มข้นและระยะเวลาในการทําความสะอาด cip ไม่เหมาะสม ๔) ไม่พบคู่มือ
และบันทึกสัตว์พาหะ ๕) ไม่พบการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ๖) ไม่พบการตรวจสอบความ
เข้มข้นของสารเคมีในการ cip ๗) ไม่พบบันทึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
- ตรวจติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนินสะดวกมีข้อบกพร่อง ๔ ข้อ คําแนะนํา ๔ข้อ
ดังนี้ ข้อบกพร่อง ๑) ลูกยางเปิด ปิดอ่างรับนมชํารุด ๒) ฉนวนหุ้มท่อน้ําเย็นบริเวณฝาถังรวมนมชํารุด ๓)ระยะเวลา
ที่ใช้ cip ไม่ตรงตามคําแนะนําของผู้ผลิต ๔) ไม่พบบันทึกส่งเสริมสมาชิก
- ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จก. มีข้อบกพร่อง
๑๔ ข้อ คําแนะนํา ๔ ข้อ
- ตรวจติดตามวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง มีข้อบกพร่อง ๖ ข้อ
คําแนะนํา...

๑๓
คําแนะนํา ๓ ข้อ และร่วมกับเจ้าหน้าที่อ.ส.ค.ภาคใต้ อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ บ้า น
เฉลิมราชพัฒนา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๙ ราย
๕.๑.๔.๓ ปศุสัตว์ OK
๑. สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK) เดือนสิงหาคม มีดังนี้
- ขอรับรองใหม่ ๑ ราย ให้การรับรอง ๑ ราย
- ตรวจติดตาม รวมทั้งหมด ๔๐ ราย คงไว้ซึ่งการรับรองทั้ง ๔๐ ราย
๒. การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ขอรับรองใหม่ ๒ ราย ให้การ
รับรองทั้ง ๒ ราย
๓. การตรวจติดตามสถานที่จําหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ตรวจติดตามรวมทั้งหมด
๑๘ ราย ให้การรับรองทั้ง ๑๘ ราย
๕.๑.๔.๔ กิจกรรม Residue Monitoring Plan ส่งตัวอย่างทั้งหมดจํานวน ๔๖ ตัวอย่าง
สรุปเปูาหมาย เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ จังหวัดนครปฐม เปูาหมาย ๑๖๙ ส่ง ๑๖๐ ตัวอย่าง ขาดส่ง
อาหารสุกร ๑ ตัวอย่าง เนื้อสุกร ๕ ตัวอย่าง เนื้อเป็ด ๓ ตัวอย่าง , ประจวบฯ เปูาหมาย ๓๘ ส่ง ๓๗ ตัวอย่าง
ขาดส่งเนื้อไก่ ๑ ตัวอย่าง
๕.๑.๔.๕ ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาเชื้อดื้อยา
๑. เชื้อ E.coli ในไก่เนื้อ จํานวน ๒๘.๕๗%, สุกร ไม่พบเชื้อ
๒. เชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อ ๑๔.๒๙%, สุกร ไม่พบเชื้อ
๕.๑.๔.๖ สรุปผลการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๔๕ ราย พบการกระทําผิด ๓ ราย ดังนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้า
ตรวจสอบ ๑๑๖ ราย พบการกระทําความผิด ๓ ราย ตามมาตรา ๕๖(๒) ขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
๕.๑.๔.๗ ปศุสัตว์อินทรีย์
. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ของ ฟาร์มนายไชยา สุวรรณ
ประเสริฐ ขอบข่ายการขอรับรอง : ไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ , เป็ดไข่และไข่เป็ดอินทรีย์ พบข้อบกพร่องรุนแรง ๖ ข้อ
คําแนะนํา ๒ ข้อ ดังนี้ ข้อบกพร่อง ๑) แนวกันชนไม่เพียงพอ มีโอกาสปนเปื้อนจากสารเคมีต้องห้าม ๒) มีการใช้
สารเคมีในระบบปูองกันความปลอดภัยทางชีวภาพ ๓) มีการใช้ปุ๋ยเคมี ๔) สัดส่วนอาหารอินทรีย์ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด ๕) การจัดการพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องมีระยะปรับเปลี่ย น ๖) ขาดบันทึกการให้อาหาร การ
ให้ผลผลิต การรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ , คําแนะนํา ดังนี้ ควรจัดหารังไข่ให้เพียงพอ และ ควรจัดหาวัตถุดิบที่มา
จากแหล่งที่ได้รับการรับรองอินทรีย์
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๕.๒.๑ ส่วนสุขภาพสัตว์
๑. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
๒. ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ
๓. ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
๔. ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์
- วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ พิธีเปิดงานวันปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ สํานักงานปศุสัตว์
เขต ๗
-

วันที่ ...

๑๔
- วันที่ ๑๘-๒๐ ก.ย. ๖๑ ติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์( FMD, RV, การเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์,คลินิก,ไทยนิยมยั่งยืน ฯลฯ)
๕.๒.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕.๒.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๕.๒.๔ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๑. ตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์
- บ.ซีพีเอฟ จํากัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK
- ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK
๓. GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
- ติดตามบ.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่ -ท่ามะกา จํากัด
๔. GMP ศูนย์รวบรวมไข่
- ตรวจรับรองใหม่ศูนย์คัดไข่จันทร์ฉายฟาร์ม
๕. Compartment
- บ.อาหารเบทเทอร์ ๗ ฟาร์ม จ.นครปฐม และราชบุรี
- บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ๑ ฟาร์ม จ.นครปฐม
๖. ปศุสัตว์อินทรีย์
- ตรวจติดตาม ๑ แห่ง จังหวัดนครปฐม
- ตรวจรับรองใหม่ ๕ แห่ง จังหวัดนครปฐม และราชบุรี
๗. Residue monitoring plan
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๖. เรื่องอื่น ๆ
เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการของสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ เช่น ปศุสัตว์เขต ๗ , ผู้อํานวยการส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์ , ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ใกล้เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้
กล่าวอําลาทุกคน ณ ที่นี้
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวอริญญา บุญประกอบ
ผู้จดรายงานการประชุม

