
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑ นายชุมพล   บุญรอด            ปศุสัตว์เขต ๗    ประธาน 
๒ นายจ าลอง  วรศรี    ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
๓ นายทรงพล  บุญธรรม   ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๔ นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย  รักษาการ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
๕ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๖ นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมจิตติโชคดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๗ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๘ นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปะอุดม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๙ นายปรัศนี  ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๐ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๑ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
๑๒ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๓ นายอดิศักดิ์ ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๔ นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๑๕ นางนิสาชล ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
๑๖ นายศุภณัฐ สังข์เอ่ียม   เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๗ นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๘ นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๙ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ  ส ๒ 
๒๐ นางสายพลอย  ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ระดับ  ส ๓ 
๒๑ นางสาวอ าพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๒ นายปิยะชาติ อ่วมแดง   นิติกร 
๒๓ นางสาวสุนิสา ทัศน์สถาพร  นิติกร 
๒๔ นายภานุวัฒน์ ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๒๕ นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์  นักวิชาการสัตวบาล 
๒๖ นายนฤพล แซ่ลิ้ม    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๒๗ นางสาวสุธิดา แซ่อ้ึง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๘ นายวสุ รูปสวย    นักวิชาการสัตวบาล 
๒๙ นางสาวอรอนงค์ จันทน์มาลา  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๐ นายธนกิตติ อินปา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๓๑ นางน้ าผึ้ง ภัทรธนานนท์   นักวิชาการสัตวบาล 
 

๓๒ นายประเสริฐ... 



 ๒  
 

๓๓ นายประเสริฐ ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
๓๔ นางสาวพัทธนันท์ ทับแคลน  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๕ นายสราวุธ สีขาว    นักวิชาการสัตวบาล 
๓๖ นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๗ นางสาวนารีรัตน์ สอาดเอ่ียม  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๘ นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๙ นางสาวโสภิตา นามสวัสดิ์   นายสัตวแพทย์ 
๔๐ นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๔๑ นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๒ นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๓ นายปิยะ รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๔๔ นางสาวสุนารี อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๔๕ นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๔๖ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๗ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล 
๔๘ นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายขวัญชัย  เนตรน้อย   รักษาการ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมฯ ลาป่วย 
๒. นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ลาป่วย 
๓. นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  ลาป่วย 
๔. นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล   ลาป่วย 
๕. นายเกียรติชัย  วิชัยต๊ะ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ไปราชการ 
๖. นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ไปราชการ 
๗. นางมรกต  พิชญาสาธิต   นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ไปราชการ 
๘. นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แนะน าข้าราชการและพนักงานราชการ 
      ๑. นางสาววสิุทธิวรรณ ปั้นฉาย   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
      ๒.นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
      ๓. นางสาวสุธิดา แซ่อ้ึง       ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
ประธาน ควรมีการบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนยุทธศาตร์ฯ 

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเรื่องตัวชี้วัด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อมูลโคนม, สหกรณ์โคนม, คุณภาพน้ านม,   
โรคปากและเท้าเปื่อย, ป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนส่งเสริมฯ น าทีมผู้ที่เก่ียวข้องเข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารสหกรณ์   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ ๒... 



 ๓  
 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งงได้ 

แจ้งเวียนให้ทุกส่วน/ฝ่าย พิจารณาแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน ๓ วันท าการ เพ่ือจะ
ได้น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (โดย นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิติโชคดี) 

ส่วน/ฝ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
พฤษภาคม สะสม ร้อยละ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2,398.200 00  113,827.๖7  113,827.67   4.75 2,284,372.33  
ส่วนสุขภาพสัตว์ 4,515,900.๐๐  214,730.00  214,730.00    4.75 4,301,170.00 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 1,165,๐๐๐.๐๐  123,950.0๐  123,950.0๐ 10.64 ๑,041,050.00  
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 175,40๐.๐๐  20,215.51  20,215.51 11.53 115,184.49  
ส่วนส่งเสริมฯ 1,250,900.๐๐  105,889.68  105,889.68  ๘.47 ๑,145,๐10.32  
รวมทั้งสิ้น 9,505,400.๐๐  ๕78,612.86  ๕78,612.86  6.09 8,926,787.14  

ที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
๓.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน 
      เดือนถัดไป 
     ๓.๒.๑ ส่วนสุขภาพสัตว์ (โดย นายจ าลอง วรศรี) 
             - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
     ๓.๒.๒ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (โดย นายทรงพล บุญธรรม)  
             - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   - เป้าหมาย GAP ฟาร์มปศุสัตว์,  
   - เป้าหมาย สิ่งแวดล้อม,  
   - เป้าหมาย จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ 

      มาตรฐานฮาลาล 
     - สรุปเป้าหมายการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
             - สรุปเป้าหมายการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ 

   - กิจกรรมตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง 
   - เป้าหมายการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ 
   - สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ 
   - ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 
   - การตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
   - เป้าหมายการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)  

      ๓.๒.๓ ส่วนส่งเสริมฯ (โดย นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา)  
      - กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

- ประเภทเกษตรกร... 



 ๔  
 

      - ประเภทเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  
        ๑. นางดารัฐ  โต๊ะวัง (เกษตรกรเลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์-แพะขุน)  
        ๒. นายกิติแสง  ศุภผล (เกษตรกรเลี้ยงแพะนม)  
        ๓. นายสุทัศน์ รอดคลองตัน (เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ) 
      - ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)  
        ๑. กลุ่มธนาคารแพะ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร)  
        ๒. กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านสัมโชติ (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ) 
      สว่นส่งเสริมฯ (โดย นางนิสาชล ศรีอ่อน)   

- ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖ 
- ตัวชี้วัด : งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (จังหวัด) 

๑.พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   
: เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ (7 กิจกรรมย่อย) 

        : พ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์ 
๒.ทฤษฎีใหม่                       
: เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 
: เครือข่ายเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

   ๓.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   
: พ้ืนที่ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

  : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารสัตว์ปีก     
4.โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง     
: เกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  

  5.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
: โรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  : เกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  6.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF)   

: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
  7.โครงการ ศพก.    

: เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  
  8.โครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี    

: เครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 
  9.ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์     

: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดที่ : งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (ปศุสัตว์เขต 7) 

  1.พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์    
: เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านปศุสัตว์ (พัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม) 

  2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF)   
: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
- ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

 
       - การตรวจสอบ... 
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- การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓  
         เข้าด าเนินการระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เก็บซ้ าระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
         ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วย 
         สัตว์ใหญ่ จ ากัด  

- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปศุสัตว์เขต ๗ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ 
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ณ วิสาหกิจโคเนื้อไทยราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และประชุม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ  ณ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จ ากัด 
- วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูล iFarmer ณ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี  
จ ากัด 

       - ผลตรวจคุณภาพน้ านมดิบ เดือนตุลาคม 2563 
-ปัญหาและอุปสรรคข้ันตอนการเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ยังไม่ถูกต้องท าให้ผลนมมีความ
ผิดปกติระยะเวลาในการกวนนมในถังเก็บน้ านมดิบไม่ถึง ๓๐ นาท ี
- แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบระหว่าง
วันที่๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จ ากัด ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ านมดิบรอบซ้ า ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

      - แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
              - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

     - ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
  : กิจกรรมย่อยการ พัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทาน 

     - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
      - โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 

     - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
     - โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ 
     - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

      - โครงการขยายผลโครงการหลวง 
      - โครงการพื้นที่เฉพาะ 
      - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
         - โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
      - โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      - โครงการเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
      - กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

     - โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 
     - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร   
      ส่วนยุทธศาสตร์ฯ (โดย นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย)   
  แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

-ตัวชี้วัดปรับปรุง... 
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-ตัวชี้วัดปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และการขับเคลื่อน      
ยุทธศาสาตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต ติดตามการด าเนินงานงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ติตาม
ส ารวจพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 

ประธาน  เป้าหมายการพัฒนาโครงการต่างๆ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับเขต  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๔. เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป (โดย นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา) 
                   - ให้แต่ละส่วนเสนอผู้แทนกิจกรรม ๕ ส 
     ๑. ส่วนสุขภาพฯ นายปรัศนี ชูรัตน์  
  ๒. ส่วนมาตรฐานฯ นางสาวสุนารี อนันตชัย  
  ๓. ส่วนส่งเสริมฯ นายภาณุวัฒน์  ชื่นชม  
  ๔. ส่วนยุทธศาสตร์ฯ นางสาวโชติมา ประเสริฐสินเจริญ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

         นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์ 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

 
             


