แนวทางการดําเนินงานและเร่ งรั ดผลงาน
ในกลุ่มภารกิจด้ านมาตรฐานสินค้ าปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ สมชวน รั ตนมังคลานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ฯ จากภาคเรี ยนที่ 2/2560 ดังนี ้
1.ใช้ นํา้ นมโคจากศูนย์ รวบรวมนํา้ นมดิบ GMP หรื อฟาร์ มโคนม GAP
เกณฑ์ แรกเข้ าโครงการฯ และขณะเข้ าโครงการฯ
TS ไม่ ต่าํ กว่ า 12.25
SCC ไม่ เกิน 500,000 เซลล์ /ลบ.ซม.
2.เพิ่มการกําหนดอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการจังหวัด/อําเภอ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรี ยน
3.ทําการเก็บตัวอย่ างนํา้ นมดิบหน้ าโรงงานแปรรู ป ช่ วงปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2560
- เก็บตัวอย่ างนํา้ นมดิบ ช่ วงเดือนเมษายน 2561
หมายเหตุ
การเก็บตัวอย่ างนํา้ นมดิบหน้ าโรงงานแปรรู ป ภาคเรี ยนที่ 1/2561 ให้ ทาํ การเก็บตัวอย่ าง ในเดือน
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2561

1

การรับรองมาตรฐานฟาร์ มโคนม

แผนการส่ งเสริมและพัฒนาฟาร์ มโคนมมาตรฐาน GAP
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

จํานวนฟาร์ มจากการคาดการณ์ 2561-2563
16,500

ปี

13,000

2559
2560
2561
2562
2563

9,000
5,500
4,065
กรมปศุสัตว์ มีแผนการส่ งเสริ มและพัฒนาฟาร์ มโคนมให้ เข้ าสู่มาตรฐาน GAP
100% ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้ างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ ผ้ ูบริโภค

2559

2560

2561

2562

จํานวนฟาร์ มโคนม
มาตรฐาน (แห่ ง)
4,065
5,500
9,000
13,000
16,500

2563
ที่มาข้ อมูล กรมปศุสัตว์ จัดทําเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560

การรับรองมาตรฐานฟาร์ มจิง้ หรีด
จิง้ หรี ด – สินค้ าที่มีแนวโน้ มทางการตลาดดีทงั ้ ภายในและต่ างประเทศ


ปั จจุบันมีเกษตรกรผู้เลีย้ งจิง้ หรี ดมากกว่ า 20,000 ราย

ตลาดขายส่ งจิง้ หรี ด ได้ แก่ ตลาดเกษตรกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ตลาดไท
จ.ปทุมธานี ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ ว และตลาดนัดจตุจักร กรุ งเทพฯ


ผลผลิตปี ละ 7,500 ตัน มีมูลค่ า เกือบ 1,000 ล้ านบาทต่ อปี และมี
ศักยภาพในการส่ งออก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (EU)


สพส. จัดการฝึ กอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัตทิ าง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ” รุ่ นที่ 3 ปี 2561


สนง.ปศจ. เป็ นผู้ตรวจประเมิน และสนง.ปศข. เป็ นกรรมการรั บรอง
(เหมือน GAP ทั่วไป)


2

การตรวจประเมิน GAP กรณีพเิ ศษ สําหรับฟาร์ มเลีย้ งปู่ ย่ าพันธุ์และพ่ อแม่ พันธุ์
ผู้ประกอบการ 16 ราย ทัง้ หมด 22 ฟาร์ ม
 ประชุมเตรี ยมการวันที่ 22 ก.พ. 2561
 สนง.ปศข. 1 2 3 และ 5 ดําเนินร่ วมกับ สนง.ปศจ. ในพืน
้ ที่
 แจ้ งกําหนดการตรวจสอบฟาร์ มและแบบสอบถามให้ ผ้ ูประกอบการตอบ




ตรวจสอบฟาร์ มไก่ ไข่ พันธุ์ – ปริมาณ การนําลูกไก่ เข้ าเลีย้ ง การปลดระวางแม่ ไก่ พันธุ์ และอัตราการให้ ไข่



กรณีผ้ ูประกอบการไม่ ให้ ความร่ วมมือ/ไม่ ปฏิบัตติ ามแผนที่เสนอต่ อกรมปศุสัตว์ ดําเนินการด้ านการ
รั บรอง GAP และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง



กําหนดดําเนินการแล้ วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561



สนง.ปศข. นําเสนอผลการตรวจประเมินในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้ องประชุม 2 กรมปศุสัตว์

สรุ ปการออกกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่ าสัตว์ เพื่อการจําหน่ ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. 2559
จํานวนทัง้ หมด จํานวนที่ประกาศ
ที่อยู่ในระหว่ างดําเนินการ
(ฉบับ)
แล้ ว (ฉบับ)
จํานวน (ฉบับ)
สถานะ
1. กฎกระทรวง
9
0
9
ผ่ านการเห็นชอบของ รมว.กษ. ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ าง
รอเสนอต่ อ ครม.
2. ประกาศกระทรวง
2
1
1
อยู่ในความรั บผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
(การชําระค่ าอากร ค่ าธรรมเนียม)
3. ประกาศกรมปศุสัตว์
8
6
2
สกม. กําลังพิจารณา (การขึน้ ทะเบียนพนักงาน
ตรวจโรค / แบบฟอร์ มการออกใบอนุญาต)
4. ระเบียบกรมปศุสัตว์
6
4
2
- สกม. เสนอกรมบัญชีกลาง พิจารณา (ค่ าใช้ จ่าย
ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ )
- สกม. กําลังพิจารณา (การอายัด)
รวม
25
11
14
ชนิดกฎหมาย
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ปั ญหาและอุปสรรคการดําเนินการด้ านกฎหมายโรงฆ่ าสัตว์
1. ผู้ประกอบการโรงฆ่ าสัตว์ ไม่ สามารถปรับปรุ งโรงฆ่ าสัตว์ ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การตัง้ โรงฆ่ าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่ าสัตว์ พ.ศ. 2555 ได้
2. ข้ อมูลกําลังการผลิต และสถานะดําเนินการในฐานข้ อมูลโรงฆ่ าสัตว์ ไม่ เป็ นปั จจุบนั
3. ยังพบผู้ประกอบกิจการที่ไม่ ได้ รับอนุญาต (โรงฆ่ าเถื่อน)

แนวทางการดําเนินการ
1. สนง.ปศข. สุ่มลงพืน้ ที่พร้ อม สนง.ปศจ. ตรวจประเมินโรงฆ่ าสัตว์ เพื่อให้ คาํ แนะนําในการปรั บปรุ งกับผู้ประกอบการในกรณีท่ ี
ไม่ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฯ
2. สนง.ปศจ. สํารวจข้ อมูลกําลังการผลิต และสถานะการดําเนินการของโรงฆ่ าสัตว์ ส่ง สพส.
3. สนง.ปศจ. ลงพืน้ ที่สาํ รวจหาผู้ประกอบกิจการที่ไม่ ได้ รับอนุญาต และรายงาน สนง.ปศข. เพื่อวางแผนการดําเนินการ
4. สนง.ปศข. ประสานกับด่ านกักสัตว์ ในพืน้ ที่เพื่อเข้ าร่ วมกับ สนง.ปศจ. ในการดําเนินการจับกุมผู้กระทําผิด

โครงการแก้ ไขปั ญหาการใช้ สารเร่ งเนือ้ แดง
การบังคับใช้ กฎหมาย

ฟาร์ มปลอดสารเร่ งเนือ้ แดง

• ชุดเฉพาะกิจส่ วนกลาง/เขต เข้ าตรวจสอบ

• เป้าหมาย ฟาร์ มสุกรขุน โคขุน
- ฟาร์ ม
• การรั บรองโดยการเก็บตัวอย่ างปั สสาวะสุกรขุน/โคขุน
- โรงฆ่ าสัตว์
ตรวจไม่ พบผลบวกสารเร่ งเนือ้ แดง 2 ครั ง้ ห่ างกัน 1 เดือน
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์
• การต่ ออายุ (ทุก 1 ปี ) เก็บตัวอย่ างตรวจไม่ พบสารเร่ งเนือ้
• ด่ านกักกันสัตว์ เก็บตัวอย่ างปั สสาวะบนยานพาหนะ
แดง 1 ครั ง้
• ตรวจสอบ/สืบหาข่ าว/ได้ รับเบาะแสผู้นําเข้ า ผลิต ขาย
• มอบใบรั บรองและป้ายฟาร์ มปลอดสารเร่ งเนือ้ แดง
และใช้ สารเร่ งเนือ้ แดง
• สิทธิประโยชน์ ของฟาร์ มปลอดสารเร่ งเนือ้ แดง
• ดําเนินคดีแก่ ผ้ ก
ู ระทําผิด
- สุกร ไม่ ต้องตรวจสารเร่ งเนือ้ แดงก่ อนการเคลื่อนย้ าย
- ผู้ผลิต นําเข้ า ขายอาหารสัตว์ ผสมสารเร่ งเนือ้ แดง
- โคขุน ไม่ ต้องตรวจบนยานพาหนะระหว่ างการ
- ผู้ใช้ สารเร่ งเนือ้ แดงผสมอาหารสัตว์
เคลื่อนย้ าย
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ข้ อมูลการดําเนินคดีในปี งบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
การดําเนินคดีฟาร์ มโคขุน 67 คดี
-

กาญจนบุรี 53 คดี

-

สุพรรณบุรี 10 คดี

-

นครปฐม

2 คดี

-

เพชรบุรี

1 คดี

ผลการดําเนินงานเข้ าตรวจสารเร่ งเนือ้ แดงที่โรงฆ่ าสุกร
ชุดเฉพาะกิจส่ วนกลาง (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561)
จังหวัด
นครปฐม
ราชบุรี
กรุ งเทพฯ
ชลบุรี
ระยอง
รวม

จํานวนโรงฆ่ าที่เข้ า
ตรวจสอบ
6
1
2
4
1
14

จํานวนฟาร์ มที่เก็บ
ตัวอย่ างที่โรงฆ่ า
20
5
6
6
3
40

จํานวนฟาร์ มที่
ผลบวก Strip test
9
1
2
1
3
16
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โครงการ “การลดการใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ มปศุสัตว์ ”
• เป้าหมาย

- ฟาร์ มสุกรขุน/สัตว์ ปีกเนือ้ 180 ฟาร์ ม ทัง้ ประเทศ (เขตละ 20 ฟาร์ ม)
• คุณสมบัตฟ
ิ าร์ ม
- ได้ การรั บรองมาตรฐานฟาร์ ม (GAP)
- ฟาร์ มปลอดสารเร่ งเนือ้ แดง (สุกรขุน)
• การดําเนินงาน
- ตรวจประเมินฟาร์ ม
- เก็บตัวอย่ างอาหารสัตว์ เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ
- เก็บตัวอย่ างเนือ้ สัตว์ ที่โรงฆ่ าสัตว์ เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ
- นับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ ในฟาร์ มตลอดรุ่ นการผลิต
• ผู้ตรวจประเมิน คือ คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะผู้ตรวจประเมิน GAP

โครงการ “การเลีย้ งสัตว์ ปลอดการใช้ ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้ าปศุสัตว์ ”
• เป้าหมาย

- ฟาร์ มสุกรขุน 100 ฟาร์ มทั่วประเทศ

• คุณสมบัติ

ฟาร์ มที่เข้ าร่ วมโครงการ
- ฟาร์ มมาตรฐาน (GAP)
- ฟาร์ มปลอดสารเร่ งเนือ้ แดง
- ส่ งเข้ าโรงฆ่ าที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ตรวจสอบย้ อนกลับได้
สถานที่จาํ หน่ าย
- ได้ รับการรั บรองปศุสัตว์ OK
- ตรวจสอบย้ อนกลับได้
• การดําเนินงาน

- ตรวจประเมินฟาร์ ม
- เก็บตัวอย่ างอาหารสัตว์ นํา้ เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ
- เก็บตัวอย่ างเนือ้ สัตว์ ที่โรงฆ่ าสัตว์ และสถานที่จาํ หน่ าย เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ

• ผู้ตรวจประเมิน

คือ คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)

6

การถ่ ายโอนภารกิจการตรวจรั บรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ GMP/HACCP
แผนการถ่ ายโอน
ภารกิจ
จนท.สนง.ปศข.
ร่ วมสังเกตการณ์ กับคณะ
ผู้ตรวจ ของ อยส.
(Observer)
2559

มี.ค. 2560

จนท.สนง.ปศข. เป็ น
คณะผู้ตรวจประเมิน
ร่ วมกับ อยส.
(Auditor)
เม.ย. 2560

หลักสูตร หลักสูตร
การพัฒนา
Auditor / GMP / HACCP
บุคลากร
Lead
Auditor
ผู้ตรวจประเมิน

เริ่มถ่ ายโอนบางภารกิจ
(ตรวจติดตาม)
ให้ จนท.สนง.ปศข.
ตรวจประเมินด้ วยตนเอง
(Lead Auditor)
มี.ค. 2561

พ.ค. 2560

หลักสูตร Auditor /
Lead Auditor

เริ่มถ่ ายโอนบางภารกิจ
(ตรวจต่ ออายุ)
ให้ จนท.สนง.ปศข.ตรวจ
ประเมินด้ วยตนเอง
(Lead Auditor)
เม.ย. 2561

2562-63

หลักสูตร
GMP
/HACCP

หลักสูตร
หน่ วยตรวจ
รับรองย่ อย
(ISO17020)

ข้ อมูลการติดต่ อ
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้ าปศุสัตว์
โทร 029679700-9
กลุ่มบริหารจัดการห้ องปฏิบัตกิ าร
- ห้ องรั บตัวอย่ างเนือ้ ฯ
- ห้ องรั บตัวอย่ างอาหารสัตว์
- ห้ องรั บตัวนมฯ
ห้ องปฏิบัตกิ ารเนือ้ สัตว์ และผลิตภัณฑ์
ห้ องปฏิบัตกิ ารอาหารสัตว์
ห้ องปฏิบัตกิ ารนมและผลิตภัณฑ์
ห้ องปฏิบัตกิ ารยาสัตว์ และวัตถุอันตราย
สารสนเทศและข้ อมูล (ออกรายงานผล)

ต่ อ 1201-1203
ต่ อ 1206
ต่ อ 1207
ต่ อ 1206
ต่ อ 1139
ต่ อ 1257
ต่ อ 1146-1147
ต่ อ 2107-2108
ต่ อ 1206-1209
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