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สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  

…………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒.  นางสาวพจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๓.  นายวสันต ์  ตรีโรจนถาวร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๕.  นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๖.  นางสาวพรทิพย์ เม้าราษี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
  ๗.  นายไชยา  หาญชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี   
  ๘.  นายสุรวัฒน ์  สืบสกุล  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์ 
       อ าเภอชัยบาดาล 
  ๙.  นายไมตรี  กสิบุตร  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์ 
       อ าเภอหนองม่วง  
  ๑๐. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๑. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๒. นายกฤตภาส พุฒหอม  เจ้าพนักงานสัตวบาล (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๑๓. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
  ๑๔. นายสุรสิทธิ ์ สนงูเหลือม เจ้าพนักงานสัตวบาล (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๕. นายธวชั  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
  ๑๖. นายนิพลธ ์  พลอยโพธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการในต าแหน่ง 
       ปศุสัตว์อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๗. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป  
  ๑๘. นางสาวกนิษฐา มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑. นายณัฏฐ์ปพน เดือนแจ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ติดราชการ 
  ๒. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี  ติดราชการ 
  ๓. นายวินัย  นาเอก  ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม  ติดราชการ 
  ๔. นายคณิณ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๕. นายธวชัชัย  มากมี  ปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล  ติดราชการ 
  ๖. นางสาวลักษณพร มั่นเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๗. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๘. นายวัชรพงษ์  ฟูากระจ่าง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๙. นายวิฑูรย ์  ศรีหาบุญทัน นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๐. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๑๑. นายนพพร  สวดประโคน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๑๒. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

           - แจ้งยกเลิกโครงการ TMR  
           - แจ้งยกเลิกโครงการแจกพ่อพันธุ์แพะ         
           - กรมปศุสัตว์มีค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชแทน ๔ ราย ดังนี้ 
            ๑. นายสมชาย  มาสา ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
            ๒. นายฐิติวัฒน ์ พลชัย ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
            ๓. นายสุพจน์  สังคะ ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
            ๔. นายสมบัติ  พวงมาลี ต าแหน่งสัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสรรค์ 
           - ย้ายข้าราชการ 
             นายธวัชชัย  มากมี  ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง ย้ายไปรับต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ   
ชัยบาดาล 
รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที ่๓๐ ตุลาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                          - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - เบิกจ่ายได้แล้ว ๑๙.๒๒% 
 
รับทราบ  

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - น าเสนอโดยเอกสาร 
  
รับทราบ          
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๔.๓ ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
มติที่ประชุม 

           - น าเสนอโดยเอกสาร 
 

รับทราบ 
 

๔.๔ แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

          ๑. เข้าฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม ในพ้ืนที่ ๕ สหกรณ์
โคนมเกษตรกร จ านวน ๑๖ ราย 
 ๒. ด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (จัดตั้งหมู่บ้านหลัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ๓ แห่ง, ถ่ายทอดความรู้/ฝึกอบรมเกษตรกร ๓๐ ราย) 
 ๓. ติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ         
จ านวน ๘ ราย 
 ๔. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรปราดเปรื่องจ านวน  ๑๙๐ ราย 
 ๕. ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  จ านวน ๑๕๐ ราย 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าบ่อแก๊สชีวภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค-กระบือ 
จ านวน ๒ บ่อ 
 ๗. ด าเนินการตามข้ันตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์, 
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           - มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เร่งด าเนินติดตามเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์, การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
รับทราบ 

 

๔.๕ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวสันต์ 
ตรีโรจนถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม 1  ฟาร์ม 2 ประคองทรัพย์ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่ไข ่เดอืน ธันวาคม 2560

รวม 1 ฟาร์ม       
 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

ชัยบาดาล 1  ฟาร์ม 2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มทรัพย์สมบูรณ์ 4

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่พันธุ์ เดอืน ธันวาคม 2560

รวม 1 ฟาร์ม    
 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

1 มงคลฟาร์ม

2 บานเย็นฟาร์ม

สมศักด์ิ และชัยวัตน์ฟาร์ม

สมพงษ์ บุญเชิด และไพรสนต์ฟาร์ม

สุรเชรษฐ์ เฉลิมชาติ และประทีปฟาร์ม

บรรจงฟาร์ม

ฟาร์มทดลองอาหารสัตว์

บริษัท มิตรภาพ โภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

1 สุจินต์ฟาร์ม

1

พัฒนานิคม 3 ฟาร์ม
2

ตรวจตดิตามฟาร์มสุกร เดอืน ธันวาคม 2560

รวม 9 ฟาร์ม

ชัยบาดาล 2  ฟาร์ม

เมือง 4 ฟาร์ม
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มติที่ประชุม 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

1 หจก.วานิชฟาร์ม ,เค.พี.บรอยเลอร์ฟาร์ม

2 สมหวังฟาร์ม 8

โคกส าโรง  3  ฟาร์ม 2 ฟาร์มวังไผ่ ,เกาะรี, ปัญญ์ชลีฟาร์ม 2,

เมือง  1 ฟาร์ม 2 สมใจฟาร์ม

ท่าวุ้ง  1 ฟาร์ม 2 รุจิพรฟาร์ม 2

โคกเจริญ 1 ฟาร์ม 1 บ.เจเจ แฟมิล่ีโพลทรีย์ฟาร์ม จ ากัด

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 2 KTW.Broilerfarm

พัฒนานิคม 1 ฟาร์ม 1 ฟาร์มไก่เนื้อพัฒนานิคม

หนองม่วง  3 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่เน้ือ เดอืน ธันวาคม 2560

รวม 11 ฟาร์ม  
 

ตรวจติดตาม
ครั้งที่

1 นางพรทิพย์   สุธน   149 ม.6 ต.ห้วยขุนราม
1 นายสมบัติ   สิงหะ 145 ม.6 ต.ห้วยขุนราม
1 นางจรรยา   เอมพงษ์   129 ม.6 ต.ห้วยขุนราม
1 นางสมจิตร  ภูมิ   186 ม.6 ต.ห้วยขุนราม
1 นายศรศักด์ิ   ภูมิ   152 ม.6 ต.ห้วยขุนราม
1 นายฉลอง   หาญหิรัญ   78/1 ม.8 ต.พัฒนานิคม
1 นางมะลิ   กล่อมกูล 56 ม.4 ต.หนองบัว
1 นางพรทิพย์   เศรษฐะ 52/1 ม.5 ต.ช่องสาริกา
1 นายบิน   วันเหล็ก 78 ม.5 ต.ช่องสาริกา
1 นายวินัย   สิทธิ 57 ม.1 ต.ชอนน้อย
1 นายยงยุทธ   นาคน้อย   314 ม.9 ต.พัฒนานิคม
1 นายวีรศักด์ิ   ระน้อย 14/1 ม.5 ต.หนองบัว
1 นายขุมทรัพย์   พิณพิพัฒน์วรากุล 13/1 ม.7 ต.พัฒนานิคม
1 นางประณอม  พงษ์บุตร   50 ม.6 ต.ช่องสาริกา
1 นายวัชรพงษ์   มีสินทรัพย์   197/1 ม.5 ต.พัฒนานิคม
2 นางจ าเนียร   จันทร์เที่ยง   59/1 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นางมณีรัตน์   วงษ์ศรี 59 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นางส าเนียง   สีหะมงคล   65/2 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นายค าพอง   ชัยดา   63 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นายบุญเรือง   ชุมพร  84 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นายล าดวน   สุดพูล  67/1 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นายส าเนียง   วงษ์ท ามา 66 ม.7 ต.พัฒนานิคม
2 นายเล็ก   ทองพรหม  149 ม.1 ต.หัวล า
2 นายดิเรก   โพธ์ิอิทธิพล  15 ม.1 ต.หัวล า
2 นายสุระ   พิมพ์ทอง  124 ม.1 ต.หัวล า
2 นายเอนก   ช่วยดับโรค  36/1 ม.1 ต.หัวล า
1 นางกุหลาบ   จันทร์เกตุ 40 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์
1 นายสมพงษ์   อรรถศุภผล 32 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์
1 นางสาวพรกมล   สีหม่น  168 ม.5 ต.หนองรี
1 นางนพวรรณ  นาเพ็ชร์ 39 ม.11 ต.หนองรี
1 นายสิทธิ   แซ่หรือ  101 ม.5 ต.หนองรี
1 นางทิพยวรรณ   นามวงษ์ 231 ม.6 ต.หนองรี
1 นายจันทร์แรม   บุญประเทือง  131 ม.4 ต.หนองรี
1 นางกนกวรรณ   คีรีวิเศษ  99 ม.5 ต.หนองรี
1 นางสาวมธุรส   เบื้องกลาง  111 ม.9 ต.หนองรี
2 นายประดิษ   แจ่มดอน  230 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์
2 นายทองค า   ไชโย  55 ม.4 ต.หนองรี
2 นางสายม่าน   ตราภูมิ 38 ม.4 ต.หนองรี
2 นายดิเรก   บุญนารักษ์  36 ม.11 ต.หนองรี
2 นายศรีชัยมงคล   โสภา 40/1 ม.4 ต.หนองรี
2 นางสมพร   สินส าอางค์ 30/1 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

รวม 41  ฟารม์

ล าสนธิ  15  ฟาร์ม

ตรวจติดตามฟารม์โคนม เดือนธนัวาคม 2560

อ าเภอ รายช่ือฟารม์ 

พัฒนานิคม  22  ฟาร์ม

ท่าหลวง  4  ฟาร์ม

 
รับทราบ     

 

๔.๖ แจ้งแผนเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวสันต์ 
ตรีโรจนถาวร 
 
 

มติที่ประชุม 
         

ตัวอยา่ง/ จ านวนตัวอยา่ง เดือนที่เก็บ แผนเก็บตัวอยา่ง
อวัยวะที่เก็บ ที่เก็บ ตัวอยา่ง ให้อ าเภอ

A4 Zeranol ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 3 ธ.ค.60 โคกส าโรง

A4 Zeranol ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 2 ธ.ค.60 ท่าหลวง

A5 Beta-agonists ไก่เนื้อ ตับ 7 ธ.ค.60 ท่าวุ้ง

กลุม่ สารตกค้างที่ตรวจ ชนิดสัตว์

         
รับทราบ                   

 
 
 
 



~ ๕ ~ 
 

๔.๗ การส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี ๒๕๖๑ (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นางสาวพรทิพย์
เม้าราษ ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

                   - ค่าตอบแทนครัวเรือนละ ๓ บาท 
  เปูาหมายแบ่งเป็น ๒ รอบ  
 - รอบท่ี ๑ ระดับคะแนนที่ ๑ - ๕ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 - รอบท่ี รอบที่ ๒ ระดับคะแนนที่ ๑ - ๕ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 
              โดยศูนย์สารสนเทศฯ จะเปิดให้ใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
(แบบใหม่ เวอร์ชั่น ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป โดยใช้งานผ่านทาง PC และ 
Notebook ก่อน และจะสามารถใช้งานผ่าน SmartPhoneและ Tablet ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ 
    ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะมีหนังสือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน มาอบรมการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
รายครัวเรือน (แบบใหม่ เวอร์ชั่น ๒) ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีต่อไป 
รับทราบ 

 

๔.๘ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 

 

 
มติที่ประชุม 

เดือน กิจกรรม พ้ืนที่ปฏบิตัิงาน
1.      รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย , บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ
2.      การเฝูาระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส) 11 อ าเภอ
3.      การเฝูาระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิส 11 อ าเภอ
4.      โครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
5.      ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับระบบปูองกันโรคในไก่พื้นเมือง 11 อ าเภอ
6.      โครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไก่พื้นเมือง รอบที่1/2560 11 อ าเภอ
7.      การรับรองสถานที่เล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนปูองกันโรค 11 อ าเภอ
8.      การจัดระบบการเล้ียงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ อ าเภอที่มีคอมพาร์ทเมนต์

ธ.ค.-60

 
รับทราบ 

 

๔.๙ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 1-พ.ย.-60 1-ธ.ค.-60 5 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
2 1-พ.ย.-60 30-พ.ย.-60 2 ลานปุา หล่มสัก เพชรบูรณ์ โรคปากและเท้าเปื่อย กระบือ
3 1-พ.ย.-60 30-พ.ย.-60 4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ โรคอหิวาต์สุกร สุกร
4 9-พ.ย.-60 8-ธ.ค.-60 5 ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
5 10-พ.ย.-60 10-ธ.ค.-60 3 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย โรคพิษสุนัขบ้า แมว
6 10-พ.ย.-60 9-ธ.ค.-60 2 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
7 14-พ.ย.-60 14-ธ.ค.-60 8 แซ่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม
8 14-พ.ย.-60 15-ธ.ค.-60 5 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา โรคปากและเท้าเปื่อย โค

2 ท่าช้าง
9 15-พ.ย.-60 14-ธ.ค.-60 3 กลางเวียง เวียงสา น่าน โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ

10 16-พ.ย.-60 15-ธ.ค.-60 9,16 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ โรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ
11 23-พ.ย.-60 22-ธ.ค.-60 1 วาเล่ย์ พบพระ ตาก โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
12 24-พ.ย.-60 23-ธ.ค.-60 10 บึงโขลงหลง บึงโขลงหลง บึงกาฬ โรคปากและเท้าเปื่อย กระบือ
13 24-พ.ย.-60 23-ธ.ค.-60 5 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
14 27-พ.ย.-60 26-ธ.ค.-60 4 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม

ที่
วัน / เดอืน /ปี พ้ืนที่ประกาศเปน็เขตโรคระบาดชั่วคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

 
        สถานการณ์โรคในจังหวัดลพบุรี เหตุการณ์ปกติ ไม่เกิดโรค 
รับทราบ 

 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

๔.๑๐ โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝูาระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก  
ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
มติที่ประชุม 

- ก าหนดจัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หอ้งประชุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 

- กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ปศุสัตว์อ าเภอ พนักงานราชการ(ไข้หวัดนก) จ้างเหมาผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
จ้างเหมาบริการงานไข้หวัดนก เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

รับทราบ 
 

๔.๑๑. เปูาหมายการด าเนินงานการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

ชนิดสัตว์ รวม

ที่รับรองสถานที่เล้ียง เมือง บ้านหมี่ ท่าวุ้ง พัฒนานิคม ชัยบาดาล ท่าหลวง ล าสนธิ โคกส าโรง หนองม่วง โคกเจริญ สระโบสถ์

โคนม 62 10 10 10 24 8 62

ไก่พื้นเมือง 178 20 118 20 20 178

สุกร 10 10 10

แพะ 10 10 10

รวม 260 10 10 20 118 20 10 24 20 8 10 10 260

การอบรม 300 10 10 10 160 10 10 40 20 10 10 10 300

เปูาหมายการด าเนินงานระบบการปูองกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เปูาหมาย (ราย)

พื้นที่

           
รับทราบ 

 

๔.๑๒ เข้มงวดมาตรการการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อโคเนื้อ อ าเภอบ้านหมี่ส่งตรวจพบว่าเป็นไทป์ โอ 
- สทช.แจ้งส่งวัคซีนส าหรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย       

รอบท่ี ๑/๒๕๖๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
มาตรการเข้มงวดของกรมปศุสัตว์ดังนี้ 
๑. ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ รวมถึงสหกรณ์โคนม 

ศูนย์รับนมในพ้ืนที่ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และมาตรการการปูองกัน
ควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒. ด าเนินการท าลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพัก
สัตว์ สหกรณ์ ศูนย์รับน้ านม เพ่ือลดการปนเปื้อนของเชื้อในสิ่งแวดล้อม 

๓. กรณีพบสัตว์แสดงอาการสงสัยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ รายงานการเกิดโรคตามแบบ กคร. ๑ - ๖ ในช่วงที่เกิดโรค โดยรายงาน

จ านวนสัตว์ปุวยตามแบบ กคร.๓ เฉพาะกิจ เป็นประจ าทุกวัน 
๓.๒ ท าบันทึกสั่งกักสัตว์ปุวย สัตว์ร่วมฝูง หากมีปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ขณะ

กักสัตว์ให้ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อประสานปศุสัตว์เขตขอรับการสนับสนุนอาหารสัตว์
จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่  

๓.๓ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว หากมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
มากกว่า ๑ อ าเภอ หรือไม่ทราบสถานการณ์โรคที่แท้จริงในพ้ืนที่ หรือหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความเสี่ยงของการเกิดโรค ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะประกาศเขตเฝูาระวังโรคทั้งจังหวัด 

๓.๔ รักษาสัตว์ปุวยโดยค านึงถึงปริมาณยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับ ซึ่งควรครบโด๊ส 
เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อจากรอยโรคที่หายช้า รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาด าเนินการตามหลัก
ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด 

๓.๕ เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน พบการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 
จึงเน้นย้ าให้เก็บตัวอย่างรอยโรคจากสัตว์ปุวยทุกครั้ง  



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

๓.๖ ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค โดยพิจารณาตามสถานการณ์การเกิดโรค อาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่า ๕ กิโลเมตรได้ 

๓.๗ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมสนับสนุนส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในการวางแผน
ควบคุมโรค ทั้งจัดชุดรักษาสัตว์ปุวยและการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค 

๓.๘ ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยและมาตรการปูองกัน
และควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
              ๔. ส านักงานปศุสัตว์เขตในพ้ืนที่จะก ากับดูแลการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด โดยให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด และสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคให้เพียงพอ 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ สรุปประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี อย่างยั่งยืน  
โดยคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกปูองคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา  
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

           - กรอบแนวคิดการจัดท าแผนแม่บทบูรณาการการจัดการปัญหาพิพาทระหว่างมนุษย์และ
ลิงในจังหวัดลพบุรีโดยนายสัตวแพทย์วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุลองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
         - ลิงกลุ่มที่ ๑ ลิงตึก มีแผนเคลื่อนย้ายไปที่นิคม – เขาพระยาเดินธง 
         - ลิงกลุ่มที่ ๒ ลิงในแหล่งท่องเที่ยว/โบราณสถาน อนุรักษ์ไว้ให้อาศัยอยู่ที่เดิม เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ถ้ามีจ านวนน้อยก็สามารถน าจากแหล่งอ่ืนเข้ามาอยู่เพ่ิมเติมได้ 
         - ลิงกลุ่มที่ ๓ ลิงในแหล่งอาศัยธรรมชาติที่ติดับแหล่งชุมชน - ท าหมัน 
รับทราบ 

 

๔.๑๔ สรุปประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวกนิษฐา
มีสมศักดิ ์
 
มติที่ประชุม 

              ๑. วัตถุประสงค์แนวทางการด าเนินงาน  
                    - การเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคและดูแลรักษาโรคในคน คือ ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี ๒๕๖๓ 
              ๒. เปูาหมายกาด าเนินงาน 
                    - ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทาง    
เวชปฏิบัติ ภายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
                    - จ านวนผู้เสยีชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เป็นศูนย์ราย 
                    - อ าเภอเสี่ยง มีการด าเนินการตามแผนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม



~ ๘ ~ 
 

มาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ปี ๒๕๖๐ (๙๐%),ปี ๒๕๖๑ (๙๕%), ปี ๒๕๖๒ 
(๑๐๐%), ปี ๒๕๖๓ (๑๐๐%) 
                    - จังหวัดเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (ทุกอ าเภอ) มีแผน
ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๐ (๙๐%),ปี ๒๕๖๑ (๙๕%), ปี ๒๕๖๒ (๑๐๐%), ปี ๒๕๖๓ 
(๑๐๐%)  
               ๓. เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
                    - กรณีสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้า ๑ ตัวในพ้ืนที่พบโรคภายใน ๔๘ ชม. (หลังได้รับผล
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ) 
                       ๓.๑ ปศุสตัว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งส านักปูองกันควบคุมโรคเขต
สาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอ โรงพยาบาลสุขภาพต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ้ืนที่ข้างเคียง 
                       ๓.๒ สาธารณสุขอ าเภอรายงานนายอ าเภอ เพ่ือด าเนินการปูองกันควบคุมโรคโดย
นายอ าเภอเป็นประธาน 
                       ๓.๓ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมสอบสวนและควบคุมโรคกับพ้ืนที่ 
                       ๓.๔ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน อสม. วิทยุชุมชน 
                       ๓.๕ หน่วยงานปศุสัตว์ท ากิจกรรมปูองกันปูองกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ ส ารวจและ
ให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรคและเฝูาระวังในสัตว์อย่างต่อเนื่องระยะเวลา ๖ เดือน (หลังจากพบเชื้อพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ตัวสุดท้าย) 
               ** สรุป จังหวัดลพบุรี ไม่มีการรายงานพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นพื้นที่เฝูาระวัง ๑ ใน 
๒๓ จังหวัด ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยง 

 

๔.๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย DHHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
                         - ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

๖.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
 
มติที่ประชุม 

            - กรมปศุสัตว์จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค
ของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเปูาหมายคือ ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อ าเภอ 
รับทราบ          

 

๖.๒ การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านม สหกรณ์โคนม ชอนม่วง (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวสันต์ 
ตรีโรจนถาวร 
มติที่ประชุม 

         - แจ้งเข้าด าเนินการ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ร่วมกับ หน่วย DHHU และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์        
รับทราบ                   

 

๖.๓ แจ้งผลการพิจารณาเครื่องหมายการค้า ไก่ไทยละโว้ (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นางสาวพรทิพย์ 
เม้าราษ ี
 
 

         - ส านักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งผลการพิจารณาดังนี้ 
           เครื่องหมายการค้า ไก่ไทยละโว้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ 

ตามมาตรา ๖ อันเนื่องมาจากมีลักษณะบ่งเฉพาะ มาตรา ๗ เพราะ อักษรไทยค าว่า อร่อยถูกสุขอนามัย
ไก่ไทยละโว้ รับรองโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นค าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการ



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

โดยตรง ส่วนรูปไก่เป็นภาพบรรยายการให้บริการ ภาพที่เหลือไม่มีลักษณะพอที่จะเป็นเครื่องหมาย  
           กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งนายทะเบียน ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมาย

การค้าภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านละทิ้ง
ค าขอจดทะเบียน       
ไม่อุทธรณ ์              

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดบันทึกการประชุม 
                                              (นายทิติกร ทับทิมทอง) 
                                                นักจัดการงานทั่วไป 

 
   ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด  
(ฝุายบริหารทั่วไป) 

 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๓ แผนงาน/โครงการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
 
ล าดบัที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย พ้ืนที่ด าเนินการ วัน เวลา สถานที่ด าเนินการ

1 โครงการสัมมนา เร่ือง เครือข่าย
สมาชิกสหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้อ

30 ราย อ าเภอโคกส าโรง, ชัยบาดาล อบรมแล้ว จ านวน 30 ราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ณ ฟาร์มโคเนื้อของ
นายรังสรรค์  ช้างชนะ ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

2 พัฒนาระบบโคนม 22 ราย 1. สค. พัฒนานิคมจ ากัด 4 ราย

2. สค.ไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม 
จ ากัด 3 ราย

3. สค. ไทย-เดนมาร์ค สวนมะเด่ือ 
จ ากัด 3 ราย
4. สค.ชัยบาดาล จ ากัด 3 ราย ด าเนินการแล้ว เมื่อ 22 พ.ย. 60

5. สค. ไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง 
จ ากัด 3 ราย

ด าเนินการแล้ว เมื่อ 10 พ.ย. 60

6. สค.ท่าหลวง จ ากัด 3 ราย
7. สค. ไทย-เดนมาร์ค กนช.หนองรี 
จ ากัด 3 ราย

แปลงเดิม 1 แห่ง/
50 ราย

1.สค.ไทย-เดนมาร์ค สวนมะเด่ือ

แปลงใหม่ 2 แห่ง/
100 ราย

1.สค.ไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง

2. สค.ท่าหลวง รับรองแปลงแล้ว 1 แห่ง คือ สค.ท่าหลวง เมื่อ 16 พ.ย. 60
4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 33 ราย อ าเภอล าสนธิ คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 33 ราย เมื่อ 1 พ.ย. 60

5 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนา
อาสาปศุสัตว์"

40 ราย ทุกอ าเภอ อบรมแล้ว จ านวน 40 ราย เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงค่อม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ าเภอโคกส าโรง, - เกษตรกรดีเด่น คือ นายรังสรรค์  ช้างชนะ
ชัยบาดาล - กลุ่มเกษตรกรดีเด่น คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะเขาจรเข้

- อาสาปศุสัตว์ดีเด่น คือ นายค ารณห์  นิลละออ
1. ก าหนดราคากลางเคร่ืองสับหญ้า
2. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์สนามและการฝึก
3. ประสานการน าเกษตรกรเข้าร่วมงานวันต้นข้าวโพดหมัก ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2560 
 จ านวน 57 ราย

1. สค.ไทย-เดนมาร์ค สวนมะเด่ือ 42 ราย
2. สค.ท่าหลวง 10 ราย
3. สค.ชัยบาดาล 5 ราย

3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

6 รับการตรวจคัดเลือกอาสาปศุสัตว์
ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น กลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น

2 ราย ,1 กลุ่ม

7 ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

 


