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สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบตัิราชการ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๑ 

วันจันทรท์ี่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสตัว์จังหวัดลพบุรี  

…………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายจรญู  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒.  นายวินัย  นาเอก  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
  ๓.  นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญพิเศษ 
  ๔.  นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๕.  นางสาวพจนีย ์ วีระนนท ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๖.  นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๗.  นายวัชรากร  ชุนงาม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๘.  นายจ านงค ์  สิทธิราช  เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน  
       (แทน) ปศุสัตวอ์ าเภอเมืองลพบุรี   
  ๙.  นายโอฬาร  นวานุช  ปศุสัตว์อ าเภอวังม่วง รักษาราชการแทนปศุสัตว ์
       อ าเภอพัฒนานิคม  
  ๑๐. นายธวัชชัย  มากม ี  ปศุสัตวอ์ าเภอชัยบาดาล 
  ๑๑. นางสาวพัชรินธร เกิดเดช  เจ้าพนักงานสัตวบาล (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
  ๑๒. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๓. นายฐิติวัฒน ์ พลชัย  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพรก รักษาราชการแทนปศสุัตว ์
       อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๑๔. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ ์
  ๑๕. นายสุพจน ์  สังคะ  ปศุสัตว์อ าเภอเทิง รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๖. นายธวัช  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธ ิ
  ๑๗. นายสมชาย   มาสา  ปศุสัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง รักษาราชการแทนปศุสัตว์
       อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๘. นายอนุสรณ์  สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอพระปฐมเจดีย์  รักษาราชการแทน 
       ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๙. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี 
  ๒๐. นายคณณิ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๑. นายวัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๒. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
   ๒๓. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
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  ๒๔. นางสาวชาลิสา มั่นเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๕. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๖. นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร ์ นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๗. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป  
  ๒๘. นายดนัยวัฒน์ แก้วสง่า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑. นายศักด์ิชัย  พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
  ๒. นายไชยา  หาญชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี   ติดราชการ 
  ๓. นายไมตรี  กสิบุตร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบยีบวาระการประชมุที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุร ี
มติที่ประชุม 

          - แนะน าข้าราชการ นายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศสุัตว์อ าเภอพระปฐมเจดีย์  รักษาราชการ
แทนปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
รับทราบ 

ระเบยีบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบยีบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพื่อทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

              - เบิกจ่ายได้แล้ว ๔๙.๘๐% 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร      
 
รับทราบ               

 

๔.๓ การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก 
โดยใช้บัตรประชาชน เริ่มใช้งาน ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 

              - ขา้ราชการที่จะใช้สิทธิรักษาพยาบาล ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     
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มติที่ประชุม รับทราบ     
 

๔.๔ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางปรมาภรณ์
ร้อยดาพันธ์ 

มติที่ประชุม 

               - ตามหนังสือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ) 
 
รับทราบ 

 

๔.๕ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามล าพัง  
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

                - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 

 
 
 

๔.๖ การด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

           ๑.๑ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรม 
พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  
                 - เป้าหมาย อ าเภอละ ๑๐ ราย รวมเป็น ๑๑๐ ราย โดยมี ๗ หลักสูตร คือ  
                   ๑. การเลี้ยงไก่พื้น 
                   ๒. ไก่พื้นเมืองลูกผสม 
                   ๓. ไก่ไข ่
                   ๔. เป็ดเทศ 
                   ๕. เป็ดไข ่
                   ๖. หมูหลุม 
                   ๗. แพะเนื้อ 
 ๑.๒ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  
                 - เป้าหมาย ฝึกอบรมอาสา ๕๐ ราย และเกษตรกรได้รับการบริการผสมเทียมจากอาสา
ปศุสัตว์ ๑,๒๕๐ ราย  
รับทราบ 

 

๔.๗ แจ้งผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี กรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 

 
มติที่ประชุม 

            - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ในพื้นที่อ าเภอชัยบาดาล คือ นายกิติศักดิ์  สูงเจริญ เลขที่ 
๑๐๕ หมู่ ๓ ต าบล  บัวชุม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลอันดับที่ 
๒ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีประเภทปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุ ชนิดสัตว์โคเนื้อ 
รับทราบ               

 

๔.๘ การน าอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตรับโล่รางวัลในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๑ 
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(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 

 
มติที่ประชุม 

              - กรมปศุสัตว์แจง้ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี น าอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เข้ารับโล่รางวัล ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาสาปศุสัตว์ดังกล่าว คือ นายค ารณห์  นิลละออ 
เลขที่ ๑/๒ หมู่ ๑ ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
รับทราบ                  

 

๔.๙ ค าสั่งส านกังานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๑เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ(ตามเอกสารแนบ)  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
มติที่ประชุม 

             - น าเสนอโดยเอกสาร 
 

รับทราบ 
 

๔.๑๐ การประเมินเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

            - กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการประเมิน
เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ Smart farmer ครั้งที่ ๒ ให้แล้ว
เสร็จและจัดส่งถึงกองส่งเสริมฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงขอให้ท่านด าเนินการประเมิน เกษตรกรและอาสา     
ปศุสัตว์เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ Smart farmer ในปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ของท่าน ตาม
แบบฟอร์มเดิมแล้วจัดส่งถึงส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เพื่อจะได้น าข้อมูลมาบันทึกในตารางที่ก าหนด ก่อนจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
รับทราบ 

 

๔.๑๑ เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสตัว์ (เฉพาะที่กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รับผิดชอบ) รอบที่ ๒/๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 

 
มติที่ประชุม 

           ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
ตัวชี้วัดที ่๒ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหาร

สัตว์ของเกษตรกร (ตามเอกสารแนบ) 
รับทราบ 

 

๔.๑๒ ความกา้วหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
 

                  ด้วย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายชื่อ
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุร ี



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

                  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญท่านปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาลหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ หรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการ
ด าเนินงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดด้วย 

 ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะได้น าส่งกรมปศุสตัว์ต่อไป 

1 นาย ดิเรก อินทร์เอี่ยม กกโก เมืองลพบุรี 15 15

2 นาย บุญเลิศ นาเมืองรักษ์ เกาะรัง ชัยบาดาล 9 9

3 นาย ไพรวัลย์ เวียงด า บัวชุม ชัยบาดาล 6.5 6.5

4 นาย สมบูรณ์ สนั่นเมือง บัวชุม ชัยบาดาล 3.25 3.25

5 นาย บุญช่วย ใจเย็น บัวชุม ชัยบาดาล 14 14 4 4

6 นาย สงวน เดชพละ เกาะรัง ชัยบาดาล 7 7 7 7

7 นาง น  าฝน มาส าราญ บ้านเบิก ท่าวุ้ง 10 10

8 นาย เสวก มาส าราญ บ้านเบิก ท่าวุ้ง 12 12

9 น.ส. พินิต บุญทา บางกะพี บ้านหมี่ 15 15

10 นาง จรัญ ศรีทรงเมือง ดงพลับ บ้านหมี่ 8 8 8 8

11 นาง น้อย เจียมเงิน บางพึ่ง บ้านหมี่ 5 5 5 5

12 นาง ดาหวัน บุญค านนท์ หนองเมือง บ้านหมี่ 15 15

13 นาง บังเอิญ ทองแถม ดงพลับ บ้านหมี่ 8 8 8 8

0 95 32.75 127.8 28 4 32

เมล็ด
ข้าวโพด

รวม

รวม

พ้ืนที่แจ้งยืนยันสิทธิ์

ต าบล อ าเภอ
ข้าวนา
ปรัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ต้น
ข้าวโพด

เมล็ด
ข้าวโพด

รวม
ต้น

ข้าวโพด

ที่
ค า

น าหน้า
ชื่อ สกุล

พ้ืนที่ตั้งแปลง พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ไร่)

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 

๔.๑๓ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์) 
นายวัชรากร
ชุนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

2 สมหมายฟาร์ม

2 ไพบูลย์ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มเป็ดเน้ือ เดอืนพฤษภาคม 2561

รวม 2 ฟาร์ม

หนองม่วง 2 ฟาร์ม

 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มดีเลิศ 1

2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มดีเลิศ 2

2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มดีเลิศ 3

2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มดีเลิศ 4

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่พันธุ์ เดอืนพฤษภาคม 2561

รวม 4 ฟาร์ม

ชัยบาดาล 4 ฟาร์ม

 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม 1 ฟาร์ม 2 สุชาดาฟาร์ม แอนด์ โค จ ากัด

ชัยบาดาล 1 ฟาร์ม 2 บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด ฟาร์ม 10

ท่าวุ้ง 1 ฟาร์ม 2 เกษมฟาร์ม

หนองม่วง 1 ฟาร์ม 2 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บ่อทองฟาร์ม)

เมือง 1 ฟาร์ม 2 ศรีฟาร์ม

ท่าหลวง 1 ฟาร์ม 2 ทีบีจีฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มสุกร เดอืนพฤษภาคม 2561

รวม 6 ฟาร์ม  

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม 2 ฟาร์ม 1 บ.เฮนนิก้าฟาร์ม

2 บ.ปุญญ์ศิริฟาร์ม

หนองม่วง 3 ฟาร์ม 2 หจก.ช.อ าไพฟาร์ม ,บ.หลิวทอง,ประสิทธิ์ฟาร์ม

ท่าวุ้ง  2 ฟาร์ม 2 ปรีชาฟาร์ม ,สมพรฟาร์ม

โคกส าโรง 2 ฟาร์ม 1 ฟาร์มบ่อโอบ ,ธนฟาร์มไทย

โคกเจริญ  1 ฟาร์ม 2 สามพันไร่

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่เน้ือ เดอืน พฤษภาคม 2561

รวม  10 ฟาร์ม  

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

โคกเจริญ 1 ฟาร์ม 2 นายสุนทร   ก๋งฉิน     34 ม.3 ต.ยางราก

ล าสนธิ 1 ฟาร์ม 2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ล าพญากลาง(กลางนอก)

รวม 2  ฟาร์ม

รายชื่อฟาร์ม 

ตรวจตดิตามฟาร์มโคเน้ือ เดอืนพฤษภาคม 2561

อ าเภอ

 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

2 นายศักดา   พานสายตา     88 ม.8 ต.โคกแสมสาร

2 นายองอาจ   เพชรขุนทด    111 ม.1 ต.ยางราก

2 นายอ านวย  ช านาญแก้ว    23 ม.2 ต.โคกเจริญ

2 นายสุพจน์   สิงห์เถื่อน       92 ม.8 ต.โคกเจริญ

1 นายบรรเทิง   ใจดีเย็น       82/3 ม.2 ต.มหาโพธิ

2 นายภูษิต   นามวงศ์          72 ม.2 ต.นิยมชัย

รวม 6  ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มแพะเน้ือ เดอืนพฤษภาคม 2561

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม 

โคกเจริญ 4 ฟาร์ม

สระโบสถ์ 2 ฟาร์ม
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มติที่ประชุม 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

1 นางมุทิตา    ชากัน                175/1 ม.12 ต.พัฒนานิคม

1 นางสาวทองนาค   วงษ์ดี         103 ม.11 ต.พัฒนานิคม

1 นางขวัญใจ  เพ็งภู่                 86 ม.4 ต.ดีลัง

1 นางขวัญเรือน  เพ็งภู่              88 ม.4 ต.ดีลัง 

2 นายธนูศักด์ิ   อินทร์พล      84/1 ม.2 ต.หนองบัว

2 นายสม   วงษ์สา             79 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางปรางค์   ดวงสุวรรณ์     50 ม.11 ต.หนองบัว

2 นางสาวจ านงค์   สุจริต      51 ม.11 ต.หนองบัว

2 นางสาวทราภรณ์   สุจริต    51/2 ม.11 ต.หนองบัว

ท่าหลวง 1 ฟาร์ม 2 นายสมเจตน์   กล่ินประทุม  147 ม.1 ต.ซับจ าปา

ชัยบาดาล 1 ฟาร์ม 2 นายสุทธินัย   พันธ์แก้ว         72/1 ม.6 ต.ซับตะเคียน

1 นางนิตติยา  ภูสูง                263 ม.6 ต.หนองรี

1 นายแก่น   ไต้คีรี                 40 ม.4 ต.หนองรี

1 นายสุขใจ   คุณธรรมรักษ์       109 ม.7 ต.หนองรี

1 นางสุรินทร์   จันหนู             71 ม.7 ต.หนองรี

1 นางสาวจินตนา  กระจ่าง        160 ม.6 ต.หนองรี

1 นางสาวอมรรัตน์  พันธ์น้อย      177/3 ม.1 ต.หนองรี

1 นายค าเลิศ   เทพสกุล            89 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

1 นางพัชรี   ประชากูล             131 ม.7 ต.หนองรี

2 นายส าราญ   ค้างส าโรง         49 ม.6 ต.หนองรี

2 นางสาวปัทมา   จันธรรม        60 ม.7 ต.หนองรี

2 นางธมลวรรณ   แก้วดวงดี      121 ม.9 ต.หนองรี

2 นายกาฬเกตุ   เนตรถาวร       51 ม.11 ต.หนองรี

2 นางสาวบุญเพียง   ชื่นบุญ       213 ม.1 ต.ล าสนธิ

2 นายณรงค์ชัย  บุญประเทือง      131 ม.4 ต.หนองรี

2 นางสาวล าไพร   บุตรบ้านเขวา  190/1 ม.13 ต.หนองรี

2 นายประเสริฐ   ศรีสง่า           23 ม.9 ต.หนองรี

2 นางลัดดา   วรรณกูล            383 ม.6 ต.หนองรี

รวม 28  ฟาร์ม

รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม 9 ฟาร์ม

ล าสนธิ  17 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มโคนม เดอืนพฤษภาคม 2561

อ าเภอ

 
รับทราบ 

 

๔.๑๔ แจ้งแผนเก็บตัวอย่างหาสารตกค้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวัชรากร
ชุนงาม 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง/ จ านวน ต.ย. เดอืนทีเ่ก็บ แผนเก็บตวัอย่าง
อวัยวะทีเ่ก็บ ทีเ่ก็บ ตวัอย่าง ให้อ าเภอ

A1 Hormones ไก่เนื อ กล้ามเนื อ 5 พ.ค.61 เมือง
A6 Nitrofurans เป็ดเนื อ น  าด่ืม 2 พ.ค.61 พัฒนานิคม 
A6 Nitrofurans เป็ดเนื อ น  าด่ืม 2 พ.ค.61 หนองม่วง
A6 Nitrofurans ไก่เนื อ กล้ามเนื อ 3 พ.ค.61 บ้านหมี่
A6 Nitroimidazoles ไก่เนื อ กล้ามเนื อ 6 พ.ค.61 ชัยบาดาล
B1 Sulphonamides สุกร กล้ามเนื อ 3 พ.ค.61 หนองม่วง

B3(c) Heavy metal (Hg) สุกร ตับ 1 พ.ค.61 หนองม่วง

กลุ่ม สารตกค้างทีต่รวจ ชนิดสัตว์

     
รับทราบ 
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มติที่ประชุม 
 

๔.๑๕ การส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐ เมษายน (กลุ่มยุทธฯ) 
นายวินัย  
นาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

เกษตรกรที่มี
สถานะ

เกษตรกร ฟาร์มที่มี คิดเปน็ ฟาร์มที่มี

รอการอนุมัติ รายใหม่ การเลิกเลี้ยง (ร้อยละ)
latitude 

,longitude

เมืองลพบุรี 3,350 293 7 12 3,662 3,341 109.61 2,262 167

พัฒนานิคม 2,498 365 9 51 2,923 2,543 114.94 2,539 358

โคกส าโรง 5,569 306 32 1 5,908 5,802 101.83 5,595 559

ชัยบาดาล 4,476 210 21 88 4,795 4,624 103.7 4,572 567

ท่าวุ้ง 2,701 223 30 3 2,957 2,707 109.24 2,739 725

บ้านหมี่ 2,577 739 56 147 3,519 3,843 91.57 2,651 739

ท่าหลวง 1,752 95 7 7 1,861 1,670 111.44 1,763 894

สระโบสถ์ 1,802 74 5 1 1,882 1,868 100.75 1,808 283

โคกเจริญ 2,111 118 4 2 2,235 2,158 103.57 2,145 111

ล าสนธิ 2,567 525 22 9 3,123 2,628 118.84 2,571 667

หนองม่วง 2,243 11 9 29 2,292 2,246 102.05 2,251 1,830

รวม ลพบรุี 31,646 2,959 202 350 35,157 33,430 105.17 30,896 6,900

ชื่ออ าเภอ

เกษตรกรที่มี
การอัพเดต
ข้อมูลและมี

สถานะ ใช้งาน

รวม เปา้หมาย เกษตรกรที่มีรูป

 
            - ตรวจติดตามการส าราข้อมูลเกษตรกรฯ อ.ท่าหลวง และอ าเภอหนองม่วง วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
รับทราบ 

 

๔.๑๖ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

พ.ค.-61 1.       รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย, บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ
2.       การเฝ้าระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส) 11 อ าเภอ
3.       การเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิส 11 อ าเภอ
4.       โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
5.       ขึ นทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื นเมือง 11 อ าเภอ
6.      การรับรองสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค 11 อ าเภอ
7.       การจัดระบบการเลี ยงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน

8.       กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเก็บตัวอย่าง ในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื อ 
ไก่พันธุ์ เป็ดเนื อ และเป็ดพันธุ์

ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน

 
รับทราบ 

 

๔.๑๗ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (กลุม่พัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 

 

๔.๑๘ มาตรการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา               - ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 



~ ๙ ~ 
 

ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

                ๑. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ที่มีการประกาศเขต
โรคระบาดชั่วคราว 
                    ๑.๑ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานด้านปกครอง ด้านสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน หลังตรวจพบโรค 
                    ๑.๒ แจ้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา คงวามรู้ความเข้าใจ สถานการณ์โรค รวมถึงข้อ
กฎหมายมาตรการต่างๆที่ใช้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
                    ๑.๓ จัดท าข้อตกลงของหมู่บ้านหรือชุมชนโดยจะต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆในการ
ประชาคม 
                    ๑.๔ ด าเนินการควบคุมป้องกัน และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามข้อตกลง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 ๒. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการส ารวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวใน
พื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค รวมถึงส ารวจสัตว์ชนิดอื่นที่มีโอกาสสัมผัสโรคให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๒ วันและเฝ้าระวังสัตว์เสี่ยงสัตว์ที่สัมผัสโรค และลุกเกิดใหม่มอย่างน้อย ๖ เดือน 
                 ๓. ด าเนินการฉีดวัคซีนสุนัขแมวทุกตัวในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ๑๐๐% และ
มอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรองแก่เจ้าของสัตว์ทุกราย 
                 ๔. ในกรณีที่ประชาคมมีมติให้เคลื่อย้ายสัตว์ให้ด าเนินการดังนี้ 
                     ๔.๑ สุนัขและ/หรือแมวที่ไม่มีเจ้าของในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคให้
เคลื่อนย้ายไปยังสถานพักพิงสัตวข์องกรมปศุสัตวใ์ห้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗ วันหลังตรวจพบโรค 
                     ๔.๒ สุนัขและ/หรือแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่รัศมีที่ ๑ – ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค
ให้เคลื่อนย้ายไปยังสถานพักพิงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐ วันหลังตรวจ
พบโรค 
                ๕. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร
หมู่บ้านเพ่ิมเติมเพื่อให้สามารถด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
                ๖. ให้รายงานการปฏิบัติงานทุกจุดเกิดโรคไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว (ระยะเวลา ๓๐ วัน) ทาง pvlo_lbr@dld.go.th ดังนี ้
                    ๖.๑ รายงานประจ าวัน ประกอบด้วย ผลการฉีดวัคซีน ท าหมัน ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามแนวทางและแบบฟอร์มตามที่แจ้ง 
                    ๖.๒ รางานผลการจัดท าประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนภายใน ๑๕ วัน หลังตรวจพบ
โรคให้มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม สรุปผลการจัดท าประชาคม ข้อตกลงหรือแนว
ทางการด าเนินงานที่ได้จากการประชาคม 
รับทราบ 

 

๔.๑๙ ค าสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
จังหวัดลพบุร ี(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

                 - น าเสนอโดยเอกสาร 
 

mailto:pvlo_lbr@dld.go.th%20ดังนี้


~ ๑๐ ~ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๒๐ มาตรการเข้มงวดในฟาร์มสัตว์ปีก ๒/๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 

นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

            - มาตรการเข้มงวดในฟาร์มสัตว์ปีก ๒/๒๕๖๑ ดังนี ้
              ๑. ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อที่ได้รับรองการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมปศุสัตว์ต้องมี
การเก็บตัวอย่างก่อนการเคลื่อนย้าย ๑๐ - ๒๐ วันทุกรุน่การผลิต โดยการเก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก 
ฟาร์มละ ๒ - ๕ ตัว โดยพจิารณาซากที่ตายใหม่ๆ หรือซากสัตว์ปีกที่อ่อนแอ จนรุ่นสุดทา้ยที่ลงลูกสัตว์
ปีกเนื้อวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ ซึ่งใบตอบผลมีอาย ุ๑๐ วันถัดจากวันที่ตอบผลทางหอ้งปฏิบัติการ 
               ๒. ฟารม์สัตว์ปีกไข่ หรือสัตว์ปีกพันธุ์ที่ปลดระวางให้ด าเนินการตามขอ้ ๑ 
               ๓. ฟารม์สัตว์ปีกอื่นๆ ให้ด าเนินการตามมาตรการควบคมุป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
(เพิ่มเติม) 
               ๔. ให้สัตวแพทยค์วบคมุฟารม์สัตว์ปีกตรวจสอบการรับรอง การเตรียมโรงเร ืและระยะพัก
เล้าทุกครั้งเมื่อมีการขอน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม ่
               ๕. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตวเ์ข้าตรวจประเมินในการน าสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่อย่างเข้มงวด ต้อง
ผ่านตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตวก์ าหนดทกุข้อ ถ้าไม่ผ่านต้องแก้ไขและเข้าตรวจประเมินใหม่อีกครั้ง 
               ๖. เมื่อสงสัยหรอืพบโรคระบาดสัตว์ปีกในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปกี หรือพิสจูน์ได้ว่ามาจาก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกนั้นๆ ไม่อนุญาตให้น าสัตว์ปีกในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกนั้น อย่างน้อย ๙๐ วัน  
                ทัง้นี้ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ใหแ้นบผลทางห้องปฏิบัติการประกอบการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันที ่
๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
รับทราบ 

 

๔.๒๑ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

๔.๒๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

- เอกสารแนบ 
๔.๒๑.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒  : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชน
ที่มีระบบปอ้งกันโรค 

- เอกสารแนบ 
๔.๒๑.๓ ตัวชี่วัดที่ ๓  :  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      - เอกสารแนบ 
รับทราบ 

 

๔.๒๒ ผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 



~ ๑๑ ~ 
 
 

๔.๒๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย DHHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายคณิณ  
วงศารัตนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม 

การด าเนินการโครงการควบคมุลิงแสม บรเิวณวัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุร ี
- ร่วมกับเขตหา้มล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์  
- สัตวแพทย์จากส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า จากส านักบริหารพ้ืนทีอ่นุรักษต่์างๆ  
- เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

     - นายสัตวแพทย์วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล 
ขั้นตอนการท างาน 
๑. ดักจับลิง น ามาควบคุมประชากรการท าหมันด้วยวิธีการดังนี้ 
 - เพศผู ้ท าหมันด้วยวิธีตัดท่อน าน้ าเชื้อ Vasectomy 
 - เพศเมียท าหมัน ๒ วิธี ได้แก่ 
  ๑. เปิดผ่าช่องท้องด้วยเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscope) ตัดท่อน าไข่  
  ๒. เปิดผ่าช่องท้องด้วยเครื่องมือปกติ (Hook) ตัดท่อน าไข่*** 
๒. ด าเนินการท าเครื่องหมาย (สักบนใบหน้า) ชั่ง น้ าหนัก  
๓. เก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือน าไปตรวจโรค 
๔. ตรวจสุขภาพ ให้ยาปฏิชีวนะ ยาบ ารุง ยาถ่ายพยาธิ และสารน้ า 
๕. พักฟื้นลิงทีด่ าเนินการท าหมัน ตัวผู้พักฟื้น ๒๔ ชม. ตวัเมียพักฟื้น ๔๘ ชม. ก่อนปล่อยคืนสู่ถิ่นเดิม 
๖. ด าเนินการปล่อยลิงเพศผู้ ที่ได้ท าหมันไปแล้วทุกตัวสภาพแผลปกติดี 
๗. เช็คสภาพแผลที่ด าเนินการท าหมันลิงเพศเมีย  ทุกตัวแผลสภาพปกติดี 
ผลการด าเนินการดังนี้ 

- ควบคุมประชากรลิงทั้งหมด ๑๕๑ ตัว 
- เป็นเพศผู้ ๖๕ ตัว  
- เพศเมีย ๘๖ ตัว (ใช้ hook ๖๖ ตัว , Laparoscope ๑๖ ตัว , ท้อง ๔ ตัว)  

รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                        - ไม่มี - 
ระเบยีบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
 

๖.๑ แบบสรุปผลการด าเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 



~ ๑๒ ~ 
 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดบันทึกการประชุม 
                                              (นายทิติกร ทับทมิทอง) 
                                                นักจัดการงานทั่วไป 

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๓ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารว่มโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน เริ่มใช้งาน ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (น าเสนอโดยเอกสาร) (ฝา่ยบริหารทั่วไป) 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๒ และ ๔.๕ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อ
เหตุร้ายตามล าพัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
เอกสารแนบวาระ ๔.๙ ค าสัง่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ที่ ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๑เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าร ิ(ตามเอกสารแนบ)  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว)์ 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 

 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๑๗ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 2-เม.ย.-61 1-พ.ค.-61 7 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
2 2-เม.ย.-61 1-พ.ค.-61 6 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
3 2-เม.ย.-61 1-พ.ค.-61 ชุมชนนาโปใหญ่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
4 2-เม.ย.-61 1-พ.ค.-61 7 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร โรคแท้งติดต่อ โคเนื อ
5 3-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 4 ละหาร ปลวกแดง ระยอง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
6 3-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 2 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
7 3-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 1 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
8 3-เม.ย.-61 3-พ.ค.-61 4 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
9 4-เม.ย.-61 3-พ.ค.-61 7 ผาช้างน้อย ปง พะเยา โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

10 4-เม.ย.-61 3-พ.ค.-61 12 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี โรคพิษสุนัขบ้า โค
11 4-เม.ย.-61 3-พ.ค.-61 5 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
12 4-เม.ย.-61 3-พ.ค.-61 6 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
13 4-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 6 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
14 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 3 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
15 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 1,2,3,4,5,6,7 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี โรคพิษสุนัขบ้า แมว
16 1,2,4,5,6
17 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 3 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
18 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 4 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
19 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 8 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
20 5-เม.ย.-61 4-พ.ค.-61 1 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
21 10-เม.ย.-61 9-พ.ค.-61 1 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
22 10-เม.ย.-61 9-พ.ค.-61 7 โพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
23 10-เม.ย.-61 9-พ.ค.-61 6 หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
24 11-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 1 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
25 11-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 4 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
26 11-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 9 ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
27 11-เม.ย.-61 10-พ.ค.-61 13 ศรีส าราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
28 12-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 5 เนิปอ สามง่าม พิจิตร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
29 12-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 5 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
30 12-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 16 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
31 17-เม.ย.-61 17-พ.ค.-61 เทศบาลนครอุบลราชานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
32 17-เม.ย.-61 16-พ.ค.-61 ชุมชนเศรษฐบ ารุง หนองแค หนองแค สระบุรี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
33 17-เม.ย.-61 17-พ.ค.-61 5 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
34 17-เม.ย.-61 16-พ.ค.-61 5 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภมูิ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
35 18-เม.ย.-61 17-พ.ค.-61 3 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
36 18-เม.ย.-61 17-พ.ค.-61 3 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
37 18-เม.ย.-61 17-พ.ค.-61 6 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
38 19-เม.ย.-61 18-พ.ค.-61 3 ทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบี่ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
39 20-เม.ย.-61 19-พ.ค.-61 3 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
 40 23-เม.ย.-61 22-พ.ค.-61 7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

ที่
วัน / เดอืน /ปี พ้ืนที่ประกาศเปน็เขตโรคระบาดชั่วคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

 
 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๑๙ ค าสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมป้องกันและก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า จังหวัดลพบุร ี(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 
 



~ ๒๖ ~ 
 

 

 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 

 
เอกสารแนบวาระ ๔.๒๑ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 

ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่1 : ระดบัความส าเร็จในการยกระดบัการเลี้ยงสัตว์ ให้มรีะบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

อบรมเกษตรกร อบรมเกษตรกร
สัตว์ปีกพ้ืนเมอืง โคนม สุกร สัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ราย) สัตว์ปีกพ้ืนเมอืง โคนม สุกร สัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ราย)

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
เมืองลพบุรี  - 10  -  - 10 20  - 6  -  - 6 15
โคกส าโรง 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 20
ชัยบาดาล 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 20
ท่าวุ้ง 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 20
บ้านหมี่  - 10  -  - 10 20  - 12  -  - 12 12
พัฒนานิคม 123  -  - 123 250 60  -  -  - 60 160
ท่าหลวง  - 10  -  - 10 20  - 6  -  - 6 10
สระโบสถ์  -  - 10  - 10 15  -  - 6  - 6 10
โคกเจริญ  -  -  - 10 10 20  -  -  - 9 9 10
ล าสนธิ  - 24  -  - 24 40  - 14  -  - 14 24
หนองม่วง  - 8  -  - 8 15  - 1  -  - 1 11
จังหวัด  -  -  -  - 0  -  -  -  -  - 0 80

รวม 183 62 10 10 265 505 96 39 6 9 150 392

ขอ้มลู ณ วันที ่25 เมษายน 2561

อ าเภอ

    เป้าหมายการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรค        และการเลี้ยง
สัตว์ทีเ่หมาะสม รอบ 2/2561

   ผลการด าเนินการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม

รวม รวม

 
ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่2 : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรทีผ่่านการรับรองสถานทีเ่ลี้ยงไก่ชนทีม่รีะบบการป้องกันโรค

เป้าหมาย
ปี 2561

(ราย) ราย ราย ราย ราย ราย ราย
เมืองลพบุรี 35  -  - 19  - 19           54.29
โคกส าโรง 35  -  - 19  - 19           54.29
ชัยบาดาล 35  -  - 18  - 18           51.43
ท่าวุ้ง 35  -  - 21  - 21           60.00
บ้านหมี่ 35 5 6 11 3 25           71.43
พัฒนานิคม 35  -  - 18  - 18           51.43
ท่าหลวง 35 6 4 12  - 22           62.86
สระโบสถ์ 35  -  - 18  - 18           51.43
โคกเจริญ 35  -  - 18  - 18           51.43
ล าสนธิ 35  -  - 20  - 20           57.14
หนองม่วง 35  -  - 18  - 18           51.43

รวม 385 11 10 173 3 197         51.17

ขอ้มลู ณ วันที ่ 25 เมษายน 2561

อ าเภอ
ต.ค. - ธ.ค.60 ม.ค.-60 รวม

%

ผลการด าเนินงานป2ี561

ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60

 



~ ๒๘ ~ 
 

ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่3 : ระดบัความส าเร็จในการสร้างพ้ืนทีป่ลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อปท. เปา้หมาย รอบ 2/2561 ผลการด าเนินงาน เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด จ านวน อปท. ระดับ A จ านวน อปท. ระดับ A ผ่าตัดท าหมัน รอบ 2/2561 ผ่าตัดท าหมัน
(แหง่) (แหง่) (แหง่) หวัสุนัข-แมว (ต.ย.)  หวัสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ต.ย.) หวัสุนัข-แมว (ต.ย.)  หวัสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ต.ย.) (ตัว) (ตัว)

เมือง 22 18 18 4 21  - 90 107
โคกส าโรง 14 11 12 2 8 1 74 143
ชัยบาดาล 17 14 14 3 17  - 76 82

ท่าวุ้ง 12 10 10 2 8  - 56 110
บ้านหมี่ 21 17 17 4 21  - 90 97

พัฒนานิคม 11 9 9 2 9  - 56 38
ท่าหลวง 6 5 5 1 6  - 56 37

สระโบสถ์ 4 3 3 1 3  - 40 34
โคกเจริญ 5 4 4 1 5  - 56 69
ล าสนธิ 6 5 5 1 5  - 50 48

หนองม่วง 7 6 6 1 7  - 56 124
รวม 125 100 103 22 110 1 700 889

ขอ้มลู ณ วันที ่ 25 เมษายน 2561
 - ส่งรายงานผลการประเมนิ อปท.ระดบั A วันที ่10 กันยายน 2561

อ าเภอ
เปา้หมาย รอบ 2/2561

เก็บตัวอย่าง (ต.ย.)
ผลการด าเนินงาน
เก็บตัวอย่าง (ต.ย.)

 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๒๒ ผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธ์ุดีโดยวิธีผสมเทียม  
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
 

เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น

121% % 121% % 121% %

1.อ.เมืองลพบุรี 1,430 1008 117.48 100 120 200.00 1,530 1,128 73.73

2.อ.พัฒนานิคม 2 1,250 1155 154.00 0 0 0.00 1,250 1,155 92.40

3.อ.พัฒนานิคม 3 2,400 1,926 133.75 0 0 0.00 2,400 1,926 80.25

4.อ.บ้านหมี่ 400 329 137.08 30 49 272.22 430 378 87.91

5.หนองม่วง 520 411 131.73 50 40 133.33 570 451 79.12

6.ล าสนธิ 2,200 1739 131.74 330 159 530.00 2,530 1,898 75.02

7.โคกส าโรง 0 0 0.00 100 236 119.19 100 236 236.00

8. ล าสนธิ2 600 593 164.72 50 91 151.67 650 684 105.23

9. ท่าหลวง 1,000 596 99.33 0 19 0.00 1,000 615 61.50

รวม 9,800 7,757 131.92 660 714 180.30 10,460 8,471 80.98

หน่วยผสมเทียม

                   การบริการผสมเทียม

โคนม (ตวั) โคเน้ือ (ตวั) รวม (ตวั)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

 
 



~ ๒๙ ~ 
 

เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น

121% % 121% % 121% %

1.อ.เมืองลพบุรี 858 608 118.1 60 120 333.3 918 728 79.30

2.อ.พัฒนานิคม 2 750 540 120.0 0 0 0.0 750 540 72.00

3.อ.พัฒนานิคม 3 1,440 866 100.2 0 0 0.0 1,440 866 60.14

4.อ.บ้านหมี่ 240 129 89.6 18 53 481.8 258 182 70.54

5.หนองม่วง 312 238 126.6 30 32 177.8 342 270 78.95

6.ล าสนธิ 1,320 1031 130.2 30 79 438.9 1,350 1,110 82.22

7.โคกส าโรง 0 0 0.0 198 152 127.7 198 152 76.77

8.ล าสนธิ2 360 287 132.9 60 110 305.6 420 397 94.52

9.ท่าหลวง 600 266 73.9 0 10 0.0 600 276 46.00

รวม 5,880 3,965 112.4 396 556 233.6 6,276 4,521 72.04

หน่วยผสมเทียม

       ลูกสัตว์เกิดจากการบริการผสมเทียม

โคนม (ตวั) โคเน้ือ (ตวั) รวม (ตวั)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เอกสารแนบวาระ ๖.๑ แบบสรุปผลการด าเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี (กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์) 

อ าเภอ อบรมอาสา

ปศุสัตว์ด้าน (ราย)

สุนัข แมว รวม สุนัข แมว รวม สุนัข แมว รวม รวม สะสม เพศผู้ เพศเมีย รวม เพศผู้ เพศเมีย รวม สุนัข แมว รวม

เมือง 523 533 1056 9888 5304 15192 2,887 2,300 5,187 21,435 139 229 368 150 249 399 49 24373 10639 35012

โคกส าโรง 590 410 1000 332 218 550 1295 745 2040 3,590 36 41 77 18 23 41 29 9387 3757 13144

ชัยบาดาล 734 266 1000 5658 2496 8154 888 377 1265 10,419 29 42 71 50 47 97 34 14953 6226 21179

พัฒนานิคม 311 182 493 2066 834 2900 3,393 21 17 38 0 0 0 23 18723 8380 27103

ท่าวุ้ง 497 395 892 2560 1107 3667 1050 155 1205 5,764 49 38 87 37 34 71 24 9035 4805 13840

บา้นหมี่ 666 316 982 4305 2062 6367 7,349 55 32 87 42 38 80 55 9002 5139 14141

ท่าหลวง 452 348 800 2225 465 2690 3,490 21 12 33 24 7 31 12 6041 1934 7975

สระโบสถ์ 300 225 525 447 213 660 1,185 23 8 31 8 0 8 10 3097 1429 4526

โคกเจริญ 330 179 509 405 101 506 1,015 61 24 85 17 16 33 10 4140 1595 5735

ล าสนธิ 544 256 800 1075 429 1504 2,304 27 8 35 8 3 11 12 3817 1136 4953

หนองม่วง 532 218 750 2851 1760 4611 5,361 46 19 65 46 15 61 14 6567 2486 9053

จังหวัด 120 80 200  -  -  - 200 325 195 520 221 148 369

รวม 5599 3408 9007 31812 14989 46801 6120 3577 9697 65505 832 665 1497 621 580 1201 272 109135 47526 156661

หมายเหต ุ: ยอดสะสมตัง้แต ่1 ต.ค. 60  - วันที่  27 เมษายน 2561

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(วัคซีนสถานพยาบาลสัตว)์

แบบสรุปผลการด าเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

(วัคซีนอปท.)

ท าหมัน

สุนัขวัคซีน(กรมฯ) รบั 9,830 โด๊ส แมว

การขึน้ทะเบียนสุนัข-แมว โดย อปท.(ตัว)

 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
 



~ ๓๑ ~ 
 

ขอ้มลู/รายละเอียด ระดบั (1-5)

1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 5

1.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ไดม้าตรฐาน                          
 - จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั งในปีงบประมาณ ด าเนินการ ม.ิย.61

 - เก็บตัวอย่างเนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื อสัตว์ตามกิจกรรมที่ 7 ครบทุกแห่ง ในรอบ 2/2561 ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - ผลการตรวจวิเคราะห์เนื อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์จุลินทรีย์ ทุกรายการอย่างน้อยร้อยละ 40 ด าเนินการ ก.ย.61

 - มีรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์อย่างน้อย 1 แห่ง ในรอบที่ 2/2561 ด าเนินการ ส.ค.61

1.2 การรับรองสถานทีจ่ าหน่ายเน้ือสัตว์               5
 - ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายภายในรอบที่ 2/2561 ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - ตรวจต่ออายุสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั งปี ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการต่ออายุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - สถานที่จ าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด (เฉพาะรายเด่ียว)   ด าเนินการ เม.ย. 61 1

1.3 จ านวนสถานประกอบการดา้นปศุสัตว์ทีไ่ดร้ับการตรวจประเมนิ ตามมาตรฐานฮาลาลภายใตโ้ครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม     5

ฮาลาลดา้นปศุสัตว์ 
 - ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการ ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - สรุปผลการพิจารณาการตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล 12 เดือน ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - แจ้งผลการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ ด าเนินการ พ.ค.- ส.ค.61

 - สรุปรายงานการตรวจประเมินสถานประกอบการด้าน ปศุสัตว์ รอบ 12 เดือน ด าเนินการ ส.ค.61

 - มีผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ใน 12 เดือน ด าเนินการ ก.ย.61

2 ตวัชี้วัดเลือก 5

2.1 การรับรองสถานทีจ่ าหน่ายไขส่ดตาม โครงการไขส่ดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK )    
 - จัดท าแผนการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ให้การรับรองแล้ว ด าเนินการ ม.ิย.61

 - ท าการแจ้งผู้ประกอบการในการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายไข่สด อย่างน้อย 1 ราย ด าเนินการ พ.ค.61

 - ตรวจติดตามสถานประกอบการสถานที่จ าหน่ายไข่สด อย่างน้อย 1 แห่ง ด าเนินการ ก.ค.61

 - จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตามเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาคงสภาพ ด าเนินการ ก.ค.61

 - คณะกรรมการรับรองฯ ท าการสรุป และรายงาน สพส.อย่างน้อย 1 แห่ง ด าเนินการ ส.ค.61

หมายเหตุ

แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ 2/2561

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ที่ ตวัชี้วัดรายบุคคล
ผลการด าเนินงาน ณ วันที ่30 เม.ย.2561

เหตผุล/ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ

 
 


