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       สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
…………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒.  นายณรงค์  ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  ๓.  นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นางสายพิณ  เจริญสนองกุล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  ๕.  นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๖.  วชัรากร  ชุนงาม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๗.  นางสาวพจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๘.  นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๙.  นายฐิติวัฒน ์  พลชัย  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี 
  ๑๐. นายจ านงค์  สิทธิราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
       รักษาการ ปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
  ๑๑. นายโอฬาร  นวานุช  ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม 
  ๑๒. นายปรีชา  ศรีสุพรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  ๑๓. นายธีเชษฐ ์  แก้วมณี  ปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๔. นายสุรวัฒน ์ สืบสกุล  สัตวแพทย์ช านาญงาน  
       รักษาการ ปศสุัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
  ๑๕. นายอนุสรณ์  สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๖. นางสาวกมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๑๕. นายธวชัชัย  มากมี  ปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล 
  ๑๖. นางสาวณัฏฐ์ธิดา ชนยุทธ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๑๗. นายชวลิต  นุนาถ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๑๘. นายสมชาย   มาสา  ปศุสัตว์อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๙. นายนิพนธ์  พลอยโพธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๒๐. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๒๑. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๒๒. นายธวชั  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
  ๒๓. นายวีรภัทร  เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๒๔. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี 
  ๒๕. นายสุริยา  ชื่นอุรา  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  ๒๖. นายสันทัศน์  สุริยะ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๒๗. นายคนิน  วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๘. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๙. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๓๐. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๓๑. นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๒. นางสาวพรทิพย์ เม้าราษี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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  ๓๓. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป 
  ๓๔. นางสาวนงลักษณ์   สุขเจริญ  นักจัดการงานทั่วไป 
  ๓๕. นายสิทธิศักดิ์   เกขุนทด  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๖. นางชัชฎาพร   บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๗. นายนัฐพล    สังข์แก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๘. นายแสนคม   เหมือนวาจา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๙. นางสาวกนิษฐา   มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๐. นางสาวอรอนงค์   บัวงาม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๑. นางสาวสิงหา   สาริบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๒. นายจักริน    บุตรชัยพิพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๓. นางสาวนภสร   จันทร์ล้ า  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๔๔. นางสาวยุวดี   แสนกล้า นักวิชาการสัตวบาล 
  ๔๕. นางสาววรรณี   น้อยนาดี นักวิชาการสัตวบาล 
  ๔๖. นายบรรเจิด   เสมาขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล 
  ๔๗. นายสิทธินันท์   นิธิศฐิตานันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๘. นายสุนทร    พรมแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๙. นายบุญเลิศ   วงษ์เกลี้ยง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๐. นายอดุลย์    ศรีจันทร์รักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๑. นายวัฒณา   กันโรคา  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๒. นางสาวพัชรินธร   เกิดเดช  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๓. นายสัญญา   ทัพเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๔. นางสาวภัสสร์ศศิจ์  โนเวียง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๕. นางสาวขันสุข  เจริญมา  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๖. นายดนัยวัฒน์   แก้วสง่า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๗. นายอุดร    บุญสอน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๘. นายวรวิทย์   วารปรีดี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๙. นายวีระนาฎ   กองค้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๐ นางสาวเพ็ญนภา   คชพรม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๑. นายสมพล    อินทร์กลิ่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๒. นางสาวศิริพร   ชีไธสง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๓. นายพิชิต    ภู่เผื่อน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๔. นางสาววรณัน   ศรีธรณ ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๕. นางส าราญ   ศรีค า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๖. นางสาวสมคิด   สุวรรณรังษี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๗. นายสุรสิทธิ์   สนงูเหลือม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๘. นางบุษรา    สวัสด ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๙. นายสิทธิ์ศักดิ์   รุ่งเรือง  เจ้าพนกังานสัตวบาล 
  ๗๐. นายสวัสดิ ์   แสงแก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๑. นางรัชนก    ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๒. นางกฤษณี    ชัยพิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๓. นางสาวจุฑารัตน์   ชารินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๔. นางสาวจรินทร   สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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  ๗๕. นางสาววรรัตน์   ทรัพย์ทวี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๖. นายวุฒิพงษ์   เหมือนแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๗๗. นายชนินทร์   กางกรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล   
 ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑. นายวัชรพงษ์  ฟูากระจ่าง นายสัตวแพทย์ช านาญการ ติดราชการ  
  ๒. นายสนาม    อ่ิมจันทึก เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
   ๓. นายกฤตภาส   พุฒหอม  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

             - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
            - เชิญชวน ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนา
เป็นผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สนใจด้านท าแผนธุรกิจ ในพ้ืนที่ภาคกลาง (เขต ๑, ๒, ๗) สมัครเข้าร่วม
โครงการ SME STARTUP ๒๕๖๒ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพครบทุกมิติ" วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดินแดง กรุงเทพ  
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

๓.๑ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายการผลิตและการใช้ข้าวโพดหมัก 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               - ประชุมคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานสร้างเครือข่ายการผลิตและการใช้ข้าวโพดหมัก 
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (มวกเหล็ก) อ าเภอ
มวกเหล็ก จั งหวัดสระบุรี  ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรักษาการคณะบดี  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผอ.อิทธิพล เหล่าไพศาล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 
ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ผู้อ านวยการ ธ.ก.ส. นครราชสีมา, ผู้แทนปศุสัตว์
จังหวัดสระบุรี, ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, ผู้แทนเกษตรจังหวัดสระบุรี, ผู้แทนเกษตรจังหวัดลพบุรี 
และผู้แทนโชคชัยฟาร์ม  
  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอรับค าแนะน าจากคณะท างานฯ ในการสร้าง
เครือข่ายข้าวโพดหมัก ผู้ด าเนินรายการประชุมได้แก่ ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ ซึ่งสมารถสรุปค าแนะน า
จากคณะท างานฯ ได้ดังนี้ 
                   ๑. ก าหนดให้จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี เป็นต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผลิต
เครือข่ายข้าวโพดหมัก เนื่องจากมีพ้ืนที่ๆเลี้ยงโคนมและเพาะปลูกข้าวโพด ปริมาณมาก (จังหวัด
ลพบุรี ๒,๑๘๐ ไร่ จ านวนเกษตรกร ๘๑ ราย (อ.ท่าหลวง, อ.ล าสนธิ, อ.ชัยบาดาล, อ.พัฒนานิคมและ 
อ.เมือง) จังหวัดนครราชสีมา ๓,๙๒๘ ไร่ จากเกษตรกร ๒๘ ราย  
                   ๒. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของข้าวโพดหมัก คือ  

                  ๒.๑ อายุการตัดของข้าวโพดที่เหมาสมคือ ๘๕-๙๐ วัน 
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                  ๒.๒ กระบวนการขั้นตอนการผลิตข้าวโพดหมักท่ีต้องมีความชื้นน้อยสุดและสัมผัส
อากาศน้อยสุดเพื่อการเก็บรักษาได้ยาวนาน 

                  ๒.๓ ขนาดที่เหมาะสมในการตัด คือ ๒.๕ เซนติเมตร และบรรจุภัณฑ์ เป็นขนาดที่
เหมาะสมส าหรับการเค้ียวเอ้ืองของโคนม 

                  ๒.๔ เครื่องจักรกลในการผลิตข้าวโพดหมักได้แก่เครื่องสับ, อัดก้อน และเครื่อง
บรรจุสุญญากาศ 
                   ๓. ปัญหาและอุปสรรค 

                  ๓.๑ ผู้เลี้ยงโค คือการขาดแคลนข้าวโพดหมัก, คุณภาพของข้าวโพดหมักที่ไม่
สม่ าเสมอ 

                  ๓.๒ ผู้ปลูกข้าวโพด คือการตลาด ความต้องการของลูกค้า และราคากลาง 
 ๔. การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพเพ่ือคุณภาพน้ านมโค เป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ในพ้ืนที่ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง, 
สร้างวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ปลูกข้าวโพด ผู้ผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพ และเกษตรกรผู้ซื้อ
ข้าวโพดหมัก(ลูกค้า), การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน, การสร้างงานวิจัยรองรับเรื่องความ
เสื่อมโทรมของดินและการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดต่อไร่ 

๕. จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ อ.ท่าหลวง 
โดยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสามารถส่งออกจ าหน่ายไปยังจังหวัดนครราชสีมา  

๖. แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. พร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดส าหรับท า
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวโพดหมัก โครงการ SME เกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรในเป็นตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร วงเงินกู้ขั้นต่ ารายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขั้นสูงสุดราย
ละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 

๗. โคชัยฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ใช้ข้าวโพดหมักในการเลี้ยงโคนม ได้ปริมาณน้ านมคงท่ีๆ 
๑๖.๕-๑๗ กก./วัน 
                 ๘. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ จัดท าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหารสัตว์ 
และคู่มือการตรวจประเมินทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหารสัตว์ 
รับทราบ 

 

๓.๒ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะท างานตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบพ้ืนที่เขต ๑  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานประชุมคณะท างานตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบพ้ืนที่เขต ๑ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีท่านปศุสัตว์
เขต ๑ นายประภาส  ภิญโญชีพ  เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปศุสัตว์
จังหวัดสระบุรี, ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี,ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี, ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
, ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี, ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลพบุรี และหัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี 
   โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและรายงานข้อมูลการตรวจสอบ
ปริมาณน้ านมดิบในพ้ืนที่เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ข้อมูลปริมาณน้ านมย้อนหลัง ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๒) 
๒. จากปริมาณน้ านมที่เพ่ิมหรือลดลงในบางช่วงเวลา และปริมาณน้ านมมีค่า

มากกว่าค่า MOU มีสาเหตุเนื่องจากจ านวนสมาชิกเพ่ิม, จ านวนแม่โคเพ่ิมขึ้น, โครงการแปลงใหญ่โค
นมที่ท าให้มีสมาชิกและปริมาณโคนมเพ่ิมขึ้นและที่ส าคัญช่วงที่อากาศเย็นคือ ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
ปริมาณน้ านมจะเพ่ิม และปริมาณน้ านมมีค่าน้อยกว่าค่า MOU เนื่องจากโรคระบาด เช่นโรค FMD, 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

โคมีปัญหาเรื่องสุขภาพ, อากาศร้อน และการจัดการฟาร์มเป็นต้น 
๓. การลงนามในรายงานปริมาณน้ านมดิบในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๑ เพ่ือตรวจสอบการ

ซื้อขายน้ านมดิบ ผู้ลงนามประกอบด้วยปศุสัตว์เขต ๑ ,สหกรณ์จังหวัด(ในจังหวัดนั้นๆ) และหัวหน้า
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์(ในจังหวัดนั้นๆ)  
รับทราบ 

 

๓.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
(แทน) 
 
มติที่ประชุม 

             - ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ๒๓-๒๕ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
             - การจัดสรรสิทธิจ าหน่ายนมโรงเรียน (ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) 
             - การจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายนมโรงเรียน (ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
รับทราบ 

 

๓.๔ ความกา้วหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย (กลุ่มยุทธฯ) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
(แทน) 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

             - มาตรการ AFS จัดสรรงบประมาณมาให้จัดซ้อมแผน รายงานผลอาทิตย์ละครั้ง เน้นย้ า
การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวเกษตรกรรายย่อยให้มีความรู้ความ
เข้าใจโรค AFS  
             - แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเร่งขึ้นทะเบียนสัตว์   
             - เรื่องแจ้งเพ่ิมเติม 
               ๑. ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
               ๒. ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานครบรอบ ๗๗ ปี กรมปศุสัตว์ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์ 
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - เบิกจ่ายได้แล้ว ๖๐.๓๓% 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (เอกสารแนบหน้า ๑๒) (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์ 
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - น าเสนอพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
รายละเอียดน าเสนอโดยเอกสาร 
รับทราบ                  

 

๔.๓ ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา 
สัตย์ชาพงษ์ 
มติที่ประชุม 

 - น าเสนอโดยเอกสาร (หน้า ๑๓) 
 

รับทราบ                   
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๔.๔ ข้อมูลเบื้องต้นโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
(กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา 
สัตย์ชาพงษ์ 

 
มติที่ประชุม 

              - จังหวัดลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน ๕๖ ตัว ซึ่งงานไถ่ชีวิต
โค-กระบือฯ จะจัดขึ้น ณ วัดปุาธรรมโสภณ             
รับทราบ       

 

๔.๕ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวัชรากร 
ชุนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

เมือง 9 ฟาร์ม 2 ขนิษฐาฟาร์ม, คงเดชฟาร์ม, สุบินฟาร์ม, ล าดวนฟาร์ม

อุไรฟาร์ม, เก็บฟาร์ม ,สุพาภรณ์ฟาร์ม, สมศักด์ิฟาร์ม, ธงชัยฟาร์ม

โคกส าโรง 2 ฟาร์ม 1 ฉายจันทร์ 5

2 ธนฟาร์มไทย

หนองม่วง 2 ฟาร์ม 1 เป็นหนึ่ง , สมบูรณ์ฟาร์ม 2

พัฒนานิคม 1 ฟาร์ม 2 เฮนนิก้าฟาร์ม

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 1 ดอนเจริญ

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่เน้ือ เดอืน พฤษภาคม 2562

รวม  15 ฟาร์ม  
 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

1 โรงฟักโพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม

129  ม.8  ต.ศิลาทิพย์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

รวม 1 ฟาร์ม

รายชื่อฟาร์ม 

ชัยบาดาล

ตรวจตดิตามสถานทีฟั่กไขส่ัตว์ปีก เดอืนพฤษภาคม 2562

อ าเภอ

 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

ท่าหลวง 1 สมบัติฟาร์ม

115  ม.4  ต.หนองผักแว่น  อ.ท่าหลวง

รวม 1  ฟาร์ม

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มนกกระทา เดอืนพฤษภาคม 2562

 
ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

1 นางสาวศรีไพร   แก้วตา        30 ม.2 ต.ช่องสาริกา

1 นางบุญลอง   วงกะโซ่          30/1 ม.2 ต.ช่องสาริกา

1 นางนิภา   ฤทธิขันธ์            68/1 ม.11 ต.พัฒนานิคม 

1 นายก าธร  ฤทธิขันธ์            106/1 ม.11 ต.พัฒนานิคม

1 นางสาวประไพ   ฤทธิขันธ์      68 ม.11 ต.พัฒนานิคม

1 นางสมศรี   จูสวัสด์ิ              63 ม.11 ต.พัฒนานิคม

2 นางสาวนงค์เยาว์     แก้วบังเกิด 17/1 ม.4 ต.มะนาวหวาน

2 นางไพรวัลย์   แดงต้อย           45/2 ม.9 ต.ห้วยขุนราม

2 นางสาวมนัญญา   เกษสาคร     7/4 ม.8 ต.ห้วยขุนราม

2 นางสาวทองใบ   ท้าวลี           319 ม.9 ต.พัฒนานิคม

ท่าหลวง  1  ฟาร์ม 1 นายเอกพันธุ์   พันธุนนท์         85/3 ม.8 ต.หัวล า

1 นายค านวณ   สีลาดเลา          175 ม.6 ต.หนองรี

2 นายไกล้รุ่ง   พวงพะกา           209 ม.4 ต.หนองรี

2 นายมนู   อินอ่ า                  78 ม.11 ต.หนองรี

1 นางเฉลียว   อามเทศ             127 ม.5 ต.โคกตูม

1 นายประสิทธิ์   เจริญสม          56/1 ม.13 ต.โคกตูม

รวม 16 ฟาร์ม

พัฒนานิคม  10  ฟาร์ม

ล าสนธิ  3   ฟาร์ม

เมือง  2   ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มโคนม เดอืนพฤษภาคม 2562

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม 

 
รับทราบ 
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๔.๖ แจ้งแผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้าง ปี ๒๕๖๒ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายวัชรากร 
ชุนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

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

A5 Beta-agonists ไก่เนื้อ ตับ 2 พ.ค.62 สระโบสถ์
A6 Nitrofurans ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 10 พ.ค.62 พัฒนานิคม
A6 Nitroimidazoles ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 6 พ.ค.62 หนองม่วง
A6 Nitrofurans ไก่เนื้อ อาหาร 4 พ.ค.62 สระโบสถ์ 2, โคกเจริญ 2
A6 Chloramphenicol ไก่เนื้อ อาหาร 9 พ.ค.62 พัฒนานิคม

B3 (c ) Heavy metal (Hg) ไก่เนื้อ อาหาร 9 พ.ค.62 โคกส าโรง
B3 (c ) Heavy metal (Cd) ไก่เนื้อ อาหาร 9 พ.ค.62 เมือง
B3 (d) Aflatoxin ไก่เนื้อ อาหาร 9 พ.ค.62 ชัยบาดาล

A1 Hormones เป็ดเนื้อ อาหาร 1 พ.ค.62 หนองม่วง
A6 Nitrofurans เป็ดเนื้อ น้ าด่ืม 3 พ.ค.62 หนองม่วง
A6 Nitrofurans เป็ดเนื้อ กล้ามเนื้อ 1 พ.ค.62 หนองม่วง

B3 (c ) Heavy metal (Hg) เป็ดเนื้อ อาหาร 2 พ.ค.62 หนองม่วง
A6 Chloramphenicol เป็ดเนื้อ อาหาร 2 พ.ค.62 พัฒนานิคม
A6 Chloramphenicol ไก่ไข่ ไข่ 1 พ.ค.62 เมือง (ศูนย์รวบรวมไข่โคกตูม)
A6 Chloramphenicol นกกระทา ไข่ 1 พ.ค.62 ชัยบาดาล
A5 Beta-agonists สุกร อาหาร 2 พ.ค.62 ชัยบาดาล
B1 Tetracyclines สุกร อาหาร 5 พ.ค.62 ท่าวุ้ง
B1 Sulphonamides สุกร กล้ามเนื้อ 3 พ.ค.62 ล าสนธิ

แผนการเก็บตวัอยา่งตรวจหาสารตกค้าง ป ี2562

กลุ่ม สารตกค้างทีต่รวจ ชนิดสัตว์

 
รับทราบ 

 

๔.๗ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (กลุ่มยุทธฯ) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

จ านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์

จ านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว(์ราย)

คิดเป็น

เป้าหมาย(ราย) ขอ้มลู ณ วันที ่18
เม.ย.62

(ร้อยละ)

รวมทัง้หมด 32,100 30,868 96.16
เมอืงลพบุรี 3,909 3,865 98.12
พัฒนานิคม 3,184 2,966 93.15
โคกส าโรง 5,270 5,096 96.69
ชยับาดาล 4,178 3,804 91.04
ท่าวุ้ง 2,851 2,695 94.52
บ้านหมี่ 2,546 2,268 89.08
ท่าหลวง 1,613 1,622 100.55
สระโบสถ์ 1,432 1,398 97.62
โคกเจริญ 2,130 2,064 96.9
ล าสนธิ 2,794 2,863 102.46
หนองมว่ง 2,193 2,227 101.55

ลพบุรี

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
รับทราบ 

 

๔.๘ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 
เดอืน กิจกรรม พ้ืนทีป่ฏิบัตงิาน

1.     เฝ้าระวังทางอาการโดยตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เส่ียง ตาม
กิจกรรมประเมินพื้นที่เส่ียงโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2562

11 อ าเภอ

2.     รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย, บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ
3.     การเฝ้าระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส) 11 อ าเภอ
4.     การเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิส 11 อ าเภอ
5.     โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
6.     ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง 11 อ าเภอ
7.     การรับรองสถานที่เล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค 11 อ าเภอ
8.     ส ารวจและขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งและจัดท าสมุดประจ าฝูง เมือง,บ้านหมี่ และท่าวุ้ง
9.     การจัดระบบการเล้ียงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน
10.กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเก็บตัวอย่าง ใน
ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ และเป็ดพันธุ์

ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน

พ.ค.-62

 
รับทราบ            

 
 
 



~ ๘ ~ 
 

๔.๙ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 

มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 27 มี.ค.62 เป็นต้นไป ทุกหมู่ ทุกต าบล ทุกอ าเภอ พิษณุโลก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ก าหนดเขตเฝ้าระวัง
2 3-เม.ย.-62 2-พ.ค.-62 3 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
3 9-เม.ย.-62 8-พ.ค.-62 5 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
4 10-เม.ย.-62 9-พ.ค.-62 3 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี โรคแท้งติดต่อ แพะ
5 12-เม.ย.-62 11-พ.ค.-62 2 นาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
6 27 มี.ค.62 เป็นต้นไป ทุกหมู่ ทุกต าบล ทุกอ าเภอ พิษณุโลก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ก าหนดเขตเฝ้าระวัง

ที่
วัน / เดอืน /ปี พ้ืนที่ประกาศเปน็เขตโรคระบาดชั่วคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์ หมายเหตุ

 
รับทราบ 

 

๔.๑๐ มาตรการเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฉบับที่ ๓ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

๑. เร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) ใน
ระดับจังหวัดและจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร และส่งค าสั่งให้ ส านักควบคุม ปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ ทราบ 

๒. ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร อีกทั้งให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งในที่
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือนของอ าเภอ ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านเสียงตามสายของชุมชน 

๓. ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร ถึงความร้ายแรงของโรค แนวทางการปูองกัน ช่องทางการแจ้งโรคกรณีพบสุกรปุวย
ด้วยอาการตามนิยามของโรค 

๔. เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ตามระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

๕. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ ตลอดจนอาสาปศุสัตว์ให้เฝูาระวังทาง
อาการในพ้ืนที่รับผิดชอบ และรายงานสรุปผลการเฝูาระวังทางอาการประจ าสัปดาห์ หากไม่พบสุกร
แสดงอาการปุวยตามนิยาม (zeroreport) ทาง dcontro5@dld.go.th  หัวข้อ zeroreport ASF 
ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ 

๖. เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูปุา รวมทั้งซากสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ กรณีออกใบอนุญาต
ต้องตรวจอาการและพ่นท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย กรณีปลายทางต้องตรวจ
อาการของสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นท าลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทางตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์  
           สรุปสถานการณ์โรค ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในทวีปเอเชียร์ พบโรคสะสม ๔ ประเทศ 
คือ จีน มองโกเลีย เวียดนาม และกัมพูชา 
           กรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ส่งออกสุกรไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
            - มอบคุณหมอบุษบา ประสานการจัดเตรียมซ้อมแผน เรียนเชิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
มอบนโยบาย 
รบัทราบ 

 

๔.๑๑ การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือส าหรับการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกร : E-SMART+ (อี-สมาร์ทพลัส)  
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 

     - ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์  
     - โรคที่ส าคัญได้แก่ ASF,FMD,PRRS,PED,CSF และ Nipah 
     - แสดงพิกัดฟาร์มและระดับความเสี่ยงบนเวปไซต์ 

mailto:dcontro5@dld.go.th


~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

     - แสดงแผนที่ความเสี่ยงของโรค 
     - ปัจจุบันรองรับในระบบ Android เท่านั้น 
     - ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นที่ www.esmartsur.net :ไปที่ icon E-smart plus เพ่ือดาวน์โหลด

และติดตั้งโปรแกรม และเข้าสู่ระบบโดย ใช้ username: province16  password : 16adm1n  
(ส าหรับจังหวัดลพบุรี) 
รับทราบ 

 

๔.๑๒ ความคืบหน้าการด าเนินงานการควบคุม ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 

   
       ความก้าวหน้าการด าเนินการเรื่อง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
        - นัดหารือ กับ อบจ.ลบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๓๐ น. 
        - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของจังหวัดลพบุรี เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบแล้ว 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
มติที่ประชุม 

              - การรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ ๒/๒๕๖๒   
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒  
                - อ าเภอที่วัคซีนในโคนมไม่เพียงพอ ให้ท าการเบิกเพ่ิมเติม 

รับทราบ 
 

๔.๑๔ เข้มงวดมาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพ่ือการบริโภคตามแนวชายแดนภาคใต้ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               - ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบน าเข้าไข่เพ่ือการบริโภคผ่าน
แนวชายแดนพ้ืนที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการน าโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศเข้าสู่
ราชอาณาจักรไทย จึงได้สั่งการมาตรการเพ่ิมเติมดังนี้ 
                  ๑. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา 
นราธิวาส ปัตตานี) ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่
รวบรวมไข่ โดยให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่ ใบอนุญาตในการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง
ซากสัตว์และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ อีกทั้งต้องท าการตอบรับการขออนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ปลายทางทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายไข่เข้าสู่พ้ืนที่ 
                  ๒. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางที่จะออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไปยังพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ต้องตรวจสอบว่าได้รับการตอบรับ
จากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางก่อนทุกครั้ง จึงออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฯได้ 
                  ๓. ให้กองสารวัตรและกักกันตรวจสอบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ในระบบการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้รายงาน

http://www.esmartsur.net/


~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

กรมปศุสัตว์ทราบ ผ่านส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์  
                  ๔. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับด่านกักกันสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลง
พ้ืนที่ตรวจสอบการขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค กรณีเคลื่อนย้ายไข่มากกว่าหรือเท่ากับ 
๒๐,๐๐๐ ฟอง จะต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์หรือหนังสือจากสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกครั้ง กรณีเคลื่อนย้ายไข่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ฟอง ให้แนบส าเนาผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่ (ผลการตรวจจากฟาร์ม) ทุกครั้ง/ทุกคันรถ พร้อมทั้งให้เจ้าของ
ฟาร์มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่  
                   ๕. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกหรือ
ซากสัตว์ปีกเข้า-ออก ตามแนวชายแดน 
                   ๖. หากพบการกระท าผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ด าเนินการตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
                   ๗. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนผู้
ที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ให้ระมัดระวังปูองกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ปีก และ
ขอความร่วมมือในการแจ้งเบาแสการลักลอบน าเข้าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก 
รับทราบ 

 

๔.๑๕ ผลการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมอาสาปศุสัตว์ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

โคเนื้อ (ตัว) ราย แพะ(ตัว) โคเน้ือ (ตวั) ราย แพะ(ตวั)
1 เมือง 1000 200 0 796 472 0
2 บ้านหมี่ 500 100 0 91 24 0
3 ท่าวุ้ง 125 25 0 47 2 0
4 โคกส าโรง 500 100 0 626 121 0
5 หนองม่วง 125 25 0 141 72 0
6 โคกเจริญ 250 50 300 232 117 23
7 สระโบสถ์ 125 25 0 0 0 0
8 พัฒนานิคม 500 100 150 143 32 0
9 ท่าหลวง 500 100 300 367 46 0

10 ชัยบาดาล 625 125 0 207 33 0
11 ล าสนธิ 875 175 0 577 175 0

5125 1025 750 3227 1094 23รวม

ล าดบั อ าเภอ
เป้าหมาย ผลงาน

 
รับทราบ 

 

๔.๑๖ ตัวชีว้ัดด้านสุขภาพสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบ
การปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการควบคุมปูองกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 
 

 
 

            ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการ
ควบคุมปูองกันโรคในสัตว์ปีก 
 

 
          
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
           ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
         เปูาหมายการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ใน
ระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 
 

๔.๑๗ ตัวชี้วัดปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น

(ตวั) % (ตวั) % (ตวั) %

1.อ.เมืองลพบุรี 1,715 1026 59.83 60 160 266.67 1,775 1,186 66.82

2.อ.พัฒนานิคม 2 1,295 979 75.60 0 0 0.00 1,295 979 75.60

3.อ.พัฒนานิคม 3 3,155 2,373 75.21 0 0 0.00 3,155 2,373 75.21

4.อ.บ้านหมี่ 635 430 67.72 36 22 61.11 671 452 67.36

5.หนองม่วง 659 375 56.90 120 59 49.17 779 434 55.71

6.ล าสนธิ 2,611 1576 60.36 120 28 23.33 2,731 1,604 58.73

7.โคกส าโรง 0 0 0.00 276 208 75.36 276 208 75.36

8. ล าสนธิ2 855 744 87.02 120 73 60.83 975 817 83.79

9. ท่าหลวง 835 551 65.99 60 150 250.00 895 701 78.32

รวม 11,760 8,054 68.49 792 700 88.38 12,552 8,754 69.74

หน่วยผสมเทียม

                   การบริการผสมเทียม

โคนม (ตวั) โคเน้ือ (ตวั) รวม (ตวั)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

   
 

  

เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น

(ตวั) % (ตวั) % (ตวั) %

1.อ.เมืองลพบุรี 1,029 637 61.9 36 0 0.0 1,065 637 59.81

2.อ.พัฒนานิคม 2 777 526 67.7 0 0 0.0 777 526 67.70

3.อ.พัฒนานิคม 3 1,893 1005 53.1 0 0 0.0 1,893 1,005 53.09

4.อ.บ้านหมี่ 381 252 66.1 22 40 222.2 403 292 72.53

5.หนองม่วง 395 199 50.3 72 36 60.0 467 235 50.28

6.ล าสนธิ 1,567 902 57.6 72 72 120.0 1,639 974 59.44

7.โคกส าโรง 0 0 0.0 166 146 105.8 166 146 88.16

8.ล าสนธิ2 513 308 60.0 72 44 73.3 585 352 60.17

9.ท่าหลวง 501 268 53.5 36 89 296.7 537 357 66.48

รวม 7,056 4,097 58.1 475 427 107.8 7,531 4,524 60.07

หน่วยผสมเทียม

       ลูกสัตว์เกิดจากการบริการผสมเทียม

โคนม (ตวั) โคเน้ือ (ตวั) รวม (ตวั)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

           
รับทราบ 

 

๔.๑๘ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย HHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)  
นายอนุชา 
กิ่งกวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

• ประชุมหน่วยเพ่ือวางแผนการท างาน  
• หน่วยเข้าสอบถามข้อมูลรายศูนย์ ๑๖ ศูนย์  
• วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ  
• จัดประชุมเพ่ือชี้แจงกับศูนย์รวบรวมน้ านม  
• ด าเนินการแก้ไขปัญหารายศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
• ติดตามผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  
• จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม/เกษตรกร แต่ละศูนย์  
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

              - ศูนย์รับน้ านมทั้ง ๑๖ แห่ง จังหวัดลพบุรี ตอบแบบสอบถามผ่าน Google form 
ปัญหาของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

• ปัญหาด้านคุณภาพน้ านมดิบ SPC, SCC, Coliform คิดเป็น ๓๗.๕%  
• ปัญหาด้านองค์ประกอบน้ านมดิบ TS, SNF คิดเป็น ๒๕% 
• ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขาดหมอ ขาดส่งเสริม และท างาน 

ทับซ้อนหลายหน้าที่  คิดเป็น  ๑๘.๗๕%  



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

• ปัญหาอ่ืนๆ  
– เช่น สมาชิกลดลง 
– ปริมาณน้ านมดิบลดลง, ปริมาณน้ านมไม่คงที่  
– ปริมาณน้ านมดิบเกินโควตา MOU  
– ปัญหาปริมาณน้ านมดิบไม่พอส่ง 
– ขาดรถขนส่งน้ านมดิบ 
–  บ่อน้ าเย็นไม่พอ, แท๊งค์ใส่นมไม่พอ 
– อาคารเริ่มทรุดโทรม 
– ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
– โรคระบาด FMD  
–  อุปสรรคในการพัฒนาเกษตรกรเนื่องจากความเชื่อและทัศนคติเดิมๆของเกษตรกร  

ปัญหาของสมาชิก 
• ปัญหาด้านแหล่งเงินทุน (ไม่มีเงินกู้, จ่ายเงินไม่ตรงก าหนด, ต้นทุนฟาร์ม) คิดเป็น ๓๑.๒๕%  
• ปัญหาด้านคุณภาพน้ านมดิบ SCC คิดเป็น ๒๕%  
• ปัญหาด้านองค์ประกอบน้ านมดิบ TS, SNF คิดเป็น ๒๕% 
• ปัญหาอ่ืนๆ  

– ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร  
– ปัญหาสุขภาพในโค 
– ภาษี 
– ปัญหาฟาร์มแบ่งเบอร์ถังส่งน้ านมท าให้ได้ข้อมูลปริมาณนมไม่แท้จริง 
– ไม่มีการจดข้อมูล  
– ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการท าฟาร์มมาตรฐาน  

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                                          - ไม่มี - 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี - 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

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

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด  
(ฝุายบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๓ ตัวชี้วดัรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 

ข้อมูล/รายละเอียด ระดับ (1-5)
ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์

5

5.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ด าเนินการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงานฟาร์มครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จ านวน 22 ราย
 จากทั้งหมด 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 88

5

5.5 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างพืชอาหารสัตว์ของ
เกษตรกร

เป้าหมายรวม 1,663 ราย ด าเนินการได้ 1,226 ราย คิดเป็น 73.72 % )
5

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบคุคลของผู้บรหิาร รอบ 1/2562
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบรุี

ตัวชี้วัดรายบคุคล
ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ม.ีค. 62

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมาย5.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

5.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดท าแผนปฏบิัติงานในระดับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและน าเสนอแผนการปฏบิัติงานให้ปศุสัตว์เขตพื้นที่ให้
ความเห็นชอบแล้ว, ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ, จัดท าข้อมูลสมาชิกและข้อมูล
พื้นฐานแปลงใหญ่ , ขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ได้รับการอนุมัติจาก CoO, จัดท าแผนพัฒนาแปลงใหญ่ 
ประกอบด้วยแผนการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลดต้นทุน 2) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ 3) ด้านเพิ่มผลผลิต 
4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านการตลาด
- เสนอแผนการพัฒนาและแผนการปฏบิัติงานแปลงใหญ่ต่อ CoO,ด าเนินการตามแผนการพัฒนาแปลงใหญ่
และมีความก้าวหน้าในการ

5

 
 

เมือง พัฒนานิคม โคกส าโรง ชัยบาดาล ทา่วุ้ง บา้นหมี่ ทา่หลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ ล าสนธิ หนองม่วง

1. แปลงใหญ่ฯ สวนมะเด่ือ (ปี 60)

2. แปลงใหญ่ฯ ไทย – เดนมาร์ค ชอนม่วง (ปี 61)
3. แปลงใหญ่ฯ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากัด  (แปลงปี 61)
4. แปลงใหญ่ฯ ไทย – เดนมาร์ค พัฒนานิคม จ ากัด (แปลงปี 62,    ขึ้นทะเบียนปี 60)

5. แปลงใหญ่ฯ วิสาหกิจชุมชนโคบาลยุคใหม่ (แปลงปี 62,ขึ้นทะเบียนปี 60)
20 ราย 20 ราย พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer  40 ราย 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน  20 ราย 
20 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 20 ราย

 - 2 1 7  -  -  -  - 2 11 2

 -  -  -  -  -  - 62.17% 56.25% 100% 69.04% 108.46% เป้าหมายรวม 1,663 ราย ด าเนินการได้ 1,226 ราย คิดเป็น 73.72 %

 -

หมายเหตุ
เปา้หมายด าเนินการ

 -  -  -  -2 แปลง  -  -  - 1 แปลง 2 แปลง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


