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สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  

…………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒.  นายณัฏฐ์ปพน เดือนแจ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
  ๓.  นายศักดิ์ชัย  พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๕.  นายรักธรรม  พงษ์แก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  ๖.  นางสาวพจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๗.  นายไชยา  หาญชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี   
  ๘.  นายวินัย  นาเอก  ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม   
  ๙.  นายธวชัชัย  มากมี  ปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล 
  ๑๐. นายไมตรี  กสิบุตร  สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์ 
       อ าเภอหนองม่วง  
  ๑๑. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๒. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๓. นายฐิติวัฒน์  พลชัย  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพรก รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๑๔. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
  ๑๕. นายสุพจน์  สังคะ  ปศุสัตว์อ าเภอเทิง รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๖. นายธวชั  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
  ๑๗. นายสมชาย   มาสา  ปศุสัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง รักษาราชการแทนปศุสัตว์
       อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๘. นายคณิณ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๑๙. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี  ติดราชการ 
  ๒. นางสาวลักษณพร มั่นเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๓. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๔. นายวัชรพงษ์  ฟูากระจ่าง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๕. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
  ๖. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
 
 
มติที่ประชุม 

          - แนะน าข้าราชการ 
          ๑. นายฐิติวัฒน์ พลชยั ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพรก รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ 
          ๒. นายสุพจน์   สังคะ ปศุสัตว์อ าเภอเทิง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง 
          ๓. นายสมชาย  มาสา ปศุสัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอท่าวุ้ง 
รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที ่๒๙ พฤศจิกายน       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - เบิกจ่ายได้แล้ว ๑๙.๑๘% 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - น าเสนอโดยเอกสาร    
 
รับทราบ                

 

๔.๓ ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและสหกรณด์ีเด่น ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นายรักธรรม
พงษ์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

           ๑. ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์  
  อันดับ ๑ นายรังสรรค์  ช้างชนะ จังหวัดลพบุรี(คณะกรรมการระดับกรมปศุสัตว์
เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  อันดับ ๒ นายระวีพงษ์  วีระพงศ์ จังหวัดอ่างทอง 

อันดับ ๓ นายไพรัตน์   พูลศรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒. ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 

อันดับ ๑ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขาจรเข จังหวัดลพบุรี 
(คณะกรรมการระดับกรมปศุสัตว์เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  อันดับ ๒ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง 

อันดับ ๓ วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
รับทราบ 
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๔.๔ ผลและแผน การปฏิบัติงานของคณะท างานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๑ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นายรักธรรม
พงษ์แก้ว 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

                   - เจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ ร่วมกับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  
ทั้ง ๔ กลุ่ม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ และหนองม่วง ได้ออกปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบฯ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด โดยการเข้า
จัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมิน จ านวน ๖๒ ฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถสรุป
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่มีปัญหาแล้ว ซึ่งก าหนดจะเข้าปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และด าเนินการจัดประชุม
คณะท างานฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
รับทราบ 

 

๔.๕ แผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นายรักธรรม
พงษ์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวินัย    
นาเอก 
นายรักธรรม
พงษ์แก้ว 
 
 
มติที่ประชุม 

          ๑. เข้าฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม ในพ้ืนที่ ๕ สหกรณ์
โคนมเกษตรกร จ านวน  ๑๓ ราย 
 ๒. จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องจ านวน ๑๙๐ ราย 

โครงการพัฒนาเกษตรกร
สู่ Smart Farmer

โครงการพัฒนาอาสา
ปศุสัตว์สู่ Smart 

Farmer

รวม

๑ เมืองลพบุรี ๔๐ ๓ ๔๓ เกษตรกรโคนม
๒ พัฒนานิคม ๔๐ ๒ ๔๒ เกษตรกรโคนม
๓ โคกส าโรง ๐ ๔ ๔
๔ ชัยบาดาล ๐ ๔ ๔
๕ ท่าวุง้ ๐ ๒ ๒
๖ บ้านหมี่ ๐ ๒ ๒
๗ ท่าหลวง ๔๐ ๓ ๔๓ เกษตรกรโคนม
๘ สระโบสถ์ ๐ ๒ ๒
๙ โคกเจริญ ๐ ๓ ๓

๑๐ ล าสนธิ ๔๐ ๒ ๔๒ เกษตรกรโคนม
๑๑ หนองม่วง ๐ ๓ ๓
รวม ๑๑ อ าเภอ ๑๖๐ ๓๐ ๑๙๐

ล าดบัที่ อ าเภอ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

 
           ๓. ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  จ านวน ๑๐๐ ราย 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าบ่อแก๊สชีวภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค-กระบือ 
จ านวน ๒ บ่อ 
           - ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม สอบถามเรื่องการด าเนินการฟาร์มเครือข่าย ของศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
          - ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ได้ด าเนินการแจ้งปศุสัตว์อ าเภอเข้าร่วมประชุมคัดเลือกฟาร์ม
เครือข่ายระดับอ าเภอเพ่ือเข้าระบบของเกษตรอ าเภอ โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งรายชื่อภายในวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถเลือกกลุ่มเกษตรกรเดิมได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับเกษตรอ าเภอและของปศุสัตว์
ทั้ง สองหน่วยงาน 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔ ~ 
 
 
 
 
 
 

๔.๖ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย
พนิตจิตบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่
1 นางสาวจันทร์  ป้อมภู ่  2  ม.6  ต.ดีลัง 

1 นางอรวรรณ   เข็มมาก 2/1 ม.6 ต.ดีลัง

1 นางค ากอง  กงสิมมา   2/3 ม.6 ต.ดีลัง

1 นางอภิชญา   แก้วเสน 1/1 ม.6 ต.ดีลัง

1 นางแสงจรูญ  ป้อมภู ่2/4 ม.6 ต.ดีลัง

1 นางกรองแก้ว   ทรัพย์สินชัย 1/3 ม.6 ต.ดีลัง

1 นางสาวประกาย   อ้นค า 2/2 ม.6 ต.ดีลัง

1 นายพิพัฒน์พงษ์  คงวุธ  85 ม.4 ต.ช่องสาริกา

1 นางบุญเทียม  เถาหล้า 86 ม.6 ต.ห้วยขุนราม

1 นายขันตรี   อุ่นค า 160 ม.6 ต.ห้วยขุนราม

1 นายมนัส  เที่ยงตรง 188 ม.6 ต.ห้วยขุนราม 

1 นางสังวาลย์  ชูศรี 111 ม.6 ต.ห้วยขุนราม

1 นายทองสุข   รอดเลิศ 9 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายธีระศักด์ิ  รอดเลิศ  9/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นางจ ารอง   สุขสมจิตร 8 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นางดาวรุ่ง   ภิรมยา 70 ม.11 ต. ห้วยขุนราม

1 นายเทียม   มรวัฒนะ 256 ม.11 ต.ห้วยขุนราม

1 นายอังคาร   ลัดดี  8/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายอังคาร   ลัดดี  8/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นางสุนัน   เรืองทรัพย์ 7 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นางสมพงษ์    โภคี 14 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายวิโรจน์    สุขสมจิตร 176 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายเด่น   จ านงค์ศรี 11 ม.1 ต.หนองบัว

2 นางบุญเกิด   อ่วมดี   23/2 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางศศิวิมล  ศรศิลป์ 212/1 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางอ าพร   สุระชาติ  212/1 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางสาวอุษา  แสนดวง  25 ม.2 ต.หนองบัว 

ท่าหลวง  1 ฟาร์ม 1 นายกว้าง   ฤทธิ์บุรี  42 ม.1 ต.หัวล า

1 นางจริยา   แสงอินทร์  93 ม.11 ต.หนองรี

1 นางสังวาลย์   ศิริเวช  178/1 ม.1 ต.ล าสนธิ

1 นางส านวน   เสาโท  156 ม.6 ต.หนองรี

1 นายเสนอ   มั่นใจ  43/1 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

1 นายส าเริง   อยู่เจริญ  8  ม.11 ต.กุดตาเพชร

1 นายทวี   กอบขุนทด  79/4 ม.11 ต.กุดตาเพชร

1 นายคมสันต์   ทบแก่น  88/1 ม.4 ต.หนองรี

1 นางบุญเลิศ   รานอก  24 ม.6 ต.หนองรี

1 นางสาวสุจิตรา   ชมภูนุช  24 ม.11 ต.หนองรี

1 นางพิศ   ทีฆะสุข  54 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

1 นางบุญชู   ทีฆะสุข  59/1 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

1 นางสาววันเพ็ญ   แก้วหนองสังข์  108 ม.5 ต.หนองรี 

1 นายอุเทน   แจ่มดอน  227 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

1 นายก่าย   หงษ์เวียงจันทร์ 113 ม.9 ต.หนองรี

2 นายวินัย   วิงสกุล  164 ม.6 ต.หนองรี

2 นางบังเอิญ   กลัดทอง  21 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายทวี   ศรีโสภา  159 ม.4 ต.หนองรี

2 นายวิเชียร   ดารุนิกร 71/1 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

รวม 46  ฟาร์ม

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม  27  ฟาร์ม

ล าสนธิ 18 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มโคนม เดอืนมกราคม 2561

 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัช ไชโย 
 
นายศักดิ์ชัย
พนิตจิตบุญ 
มติที่ประชุม 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

2 พนมฟาร์ม

1 ฟาร์มอดิศักด์ิ

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

ชัยบาดาล 1  ฟาร์ม 2 ไก่พ่อแม่พันธุ์ฟาร์มทรัพย์สมบูรณ์ 6

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

ท่าวุ้ง 1  ฟาร์ม 1 นางณัฐอนงค์ กันภัยศิจญา

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

1 สมบูรณ์ฟาร์ม

2 พรนิพาฟาร์ม 1,พรนิพาฟาร์ม 2,สมหวังฟาร์ม 9

1 ต้นกล้าฟาร์ม

2 ไพบูลย์รุ่งเรืองฟาร์มโคกตูม,สมคิดฟาร์ม

1 สุรชัยฟาร์ม,ดีฟาร์ม 2

2 ดีฟาร์ม

บ้านหมี่ 3 ฟาร์ม 2 บังอรฟาร์ม,เกตุแก้วฟาร์ม,ชลธิตฟาร์ม 2

ท่าหลวง 1 ฟาร์ม 2 สุเทพฟาร์ม

โคกส าโรง 1 ฟาร์ม 2 สุภัทรศรฟาร์ม 3

โคกเจริญ 1 ฟาร์ม 1 พยุงศักด์ิฟาร์ม

อ.หนองม่วง 2 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่เน้ือ เดอืน มกราคม 2561

รวม  16 ฟาร์ม

เมือง 3  ฟาร์ม

พัฒนานิคม 3 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มเป็ดเน้ือ เดอืนมกราคม 2561

รวม 2 ฟาร์ม

หนองม่วง  4 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่พันธุ์ เดอืนมกราคม 2561

รวม 1 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มสุกร เดอืนมกราคม 2561

รวม 1 ฟาร์ม

 
                - ขอความร่วมมือตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานโคนรายใหม่ ๕๐๐ ฟาร์ม ตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเบื้องต้นจะจัดอบรมท่ี ๑. สหกรณ์โคนมสวนมะเดื่อ  
๒. สหกรณ์โคนม ชวนม่วงและ ๓. สหกรณ์โคนม ท่าหลวง รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ฟาร์ม 
                - ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ สอบถามการเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มของ
ผู้ประกอบการ 
                - ขอให้ทางอ าเภอส ารวจรายชื่อเกษตรกรที่จะเข่ารับการอบรม ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ จะประสาน ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ เพ่ือจัดการฝึกอบรมให้ 
รับทราบ            

 

๔.๗ แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธกีารฝึกอบรมและวิธีการมอบหมายงาน (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นายณัฏฐ์ปพน
เดือนแจ้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     - ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
โดยวิธีการฝึกอบรมและวิธีการมอบหมายงาน กลุ่มเปูาหมายจ านวน ๒๙ คน เป็นข้าราชการจ านวน 
๑๑ คน และพนักงานราชการจ านวน ๑๘ คน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้บุคคลที่เป็นเปูาหมายดังกล่าว ด าเนินการ
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากร  
วันที่ฝึกอบรมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  - การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    - การมอบหมายงาน แบ่งกลุ่ม ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ



~ ๖ ~ 
 

 
 
มติที่ประชุม 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐แล้วสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่ม และน าเสนอประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป 
รับทราบ                   

 

๔.๘ การส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นายณัฏฐ์ปพน
เดือนแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัช ไชโย 
 
 
 
 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

                   เปูาหมายแบ่งเป็น ๒ รอบ  
 - รอบท่ี ๑ ระดับคะแนนที่ ๑-๕ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   
ผู้เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 - รอบท่ี ๒ ระดับคะแนนที่ ๑-๕ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าหมาย จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รวมทั้งหมด 33,448

เมืองลพบุรี 3,341

พัฒนานิคม 2,543

โคกส าโรง 5,802

ชัยบาดาล 4,624

ท่าวุ้ง 2,725

บ้านหมี่ 3,843

ท่าหลวง 1,670

สระโบสถ์ 1,868

โคกเจรญิ 2,158

ล าสนธิ 2,628

หนองม่วง 2,246

ลพบุรี

 
                - ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ แจ้งปัญหา ๓ ข้อดังนี้ 
                 ๑. คอมพิวเตอร์ที่อ าเภอได้รับต้องอัปเดทเวอร์ชั่น เป็นเวอร์ ๘ ถึงจะใช้งานโปรแกรมได้ 
สมารถอัปเดทได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกได้หรือไม่ 
                 ๒. ถ้าแท็ปเล็ตและเครื่องอ่านบัตรไม่สามารถลิงค์กับระบบได้ จะท าเรื่องคืนได้หรือไม่ 
                 ๓. ค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจสัตว์ สามารถเบิกได้หรือไม่ 
                - มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธฯ หารือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการหาทางแก้ไข 
 
รับทราบ 

 

๔.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 

 

 

 

 
 
 
 

เดือน กิจกรรม พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ม.ค.-61 1.       รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 1/2561 11 อ าเภอ

2.       รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย, บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ
3.       การเฝ้าระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส) 11 อ าเภอ
4.       การเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในโคนม อ าเภอที่มีโคนม
5.       โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
6.       การรับรองสถานท่ีเล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค 11 อ าเภอ
7.       โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค โดยการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่เส่ียง คร้ังที่ 2/2561 11 อ าเภอ
8.       กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเก็บตัวอย่าง ในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ไก่พันธ์ุ เป็ดเนื้อ และเป็ดพันธ์ุ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน  

           - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดทีมฉีดวัคซีนในโคนม ชนิด ๓ ไทป์ ดังนี้ 
                ๑. ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อ าเภอล าสนธิ  
               ๒. ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อ าเภอพัฒนานิคม 
               ๓. ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อ าเภอท่าหลวง 
               ๔. ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อ าเภอชัยบาดาล 
               ๕. ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อ าเภอหนองม่วง 



~ ๗ ~ 
 

 
 
มติที่ประชุม 

               ๖. ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่อ าเภอบ้านหมี่ 
               ๗. ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๖๗๑ ที่อ าเภอเมือง 
รับทราบ 

 

๔.๑๐ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 4-ธ.ค.-60 2-ม.ค.-61 11 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า โคเนื้อ
2 6-ธ.ค.-60 5-ธ.ค.-60 3 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
3 7-ธ.ค.-60 7-ม.ค.-61 4 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
4 12-ธ.ค.-60 10-ม.ค.-61 15 อ่างตง วังวิเศษ ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โค
5 12-ธ.ค.-60 11-ม.ค.-61 5,8 ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
6 12-ธ.ค.-60 12-ม.ค.-61 5 กุดน้ าใส จัตุรัส ชัยภูมิ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
7 14-ธ.ค.-60 14-ม.ค.-61 7 กะลาเส สิเกา ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โค
8 15-ธ.ค.-60 13-ม.ค.-60 2 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
9 18-ธ.ค.-60 17-ม.ค.-61 2 ต.ตะเครียะ4 ต.พังยาง ระโนด สงขลา โรคปากและเท้าเปื่อย โค สุกร

10 18-ธ.ค.-60 17-ม.ค.-61 ปะทิว ชุมพร โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ
11 19-ธ.ค.-60 17-ม.ค.-61 8 ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม
12 20-ธ.ค.-60 18-ม.ค.-61 5 สะเดา บัวเชด สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

ที่
วัน / เดือน /ปี พ้ืนที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

 
รับทราบ 

 

๔.๑๑ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการท าลายเชื้อโรค               
ในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

            - โครงการฯเริ่ม ธันวาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑ โดยรอบที่ ๑ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน มีนาคม ๒๕๖๑ การรายงานให้รายงานผลมาพร้อมกันทั้งแบบ ๒ ไทป์และ ๓ ไทป์ 
รับทราบ 

 

๔.๑๒ โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                    
ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

            - แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบและจะแจ้งให้มารับน้ ายาฆ่าเชื้ออีกครั้ง 
 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
นายวินัย     
นาเอก 
 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 

๔.๑๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
- เปูาหมายของลพบุรี จ านวน ๒๖๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็น สัตว์ปีก ๑๑๐ ฟาร์ม          

โคนม ๖๒ ฟาร์ม สุกร ๑๐ ฟาร์ม สัตว์อ่ืน ๗๘ ฟาร์ม 
- ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม เสนอว่า ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดยให้จัด

ประชุมหารือผู้ประกอบการ (Betagro,Cargill,สหฟาร์ม) เพ่ือเป็นการน าร่องการมีระบบการปูองกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

- เห็นด้วย และให้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในโครงการดังกล่าว ให้
ด าเนินการช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑   

๔.๑๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒  : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชน
ที่มีระบบปูองกันโรค 
- จังหวัดลพบุรี ได้รับเปูา ๓๘๕ ราย 
 
๔.๑๓.๓ ตัวชี่วัดที่ ๓  :  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ



~ ๘ ~ 
 

 
 
มติที่ประชุม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A ,น าหัวสัตว์ส่งตรวจ,ผ่าตัดท าหมัน 

รับทราบ 
 

๔.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย DHHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายคณิณ  
วงศารัตนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

สรุปผลงานหน่วย DHHU ชัยบาดาล ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
รับผิดชอบ: สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จ ากัด 
ผลคุณภาพน้ านม ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

เดอืน TS Fat Protein Lactose SCC ปริมาณนมเฉลี่ยตนั/วัน
ต.ค. ๕๙ ๑๒.๗๕ ๓.๘๘ ๓.๓๔ ๔.๘๓ ๔๓๑,๐๐๐ ๔.๐๐
พ.ย. ๕๙ ๑๓.๑๕ ๔.๒๔ ๓.๓๙ ๔.๘๒ ๖๓๓,๐๐๐ ๓.๗๕
ธ.ค. ๕๙ ๑๒.๖๐ ๓.๗๕ ๓.๓๔ ๔.๗๕ ๖๐๔,๐๐๐ ๔.๑๖
ม.ค. ๖๐ ๑๒.๙๒ ๔.๑๐ ๓.๒๖ ๔.๘๖ ๕๒๘,๐๐๐ ๔.๔๙
ก.พ. ๖๐ ๑๒.๙๖ ๔.๐๔ ๓.๓๓ ๔.๘๙ ๔๔๖,๐๐๐ ๔.๖๔
ม.ีค. ๖๐ ๑๒.๓๑ ๓.๔๘ ๓.๒๒ ๔.๙๐ ๓๙๒,๐๐๐ ๔.๓๘
เม.ย. ๖๐ ๑๒.๗๘ ๓.๙๑ ๓.๓๑ ๔.๘๖ ๕๘๔,๐๐๐ ๔.๔๙
พ.ค. ๖๐ ๑๒.๓๕ ๓.๕๗ ๓.๒๕ ๔.๘๒ ๓๙๒,๐๐๐ ๔.๕๐
ม.ิย. ๖๐ ๑๒.๖๘ ๓.๘๙ ๓.๒๕ ๔.๘๕ ๕๐๓,๐๐๐ ๓.๗๖
ก.ค. ๖๐ ๑๒.๔๖ ๓.๙๙ ๓.๐๓ ๔.๘๕ ๗๗๓,๐๐๐ ๓.๖๕
ส.ค. ๖๐ ๑๒.๒๓ ๓.๗๕ ๓.๐๔ ๔.๘๗ ๔๕๐,๐๐๐ ๓.๑๗
ก.ย. ๖๐ ๑๒.๖๓ ๔.๐๖ ๓.๑๓ ๔.๘๖ ๕๗๘,๐๐๐ ๒.๙๒
ต.ค. ๖๐ ๑๒.๐๘ ๓.๕๗ ๓.๐๙ ๔.๘๔ ๔๓๘,๐๐๐ ๒.๙๒
พ.ย. ๖๐ ๑๒.๑๒ ๓.๔๙ ๓.๑๔ ๔.๘๘ ๓๕๑,๐๐๐ ๓.๑๓
ธ.ค. ๖๐ ๑๒.๙๑ ๔.๐๓ ๓.๒๘ ๕.๐๘ ๗๐๕,๐๐๐ ๓.๔๔  

กิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑.วันที่ ๑ , ๖ – ๘,๒๘,๒๙ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าตัดแต่งกีบโค อัพเดตฐานมูลฟาร์มและล้างระบบเครื่อง
รีดนมให้สมาชิกสหกรณ์โคนมชัยบาดาล 
๒. วันที่ ๑๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วย DHHU ชัยบาดาล ปฏิบัติงานในหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
เพ่ือออกพ้ืนฟูสุขภาพสัตว์หลังจากประสบอุทกภัยภาคใต้ ในพ้ืนที่เขต ๘ และ ๙ 
๓.วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ส านักงาน  
ปศุสัตว์ลพบุรี 
๔.วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        
การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้นและระบาดวิทยา ณ.ศูนย์บ ารุงพันธุ์ ทับกวาง จ.สระบุรี 
๕.วันที่ ๒๗ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร 
“การพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ” จังหวัดสระบุรี  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- ปริมาณภาพรวมของสหกรณ์น้อยเนื่องจากสมาชิก เลิกเลี้ยง และย้ายสหกรณ์ไปส่งยังศูนย์
รับน้ านมอ่ืน  

     - เกษตรกรไม่ใส่ใจอาชีพโคนมเท่าที่ควร เนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปท าอาชีพอ่ืน เช่น ท าไร่มัน 
ไร่อ้อย เป็นต้น 

     - อาหารหยาบเริ่มมีการขาดแคลน 
     - เกษตรกรไม่ท าบัญชีรายรับ รายจ่ายฟาร์ม 

รับทราบ 
 
 

 



~ ๙ ~ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                                        - ไม่มี - 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖      เรื่องอ่ืนๆ 
 

๖.๑ การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการเข้าระบบการเคลื่อนย้ายแบบพิเศษ (e-PP) (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
นายวินัย     
นาเอก 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

            - ตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้ว โดยใช้งานกับใบ ร.๔ โดยการสแกนลายเซ็นปศุสัตว์จังหวัด 
ส่วนใบ ร.๓ ให้ด าเนินการโดยปศุสัตว์อ าเภอลงนามไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขระบบ e-PP ให้รับรอง    
ร.๓ ได ้
            - ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม ขอหารือห้วงเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการเคลื่อนย้ายฯให้
ปศุสัตว์อ าเภอสามารถน าค่าธรรมฯ ที่มีจ านวนมากมาช าระได้ก่อนตามความเหมาะสม 
            - มอบคุณพจนีย์และคุณบุษบาหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติต่อไป 
รับทราบ 

 

๖.๒ การใช้วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

            - ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
รับทราบ 

 

๖.๓ การด าเนินการมาตรฐานฟาร์ม 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
รับทราบ 

            - ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มอบเปูาหมายให้จังหวัดลพบุรี ด าเนินการมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ 
จ านวน ๕๐๐ ฟาร์ม มอบกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการ 
รับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๑๕ น. 
 

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

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด  
(ฝุายบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 


