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สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ 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.  นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  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. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๒. นายฐิติวัฒน ์ พลชัย  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแพรก รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๑๓. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
  ๑๔. นายสุพจน์  สังคะ  ปศุสัตว์อ าเภอเทิง รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๕. นายธวชั  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
  ๑๖. นายสมชาย   มาสา  ปศุสัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง รักษาราชการแทนปศุสัตว์
       อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๗. นายคณิณ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๑๘. นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๑๙. นางวนิดา  กิตตโยทัย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  ๒๐. นายวัชรากร  ชุนงาม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๒๑. นายจ านงค์  สิทธิราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  ๒๒. นายปรีชา  ศรีสุพรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  ๒๓. นายสันทัสน ์ สุริยะ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๒๔. นายนิพนธ์  พลอยโพธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
  ๒๕. นายสุริยา  ชื่นอุรา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
  ๒๖. นายสราวธุ  ประจวง  สัตวแพทย์ช านาญงาน (แทน) หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี 
  ๒๗. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป 
  ๒๘. นางสาวนงลักษณ์   สุขเจริญ  นักจัดการงานทั่วไป 
  ๒๙. นางสาวพรทิพย์   เม้าราษี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  ๓๐. นางสาววรรณี   น้อยนาดี นักวิชาการสัตวบาล 
  ๓๑. นางสาวนภสร   จันทร์ล้ า  นักวิชาการสัตวบาล 
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  ๓๒. นางสาวยุวดี   แสนกล้า นักวิชาการสัตวบาล 
  ๓๓. นายสิทธินันท์   นิธิศฐิตานันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๔. นายแสนคม   เหมือนวาจา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๕. นางสาวชชัฎาพร   บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๖. นายนัฐพล    สังข์แก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๗. นางสาวกนิษฐา   มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๘. นางสาวพศิกา   สาริบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๓๙. นางสาวกนิษฐา   มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๐. นายจักริน    บุตรชัยพิพัฒน์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  ๔๑. นางสาวศิริพร   ชีไธสง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๒. นางสาวอรอนงค์   บัวงาม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๓. นายสุรสิทธิ์   สนงูเหลือม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๔. นายสวัสดิ ์   แสงแก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๕. นายพิชิต    ภู่เผื่อน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๖. นางกฤษณี    ชัยพิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๗. นายดนัยวัฒน์   แก้วสง่า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๔๘. นางสาวขันสุข   เจริญมา  เจ้าพนกังานสัตวบาล 
  ๔๙. นางสาวภัสสร์ศศิจ์  โนเวียง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๐. นางสาวจุฑารัตน์   ชารินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๑. นางสาวพัชรินธร   เกิดเดช  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๒. นางสาววรณัน   ศรีธรณ ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๓. นางส าราญ   ศรีค า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๔. นางสาวสมคิด   สุวรรณรังสี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๕. นางรัชนก    ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๖. นางสาวฐชิารัตน์   สมนาค  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๗. นางสาวเพ็ญนภา   คชพรม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๘. นางสาววรรัตน์  ทรัพย์ทวี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๕๙. นายสมพล    อินทร์กลิ่น เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๐. นายสนาม    อ่ิมจันทึก เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๑. นายวีระนาฎ   กองค้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๒. นายบุญเลิศ   วงษ์เกลี้ยง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๖๓. นางบุษรา    สวัสด ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
   
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 
  ๗. นายรักธรรม  พงษ์แก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ติดราชการ 
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  ๘. นายบรรเจิด  เสมาขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๙. นายอดุลย์    ศรีจันทร์รักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๐. นายกฤตภาส   พุฒหอม  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๑. นายวัฒณา   กันโรคา  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๒. นางสาวจรินทร   สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๓. นายอุดร    บุญสอน  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ  
  ๑๔. นายสิทธิ์ศักดิ์   รุ่งเรือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๕. นายวรวิทย์   วารปรีดี  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๖. นายสัญญา   ทัพเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๗. นายชยานันท์   พรมแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ 
  ๑๘. นายสิทธิศักดิ์   เกขุนทด  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ติดราชการ  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              - สรุปการประชุมสัมมนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
                ๑. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื่อผลิตลูกโคเนื้อและใช้
หมุนเวียนต่อไป 
                ๒. กรมปศุสัตว์มีงบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านปศุสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนไว้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
                ๓. นายกรัฐมนตรี ฝากหัวส่วนราชการและจ าหน้าที่ทุกคนให้ท างานอย่างเต็มที่และ
อดทน 
                ๔. การลดพื้นที่ท านา 
                ๕. การบริหารงาน รองฯวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รับผิดชอบงานบริหาร                      
รองฯสมชวน รัตนมังคลานนท์ รับผิดชอบ สพส. รองฯจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณรับผิดชอบ สคบ. 
และรองฯอ าพันธุ์ เวฬุตันต ิรับผิดชอบ กสส. 
                ๖. การด าเนินการสัตว์พาหะให้เกิดโรค ต้องด าเนินการตามกฎหมายประสาน          
ด่านกักสัตว์ร่วมด าเนินการ 
                ๗. หน่วยงานส่วนกลาง ต้องลงไปท างานประสานกับจังหวัดและอ าเภอ 
                ๘. งบด าเนินการจ้างเหมา อาสาต่างๆมาแล้วให้ด าเนินการตามระเบียบ 
                ๙. อาหารสัตว์ ควบคุมโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสพส. ก าหนดให้      
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สุ่มตรวจอาหารสัตว์เพ่ือลดการต้านวัคซีนจากเชื้อราในอาหารสัตว์ 
              ๑๐. มาตรฐานฟาร์ม ให้ช่วยเกษตรกรรายย่อย ให้ท า GAP ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๓ 
              ๑๑. การจัดท ากลุ่มไลน์ปศุสัตว์อ าเภอกับกลุ่มเกษตรกร หัวหน้ากลุ่ม/ฝุายร่วมด้วย เพื่อ
ความรวดเร็วในการประสานงาน กลุ่มไลน์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ มอบคุณพจนีย์ 
เป็นผู้ดูแล 
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มติที่ประชุม 

              ข้อสังเกตส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
                 - การฉีดวัคซีนแบบสเปย์ท าให้ฉีดวัคซีนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ให้ใช้ซองถ้าก าลังคน   
ไม่พอให้ประสานด่านฯร่วมด าเนินการ 
              ๑๒. เน้นย้ าการท างานฟ่ังชั่น ขายที่ไหน ใครเป็นคนซื้อ ตรงกับการส่งเสริมการเลี้ยง   
ขับเคลื่อนเรื่องการส่งออก 
              ๑๓. ปศุสัตว์เขต เป็นที่ปรึกษา การด าเนินการใดๆให้ผ่านปศุสตว์เขต 
              สรุปการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโคนมในพ้ืนที่ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซอร์
เจมส์รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี 
               - รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มฯและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 
              การประชุมวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ การขับเคลื่อนนโยบาย Chief of Operation 
(COO) ให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงฯ ยกเลิก Single Command 
               - การด าเนินการเงินกู้แปลงใหญ่ ของกลุ่มเกษตรกรท่าหลวง มอบคุณอภินันท์          
และปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
รับทราบ            

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๕ ธันวาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในฤดูนาปรัง  
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
มติที่ประชุม 

            - มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
              อ.เมือง  ๑ ราย ๑๕ ไร่, อ.สระโบสถ์ ๑ ราย ๑๕ ไร่, อ.ชัยบาดาล ๕ ราย ๓๙ ไร่  
              อ.ท่าวุ้ง ๒ ราย ๒๒ ไร่, อ.บ้านหมี่ ๔ ราย ๔๓ ไร่ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - เบิกจ่ายได้แล้ว ๒๗.๙๓% 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

            - น าเสนอโดยเอกสาร    
 
รับทราบ                 

 

๔.๓ การรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑ (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
 
 
มติที่ประชุม 

           - จังหวัดลพบุรี ก าหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๑     
ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ     
ในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการเป็น
ผู้น าในการแต่งไทย โดยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

รับทราบ 
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๔.๔ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๖๐ (น าเสนอโดยเอกสาร) (ฝุายบริหารทั่วไป)   
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

           - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 

 

๔.๕ ข้อสั่งการเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 

มติที่ประชุม 

          การปรับโครงสร้างการท างานในจังหวัด โดยให้เกษตรจังหวัดท าหน้ าที่ เป็นหัวหน้า
คณะท างานประจ าจังหวัด (Chief of Operation) 
รับทราบ 

 

๔.๖ ตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบ 

(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 
 เกณฑ์การให้คะแนน :รอบประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
ประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ พิจารณาจากมิติ
กระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

ระดับ 1  - จัดท าแผนการปฏิบัติงานในระดับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแผนการ 0.5

ปฏิบัติงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
 - น าเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ปศุสัตว์เขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบ

ระดับ 2  - ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1

 - จัดท าข้อมูลข้อมูลสมาชิกและข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลใช้
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานหลังการพัฒนาแปลงใหญ่

ระดับ 3  - ขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคล่ือน 1

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
 - บันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบออนไลนh์ttp://bigfarm60.doae.go.th

ระดับ 4  - จัดท าแผนพัฒนาแปลงใหญ่ประกอบด้วยแผนการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) 1

ด้านลดต้นทุน 2) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) ด้านเพิ่มผลผลิต 4) ด้าน
การบริหารจัดการ และ 5) ด้านการตลาด
 - เสนอแผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ต่อคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)

ระดับ 5  - ด าเนินการตามแผนการพัฒนาแปลงใหญ่และมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 1.5

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดครบถ้วนและตรงตามเวลาที่
ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 
 เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากระดับความส าเร็จเป็นร้อยละของจ านวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน
ระดับ 1 ร้อยละ 40.00 - 44.99
ระดับ 2 ร้อยละ 45.00 - 49.99
ระดับ 3 ร้อยละ 50.00 - 54.99
ระดับ 4 ร้อยละ 55.00 - 59.99
ระดับ 5 ร้อยละ 60.00 ขึ้นไป  

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหาร
สัตว์ของเกษตรกร น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเป็น ๕ ระดับ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. ระดับคะแนนที่ ๑-๓ พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
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มติที่ประชุม 

ของขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒. ระดับคะแนนที่ ๔-๕ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเปูาหมาย

ตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับคะแนน

1

2

3

คะแนนทีไ่ด้ 0 0.5 1 1.5 2
ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท า <20 >20-30 >30-40 >40-50 >50
ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร

 - ก าหนดตัวช้ีวัดการติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน
 - ด าเนินการตามแผนและแนวทางที่ก าหนด
 - ก ากบัติดตามประเมินผลและรายงานความกา้วหน้าเสนอต่อปศุสัตว์เขต

4-พ.ค.  พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้ วัดตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน
จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกบัเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจนโดยน าเสนอ
ปศุสัตว์เขตที่ก ากบัดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบพร้อมแจ้งพื้นที่อ าเภอที่ก าหนดออก
ส ารวจให้ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ทราบ
 - ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกดิผล

 
ทั้งนี้ ขอให้อ าเภอเปูาหมายที่ก าหนดให้รับผิดชอบตัวชี้วัด ด าเนินการตามหนังสือที่แนบ

มาพร้อมนี้ 
รับทราบ               

 

๔.๗ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย
พนิตจิตบุญ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

อ.หนองม่วง 1 ฟาร์ม 2 นางสุภาพร อยู่ชา

ตรวจติดตามฟารม์เป็ดเน้ือ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รวม 1 ฟารม์  

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

2 ไกพ่่อแม่พันธ์ุฟาร์มทรัพย์สมบูรณ์ 1

2 ไกพ่่อแม่พันธ์ุฟาร์มทรัพย์สมบูรณ์ 10

ตรวจติดตามฟารม์ไก่พันธุ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รวม 2 ฟารม์

ชัยบาดาล 2  ฟาร์ม

 

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

ชัยบาดาล 1  ฟาร์ม 1 ณรงค์ฟาร์ม

1 เดอะน าฟาร์ม

2 ไพรสิงห์ฟาร์ม 2

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 1 ฟาร์มหมูเพิ่มทรัพย์

ตรวจติดตามฟารม์สุกร เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รวม 4 ฟารม์

หนองม่วง 2 ฟาร์ม

 

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

1 อ านวยฟาร์ม

2 จรูญ , ประวัติ,สมศักด์ิ,เดชา,ส าราญ,อเุทน,สงวน

1 ปาลิตาฟาร์ม

2 เจ.เอสพัฒนาการเกษตร,ธนวัฒน,์นรีรัตน์,ดรุณี,อนุรักษ์ 4

1 เนินจันทร์ ,โกลเด้นฟาร์มเซ็นเตอร์ 6

2 ฉายจันทร์ฟาร์ม 6

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 2 เมย์-โอค๊ฟาร์ม,

ท่าวุ้ง 2 ฟาร์ม 2 บุญสืบ,บุปผาฟาร์ม

เมือง 8 ฟาร์ม

ตรวจติดตามฟารม์ไก่เน้ือ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รวม  20 ฟารม์

พัฒนานิคม 6 ฟาร์ม

โคกส าโรง 3 ฟาร์ม
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มติที่ประชุม 

ตรวจติดตาม

ครัง้ที่
1 นางบุญมี  ประกนั  164/1 ม.6 ต.ห้วยขุนราม

1 นางสาวถวิล   เมฆา 15/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นางพเยาว์   บ ารุงศรี  144 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายพีรพงษ์   บ ารุงศรี 144/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

1 นายวีระพงษ์   เอมพงษ์ 104 ม.6 ต.ห้วยขุนราม

1 นางสุกญัญา   โกมลยกลุ 274 ม.4 ต.ห้วยขุนราม

1 นายสมชาย   ห้วยหงษ์ทอง 138/1 ม.13 ต.พัฒนานิคม

1 นางปลายฝัน  ปรีชา 55/1 ม.8 ต.หนองบัว

1 นางสาวนิษา  ผลปราชญ์ 55/2 ม.8 ต.หนองบัว

1 นางสายฝน  ดีชาติ 141 ม.11 ต.พัฒนานิคม

1 นายปรีชา   บ ารุงศรี 35 ม.11 ต.ห้วยขุนราม

1 นายภมร    ขันซ้าย 26 ม.11 ต.ห้วยขุนราม

2 นายทองม้วน   ประมังคะตา 45/1 ม.5 ต.ห้วยขุนราม

2 นายวิชาญ  สุภาเทียน 171/1 ม.2 ต.ห้วยขุนราม

2 นางพิมพ์นภา  สังข์ทอง 119 ม.4 ต.ห้วยขุนราม

2 นางมลิวัลย์   แล้วสว่าง 51/1 ม.7 ต.ห้วยขุนราม

2 นางสะอาด   ประเสริฐทรัพย์ 70 ม.7 ต.ห้วยขุนราม

2 นายปานทอง   ทะลิ 247 ม.10 ต.ห้วยขุนราม

2 นายเสกสรรค์   สวัสดี  101/1 ม.4 ต.ซับจ าปา

2 นางส าราญ   กลุรักษา 44/1 ม.4 ต.หนองผักแว่น

2 นางสาวรจนา   เล็กสูงเนิน  138/2 ม.1 ต.หัวล า

2 นางวรรณนิภา  ภู่เกดิ  113/1 ม.4 ต.ซับจ าปา

1 นางบัวศรี   คัมภิรานนท์  64 ม.5 ต.หนองรี

1 นางสาวสุกญัญา  คชากร  152 ม.2 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายวิระ   งามข า  69 ม.3 ต.เขารวก

2 นายสามารถ   แกน่กล่ า 9 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายกมล   บริบาล 57/1 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

2 นางส้มแป้น   บุญประสิทธ์ิ 165 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายมนตรี   บริบาล  56 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายประทวน   แจ่มดอน 57 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

2 นางศรีไพร   กระจ่าง  160/1 ม.6 ต.หนองรี

2 นางสาวประเทือง   นาร่อง  187 ม.6 ต.หนองรี

2 นายประวิง   วิทักขะ  70 ม.5 ต.หนองรี

2 นายบุญสม   สีหม่น 52 ม.5 ต.หนองรี

2 นางสาวระเบียบ   ปาสานี  157 ม.5  ต.หนองรี

2 นายทองค า   พวงพะกา 145/1 ม.4 ต.หนองรี

2 นางสมจิตร   บุญโสมพันธ์ 74 ม.5 ต.หนองรี

2 นายยง   กระจ่าง 4 ม.5 ต.หนองรี 

2 นางยุพิน   สินส าอางค์ 106 ม.2 ต.ซับสมบูรณ์

2 นางสาวพรชุดา   สินส าอางค์  28/1 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

2 นายนเรศ   มีคุณ  126 ม.3 ต.ซับสมบูรณ์

2 นางอริสา   คชากร  17 ม.2 ต.ซับสมบูรณ์

รวม 42  ฟารม์

พัฒนานิคม  10  ฟาร์ม

ท่าหลวง 4 ฟาร์ม

ล าสนธิ 20 ฟาร์ม

ตรวจติดตามฟารม์โคนม เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ าเภอ รายช่ือฟารม์ 

 
 

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

ชัยบาดาล 1  ฟาร์ม 1 โรงฟักไข่ทรัพย์สมบูรณ์ 2

ตรวจติดตามสถานทีฟั่กไข่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รวม                1 ฟารม์  
รับทราบ 

 



~ ๘ ~ 
 

๔.๘ การส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นายณัฏฐ์ปพน
เดือนแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

            - รอบท่ี ๑ ระดับคะแนนที่ ๑-๕ พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ตารางแสดงการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คิดเปน็

เปา้หมาย ข้อมูล ณ วันที่  20 มกราคม  2561 (ร้อยละ)

รวมทั้งหมด 33,430 2,670 7.99

เมืองลพบรุี 3,341 1,788 53.52

พัฒนานิคม 2,543 1 0.04

โคกส าโรง 5,802 37 0.64

ชัยบาดาล 4,624 68 1.47

ทา่วุ้ง 2,707 90 3.32

บา้นหมี่ 3,843 206 5.36

ทา่หลวง 1,670 30 1.8

สระโบสถ์ 1,868 28 1.5

โคกเจริญ 2,158 94 4.36

ล าสนธิ 2,628 326 12.4

หนองม่วง 2,246 2 0.09

ลพบรุี

 
                   - เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม 

เดือน กิจกรรม พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ก.พ.-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.       การรับรองสถานท่ีเล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไกช่นป้องกนัโรค 11 อ าเภอ
6.       การจัดระบบการเล้ียงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน
7.       ส ารวจระดับภูมิคุ้มกนัโรคในไกภ่ายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล โดยเกบ็ตัวอย่าง
ซีร่ัมส่งห้องปฏิบัติการ

11 อ าเภอ

8.       กจิกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเกบ็ตัวอย่าง ในฟาร์มมาตรฐานไกเ่นือ้ ไก่
พันธ์ุ เป็ดเนือ้ และเป็ดพันธ์ุ

11 อ าเภอ

9.       โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกของประเทศไทย คร้ังที่ 1/2561 11 อ าเภอ
10.   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไข่เชิงรุกของประเทศไทย คร้ังที่ 2/2561 11 อ าเภอ  

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

๔.๑๐ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 5-ม.ค.-61 3-ก.พ.-61 12 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
2 5-ม.ค.-61 4-ก.พ.-61 14 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
3 5-ม.ค.-61 3-ก.พ.-61 19 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
4 8-ม.ค.-61 8-ก.พ.-61 2 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
5 8-ม.ค.-61 8-ก.พ.-61 4 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
6 8-ม.ค.-61 7-ก.พ.-61 2 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
7 9-ม.ค.-61 8-ก.พ.-61 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
8 9-ม.ค.-61 8-ก.พ.-61 1,5 บางรัก เมืองตรัง ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โค 
9 9-ม.ค.-61 7-ก.พ.-61 9 ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

10 9-ม.ค.-61 7-ก.พ.-61 6 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
11 9-ม.ค.-61 7-ก.พ.-61 5 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
12 9-ม.ค.-61 8-ก.พ.-61 4 หินดาต ปางศิลา ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า แมว
13 10-ม.ค.-61 9-ก.พ.-61 9 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
14 10-ม.ค.-61 9-ก.พ.-61 8 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
15 12-ม.ค.-61 10-ก.พ.-61 9 วังเย็น บางแพ ราชบุรี โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม
16 12-ม.ค.-61 10-ก.พ.-61 6 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
17 15-ม.ค.-61 13-ก.พ.-61 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
18 16-ม.ค.-61 15-ก.พ.-61 2 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
19 18-ม.ค.-61 17-ก.พ.-61 4 เดิด เมอง ยโสธร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
20 18-ม.ค.-61 17-ก.พ.-61 1 ทุ่งนางโอก เมือง ยโสธร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
21 18-ม.ค.-61 17-ก.พ.-61 9 หนองแหน กุดชุม ยโสธร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
22 18-ม.ค.-61 17-ก.พ.-61 3 หนองหมี กุดชุม ยโสธร โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
23 7 นาแห้ว นาแห้ว เลย โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
24 23-ม.ค.-61 22-ก.พ.-61 6,8,10,16 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
25 23-ม.ค.-61 21-ก.พ.-61 4 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

ที่
วัน / เดือน /ปี พ้ืนที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

19 ม.ค.61  เป็นต้นไป

 
รับทราบ 

 

๔.๑๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจังหวัดลพบุรี 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย 
 ด าเนินการฝึกอบรมอาสาฯ ใน ๑๑ อ าเภอ ของจังหวัดลพบุรี   โดยคัดเลือกอาสาฯ          
อปท.ละ  ๒  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๕๔ คน ดังนี้ 
 ๑. อ าเภอเมืองลพบุรี  ๔๘  คน 
 ๒. อ าเภอบ้านหมี่  ๔๒  คน 
 ๓. อ าเภอท่าวุ้ง   ๒๔ คน 
 ๔. อ าเภอโคกส าโรง  ๒๘  คน 
 ๕. อ าเภอหนองม่วง  ๑๔  คน 
 ๖. อ าเภอโคกเจริญ  ๑๐  คน 
 ๗. อ าเภอสระโบสถ์  ๘    คน 
 ๘. อ าเภอพัฒนานิคม  ๒๒  คน 
 ๙. อ าเภอท่าหลวง  ๑๒  คน 
 ๑๐. อ าเภอชัยบาดาล  ๓๔  คน 
 ๑๑. อ าเภอล าสนธิ  ๑๒  คน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องกรรณิการ์ ศูนย์สัมมนา
จัดเลี้ยงมนณิพา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี(เริ่มลงทะเบียน ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.) 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
มติที่ประชุม 

สิ่งที่ต้องให้อาสาปศุสัตว์เตรียมมาวันที่อบรม 
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน  ๒  ใบ 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน  ๑ ใบ 

รับทราบ 
 

๔.๑๒ นโยบายด้านการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

          ๑. ให้ปศุสัตว์จังหวัดที่เกิดโรคจัดตั้ง warroom ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน เพ่ือสั่งการให้นายอ าเภอด าเนินการสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. ให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอรับผิดชอบในการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
และข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นท่ีรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค พร้อมทั้งระบุพิกัดจุดเกิดโรค 
 ๓. จังหวัดพ้ืนที่เกิดโรคให้ระดมฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด รายละเอียดดังนี้ 
       ๓.๑ การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) รัศมี ๕ กิโลเมตร 
    ๓.๑.๑ รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ให้ฉีดวัคซีนกับสุนัขและแมวที่สัมผัสโรค
หรือมีโอกาสสัมผัสโรคทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ 
    ๓.๑.๒ รัศมีตั้งแต่ ๑-๕ กิโลเมตร ให้ฉีดวัคซีนกับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ     
โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ ส าหรับที่มีเจ้าของให้ใช้วัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓.๑.๓ ส าหรับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ นอกพ้ืนที่รัศมี ๕ กิโลเมตร ให้ใช้วัคซีน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓.๒ ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเมื่อฉีดแล้วจะต้อง
มอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย 
       ๓.๓ ด าเนินการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรอบจุดเกิดโรค รัศมี ๕ กิโลเมตร เข้าสถานกักสัตว์ 
เพ่ือเฝูาระวังอาการของโรคพิษสุนัขบ้าและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่คนและสัตว์อ่ืนๆ 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ แนวทางการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            - กรมปศุสัตว์ก าหนดแนวทางการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ที่มีรายงานโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยให้สัตวแพทย์ด าเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร จากบริษัทที่ตรวจพบโรค
พิษสุนัขบ้าทุกครั้งที่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ให้ด าเนินการ ตามมาตรา ๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖ 
และ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๑. วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ ทุกอ าเภอจะต้องด าเนินการน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ในระดับที่สามารถปูองกันโรคได้ โดยน าไปฉีดให้กับสัตว์
รอบจุดเกิดโรค ให้ด าเนินการดังนี้ 
            ๑.๑ พ้ืนที่รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ให้ด าเนินการฉีดให้กับสัตว์ที่ไม่มี
เจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส สัตว์ที่สัมผัสโรคหรือสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสโรค (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) 

     ๑.๒ พ้ืนที่รัศมีท่ี ๑-๕ กิโลเมตร ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ 
และสัตว์ด้อยโอกาส 

     ๑.๓ การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข การให้วัคซีนครั้งแรกในลูกสุนัข  
(อายุ< ๔ เดือน) ให้ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์  กรณีลูกสุนัขได้รับวัคซีนก่อน ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีด
กระตุ้นซ้ าเมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์  ทั้งนี้ในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงควรให้ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๒-๔ 
สัปดาห์ ส่วนการให้วัคซีนครั้งแรกในสุนัขโตเต็มวัยให้ ๒ ครั้งห่างกัน ๒-๔ สัปดาห์ การกระตุ้นซ้ า



~ ๑๑ ~ 
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วัคซีนให้กระตุ้นซ้ าเม่ืออายุ ๖ เดือนหรือ ๑ ปี และกระตุ้นซ้ าทุกปี 
                      ๑.๔ การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมว การให้วัคซีนครั้งแรกในลูกแมว 
(อายุ< ๔ เดือน) ให้ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์  กรณีลูกแมวได้รับวัคซีนก่อน ๑๒ สัปดาห์ ควร
กระตุ้นวัคซีนซ้ าเมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์  ทั้งนี้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงควรให้ครั้งที่ ๒ ห่างจาก     
ครั้งแรก ๒-๔ สัปดาห์ ส่วนการให้วัคซีนครั้งแรกในแมวโตเต็มวัยให้ ๑ ครั้ง ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
ควรให้ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๒-๔ สัปดาห์ การกระตุ้นวัคซีนซ้ าให้กระตุ้นซ้ าทุกปี 

         ๑.๕ การฉีดวัคซีนในสัตว์สัมผัสโรค หรือสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคให้กัก
แยกสัตว์นั้น หากเป็นสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้พิจารณาท าลายตามกฎหมาย หากไม่สามารถ
ท าลายได้ ให้ฉีดวัคซีน ๔ ครั้งๆละ ๑ โด๊ส ห่างกันทุก ๔ วัน และต้องเฝูาระวังทางอาการอย่าง
เข้มงวดเป็นเวลา ๖ เดือน       
             ๒. การฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มี เจ้าของ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานพยาบาล
สัตว์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์เพ่ือสนับสนุนวัคซีนส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ี 
             ๓. ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการฉีดวัคซีนตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น 
             ๔. การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ (กรณีสัตว์สัมผัสโรค หรือสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสโรค) ผู้ฉีดจะต้องมอบ
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย 
รับทราบ 

 

๔.๑๔ โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
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     กรมปศุสัตว์ก าหนดให้ด าเนินโครงการ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
             ๑. เครือข่ายเฝูาระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกฟาร์มและสอบถามอาการ
ไก่ไข่ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ปุวยหรือตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ปุวยตาย
ผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและเฝูาระวัง
ควบคุมโรคตามที่ก าหนด  
    ๒. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จ านวน ๒ - ๕ ตัว/ฟาร์ม จากทุก
ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลจ านวนการเก็บตัวอย่างลงใน
ระบบ e-operation 
รับทราบ 

 

๔.๑๕ โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 

         ด าเนินโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
         ๑. ให้เครือข่ายเฝูาระวังโรคเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายและสอบถามอาการ
สัตว์ปีกในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมาว่ามีสัตว์ปีกปุวยหรือตายผิดปกติหรือไม่  เมื่อทราบหรือพบว่ามี
สัตว์ปีกปุวยตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
และเฝูาระวังควบคุมโรคตามที่ก าหนด 
         ๒. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swaboropharyngeal 
swabenvironment swab และตัวอย่างน้ ากนิ ดังนี้ 
              ๒.๑ cloacal swab สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงบริเวณบ้าน(back yard) รวมถึงที่ไม่เลี้ยงเป็นลักษณะ
ฟาร์ม ในพ้ืนที่ต าบลที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น จ านวน ๔ ครัวเรือน โดยเก็บสัตว์ปีก ๕ ตัว (๑ หลอด



~ ๑๒ ~ 
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ตัวอย่าง) ต่อครัวเรือน ตามท่ีก าหนด 
๒.๒ cloacal swab สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน(back yard) ในพ้ืนที่แหล่งท ารังวางไข่

ของนกและพ้ืนที่ต าบลมีนกอพยพจ านวนมากในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบบริเวณพ้ืนที่แหล่งท ารังวางไข่ฯ 
จ านวน ๔ ครัวเรือน โดยเก็บสัตว์ปีก ๕ ตัว (๑ หลอดตัวอย่าง) ต่อครัวเรือน ตามท่ีก าหนด 
              ๒.๓ cloacal swab เป็ดไล่ทุ่ง ฝูงละ ๖๐ ตัว (๑๒ หลอดตัวอย่าง) และserum ฝูงละ ๓๐ 
ตัว (โดยสุ่มเก็บจากเป็ดตัวเดียวกันกับที่เก็บ cloacal swab) ตามท่ีก าหนด 
              ๒.๔ cloacal swabโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.๒ จ านวน ๔ หลอดตัวอย่าง/
โรงฆ่า (สัตว์ปีก ๕ ตัว/๑ หลอดตัวอย่าง) ตามท่ีก าหนด 
              ๒.๕ oropharyngeal swab  ในตลาดค้าไก่-เป็ดมีชีวิตเพ่ือการบริโภค จ านวน ๖ ร้านต่อ
ตลาด (สัตว์ปีก ๕ ตัว/๑ หลอดตัวอย่าง) และสุ่มเก็บตัวอย่าง  environment swab จ านวน ๖ ร้าน
ต่อตลาด (๓ ก้านส าลี/๑ หลอดตัวอย่าง) และตัวอย่างน้ ากินส าหรับสัตว์ปีกในตลาดค้าสัตว์ปีกทุกแห่ง 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง ต่อตลาดค้าสัตว์ปีก   
รับทราบ 

 

๔.๑๖ โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
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         ๑. ระยะเวลาในการด าเนินงาน: เดือนธันวาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๔ รอบ ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑) 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑) 
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑) 
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑-๓๐กันยายน ๒๕๖๑ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๑) 
         ๒. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งรัดการก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่และประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่น ตาม
หลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและส่งแบบรายงาน (RF-๑) 
รับทราบ 

 

๔.๑๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ส าหรับเกษตรกร 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
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     ๑. เปูาหมาย อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน ๑๐๐ คน/จังหวัด ( ๙ อ าเภอๆ ละ ๑๐ คน ,
อ าเภอโคกเจริญและสระโบสถ์ อ าเภอละ ๕ คน รวม ๑๐๐ คน) งบประมาณทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๑๕๐ บาท/คน) 
   ๒. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม  
        ๒.๑ ภาพรวมระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ๑ ชั่วโมง 
       ๒.๒ ข้อก าหนดการปฏิบัติระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ๖ ชั่วโมง 
   ๓. วธิีการ : บรรยาย วิธีประเมินผล : แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

  ๔. วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและที่ปรึกษาของเกษตรกร 
  ๕. ระยะเวลาด าเนินการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   ส่ง

รายงานตามแบบแบบรายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(GFM) หรือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาของเกษตรกร 
รับทราบ 

 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

๔.๑๘ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ด้านสุขภาพสัตว์) รอบ ๑/๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

๔.๑๘.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

- เอกสารแนบ 
๔.๑๘.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒  : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชน
ที่มีระบบปูองกันโรค 

- เอกสารแนบ 
๔.๑๘.๓  ตัวชี้วัดที่ ๓  :  ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      -    เอกสารแนบ 
รับทราบ 

 

๔.๑๙ นโยบายกรมปศุสัตว์ในการประชุมนายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 

นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

         ๑. โคนม  
                - ก าหนดมาตรการภายใน ๖ เดือน ทุกฟาร์มต้องได้รับมาตรฐาน GFM หรือ GAP 
                - การฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย ใช้ตามแบบ “ปากช่องโมเดล”ระดม
สรรพก าลังนายสัตวแพทย์เข้าพ้ืนที่ฉีดวัคซีนในโคนม 
         ๒. สัตว์ปีก  
                - เน้นการท างานเชิงรุก โดยเฉพาะการ shop ไก่ 
                - กรณีท่ีมีข่าวเกี่ยวกับสัตว์ปีก ท่านรองฯจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 
               - เน้นย้ าการสอบสวนโรค ต้องทราบสาเหตุที่แท้จริง 
         ๓. กระบือ 
              - การปูองกันโรคคอบวม ต้องฉีดในกระบือให้ได้ 100% 
              - ถ้าพบการเกิดโรค แล้วสอบสวนโรคพบว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ปศุสัตว์จังหวัดต้อง
รับผิดชอบ 
         ๔. แพะ 
              - กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้จัดท าฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส 
         ๕. พิษสุนัขบ้า 
              - แต่ละพ้ืนที่ก าหนดมาตรการในการปูองกันโรค 
              - หากพบการเกิดโรค  
       - จะต้องประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวทุกครั้ง 

      - ส ารวจสัตว์ในรัศมี ๕ กิโลเมตร 
      - หากพบสัตว์จรจัดที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ ให้ท าลายให้หมด ในรัศมี ๑ กิโลเมตร (โดย

หน่วยพิราบขาว) 
                - เร่งรัดให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

๔.๒๐ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย DHHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายคณิณ  
วงศารัตนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

สรุปผลงานหน่วย DHHU ชัยบาดาล ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
รับผิดชอบ: สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จ ากัด 
ผลคุณภาพน้ านม ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

เดอืน TS Fat Protein Lactose SCC
ปริมาณนม
เฉลี่ยตนั/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
มิ.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
ก.ค. ๖๑ ๑๒.๑๒ ๓.๖๐ ๓.๐๙ ๔.๘๒ ๓๙๔,๐๐๐ ๓.๔๐  

กิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
๑.วันที๓่ - ๕,๑๐ - ๑๒ , ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ท าประวัติโค อัพเดตฐานมูลฟาร์ม ฉีดวัคซีนปาก
และเท้าเปื่อย เก็บเลือดเพ่ือตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด ผ่าตัดโค ค านวนสูตรอาหาร เช็คระบบเครื่อง
รีดนมให้สมาชิกสหกรณ์โคนมชัยบาดาล 
๒.วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เข้าเก็บน้ านมดิบเพ่ือส่งตรวจคุณภาพ ของสหกรณ์โคนม         
ชัยบาดาล สหกรณ์โคนมท่าหลวง และ ศูนย์รับน้ านมดิบ บ.โคบาลมิลล์ 
๓.วันที่ ๑๕ - ๑๖มกราคม ๒๕๖๑ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบของ
สหกรณ์โคนมชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
๔. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมกับประธานสหกรณ์โคนมและ
ปศุสัตว์ ในการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ ณ ส านักงานปศุสัตว์ลพบุรี 
๕. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ส านักงาน   
ปศุสัตว์ลพบุรี 
๖.วันที่ ๒๙,๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หน่วย DHHU ชัยบาดาล เข้าร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยพัฒนา
สุขภาพและผลผลิตสัตว์ (DHHU) ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- ปริมาณภาพรวมของสหกรณ์น้อยเนื่องจากสมาชิก เลิกเลี้ยง และย้ายสหกรณ์ไปส่งยังศูนย์รับ
น้ านมอ่ืน  
- เกษตรกรไม่ใส่ใจอาชีพโคนมเท่าที่ควร เนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปท าอาชีพอ่ืน เช่น ท าไร่มัน ไร่
อ้อย เป็นต้น 
- อาหารหยาบเริ่มมีการขาดแคลน เช่น ข้าวโพดหมัก 
- เกษตรกรไม่ท าบัญชีรายรับ รายจ่ายฟาร์ม 

รับทราบ 



~ ๑๕ ~ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                                          ไม่มี 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

๖.๑ การเข้ารับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน (ฝุายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพรทิพย์ 
เม้าราษ ี
 
 
 
มติที่ประชุม 

            ขั้นตอนการรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน มีดังนี้ 
             ๑. เข้าเว็บไซท์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  
http://pvlo-lbr.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 
             ๒. เข้าแบนเนอร์รับรองรายงานการประชุม  
             ๓. คลิกหน่วยงานเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
รับทราบ 

 

๖.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผสมเทียม (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

            - แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.           
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
รับทราบ 

 

๖.๓ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ธิดาละโว้  
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

            - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ธิดาละโว้ คุณสมบัติ เกิดในจังหวัดลพบุรี อายุ ๑๘ - ๒๗ ปี 
สนใจสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
รับทราบ 

 

๖.๔ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายสราวุธ 
ประจวง 
 
มตทิี่ประชุม 

            - แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเข้มงวดการควบคุมนกอพยพ ส ารวจและพ่นยาฆ่าเชื้อ 
            - ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจเกษตรกรที่จะไม่เลี้ยงไก่ต่อ ให้แจ้งด่านเพ่ิด าเนินการรับซื้อได้ 
            - การฉีดวัคซีน ด่านพร้อมสนับสนุน  
รับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

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

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 

http://pvlo-lbr.dld.go.th/webnew/index.php/th/


~ ๑๖ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด  
(ฝุายบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๓ การรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑  
(ฝุายบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๔ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๖๐ (ฝุายบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ๔.๑๘ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ด้านสุขภาพสัตว์) รอบ ๑/๒๕๖๑ (กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)  
 
ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่1 : ระดบัความส าเร็จในการยกระดบัการเลี้ยงสัตว์ ให้มรีะบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์

สัตว์ปีกพ้ืนเมอืง โคนม สุกร สัตว์ชนิดอ่ินๆ (แพะ) สัตว์ปีกพ้ืนเมอืง โคนม สุกร สัตว์ชนิดอ่ินๆ (แพะ)
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)

เมืองลพบุรี  - 6  -  - 10  -  -  -  -  - 
โคกส าโรง 12  -  -  - 20  -  -  -  -  - 
ชัยบาดาล 12  -  -  - 20  -  -  -  -  - 
ท่าวุ้ง 12  -  -  - 20  -  -  -  -  - 
บ้านหมี่  - 6  -  - 10  -  -  -  -  - 
พัฒนานิคม 60  -  - 158  -  -  -  -  - 
ท่าหลวง  - 6  -  - 10  -  -  -  -  - 
สระโบสถ์  -  - 6  - 10  -  -  -  -  - 
โคกเจริญ  -  -  - 6 10  -  -  -  -  - 
ล าสนธิ  - 13  -  - 24  -  -  -  -  - 
หนองม่วง  - 5  -  - 8  -  -  -  -  - 
จังหวัด  -  -  -  -  -  -  -  -  - 80

รวม 96 36 6 6 300  -  -  -  - 80

อบรมเกษตรกร (ราย)อบรมเกษตรกร (ราย)อ าเภอ

    เป้าหมายการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรค        และ
การเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม รอบ 1/2561

   ผลการด าเนินการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรค     และ
การเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม รอบ 1/2561

 
 

เป้าหมาย เป้าหมาย
ปี 2561 รอบ 1/2561

(ราย) (ราย) ราย ราย ราย
เมืองลพบุรี 35 18  -  -  - 0.00
โคกส าโรง 35 18  -  -  - 0.00
ชัยบาดาล 35 18  -  -  - 0.00
ท่าวุ้ง 35 18  -  -  - 0.00
บ้านหมี่ 35 18 5 6 11          61.62
พัฒนานิคม 35 18  -  -  - 0.00
ท่าหลวง 35 18 6 4 10          56.02
สระโบสถ์ 35 18  -  - 0.00
โคกเจริญ 35 18  -  - 0.00
ล าสนธิ 35 18  -  - 0.00
หนองม่วง 35 18  -  - 0.00

รวม 385 196 11 10 21          10.70

ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่2 : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรทีผ่่านการรับรองสถานทีเ่ลี้ยงไก่ชนทีม่รีะบบการป้องกันโรค

อ าเภอ
ต.ค. - ธ.ค.60 ม.ค.-60 รวม

%

ผลการด าเนินงานป2ี561

 
ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่3 : ระดบัความส าเร็จในการสร้างพ้ืนทีป่ลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อปท. เปา้หมาย รอบ 1/2561 ผลการด าเนินงาน เปา้หมาย 
ทั้งหมด จ านวน อปท. ระดับ A จ านวน อปท. ระดับ A ผ่าตัดท าหมัน รอบ 1/2561
(แหง่) (แหง่) (แหง่) หวัสุนัข-แมว (ต.ย.)  หวัสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ต.ย.) หวัสุนัข-แมว (ต.ย.)  หวัสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ต.ย.) (ตัว)

เมือง 22 9  - 7 2 17  - 37
โคกส าโรง 14 6  - 5 1 2 1 31
ชัยบาดาล 17 7  - 6 1 15  - 32

ท่าวุ้ง 12 5  - 4 1 2  - 23
บ้านหมี่ 21 9  - 7 2 21  - 37

พัฒนานิคม 11 5  - 4 1 2  - 23
ท่าหลวง 6 2  - 2  - 2  - 23

สระโบสถ์ 4 2  - 1  -  -  - 17
โคกเจริญ 5 2  - 2  - 2  - 23
ล าสนธิ 6 2  - 2 1 2  - 21

หนองม่วง 7 3  - 2 1 7  - 23
125 51  - 42 10 72 1 290

อ าเภอ
เปา้หมาย รอบ 1/2561

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

 


