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สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 
 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  

…………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒.  นายศักดิ์ชัย  พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๓.  นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญพิเศษ 
  ๔.  นายรักธรรม  พงษ์แก้ว นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
  ๕.  นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๖.  นางสาวพจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๗.  นายไชยา  หาญชนะ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี   
  ๘.  นายโอฬาร  นวานุช  ปศุสัตว์อ าเภอวังม่วง รักษาราชการแทนปศุสัตว์ 
       อ าเภอพัฒนานิคม 
  ๙.  นายธวชัชัย  มากมี  ปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล 
  ๑๐.  นายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอพระปฐมเจดีย์  รักษาราชการ  
       แทนปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๑. นายไมตรี  กสิบุตร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
  ๑๒. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๓. นายฐิติวัฒน ์ 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. นายสราวธุ  ประจวง  สัตวแพทย์ช านาญงาน (แทน) หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี 
  ๑๙. นางสาวพรทิพย์ เม้าราศี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ แทน หัวหน้ากล่มยุธทฯ 
  ๒๐. นายคณิณ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๑. นายวัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๒. นางสาวโชตา สิริวลัยลักษณ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๒๓. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  ๒๔. นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร์ นักวิชาการสัตวบาล 
   ๒๕. นางสาวชาลิสา มั่นเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๖. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๕. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑. นายวินัย  นาเอก  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
       ติดราชการ 
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  ๒. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักสัตว์ลพบุรี  ติดราชการ 
  ๓. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลบพุรี 
 
มติที่ประชุม 

             ๑. แนะน าข้าราชการ นางสาวโชต สิรวิลัยลักษณ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
             ๒. ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี         
โครงการ To BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนจูฬาภรราชวิทยาลัย อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด าเนินการดูแลสุนัขทรงเลี้ยง และเรื่องแมลงวันในพื้นท่ี มอบหมาย คุณหมอบุษบา 
ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรงและปศุสัตว์อ าเภอเมือง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
             ๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ ากรมปศุสัตว์ เรื่องนมโรงเรียน การก าจัดโรคสัตว์ปีก 
ไทยนิยม ยั่งยืน 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที ่๓๐ พฤษภาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

              - เบิกจ่ายได้แล้ว ๖๕ % 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์
วีระนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

            - ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 

 
รับทราบ              
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๔.๓ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 

มติที่ประชุม 

               - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
รับทราบ 

 

๔.๔ โครงการมอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ (ตามเอกสารแนบ ๒) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
มติที่ประชุม 

                 - เริ่มโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

รับทราบ 
 

๔.๕ การด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 

 
มติที่ประชุม 

            - ขณะนี้ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จะมี
การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากส านักเศรษฐกิจการเกษตร หากทราบ
ความชัดเจน วัน เวลา สถานที่ในการติดตามงานดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
รับทราบ 

 

๔.๖ แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรตามโครงการพัฒนาระบบโคนม จ านวน ๒๒ ฟาร์ม (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

           ๑. วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด 
จ านวน ๓ ฟาร์ม 
 ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จ ากัด จ านวน ๓ ฟาร์ม 

๓. วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากัด จ านวน ๓ ฟาร์ม 
๔. วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คกนช.หนองรี จ ากัด จ านวน    

๓ ฟาร์ม 
๕. วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมในพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จ านวน 

๑๐ ฟาร์ม .               
รับทราบ 

 

๔.๗ แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสาวรักษิณา
สัตย์ชาพงษ์ 

 
มติที่ประชุม 

           ๑. วันพฤหัสบดีที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จ ากัด  
 ๒. วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากัด  
 ๓. วันพฤหัสบดีที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จ ากดั 
รับทราบ.                   
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๔.๘ แจ้งแผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย
พนิตจิตบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

2 ไก่รุ่นฟาร์ม 1 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่รุ่นฟาร์ม 2 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่รุ่นฟาร์ม 3 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่รุ่นฟาร์ม 4 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่รุ่นฟาร์ม 5 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์ฟาร์ม 1 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์ฟาร์ม 3-4 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

1 โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม (ฟาร์ม 5)

1 โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม (ฟาร์ม 6)

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่พันธุ์ เดอืนกรกฎาคม 2561

รวม 9 ฟาร์ม

ชัยบาดาล 9 ฟาร์ม

    
    

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

1 เธียรชัยฟาร์ม

1 ธนายุทธฟาร์ม

1 วรรณพงศ์ฟาร์ม

1 เศรษฐพงศ์ฟาร์ม

1 สุพลฟาร์ม

ท่าวุ้ง 1 ฟาร์ม 1 นพรัตน์ฟาร์ม

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 2 กองส่วนฟาร์ม

2 ชวนพิศฟาร์ม

1 อฏิพงศ์ฟาร์ม

ชัยบาดาล 5 ฟาร์ม

หนองม่วง 2 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มสุกร เดอืนกรกฎาคม 2561

รวม 9 ฟาร์ม  
 

อ าเภอ ตรวจตดิตามครั้งที่ รายชื่อฟาร์ม 

เมือง 6 ฟาร์ม 1 ดวงพรฟาร์ม

2 วิไลลักษณ์,วีระ,ค านึง,ชลอฟาร์ม,แสงแจ่ม

หนองม่วง  3 ฟาร์ม 1 วิน วินฟาร์ม

2 สุทัศน์ , พรนิพาฟาร์ม 5

พัฒนานิคม  3 ฟาร์ม 1 มหาราชฟาร์ม

2 วัฒนกิจฟาร์ม , ต้าร์ - เต้ิล

บ้านหมี่ 1 ฟาร์ม 1 ชัยกุลฟาร์ม

ชัยบาดาล 1 ฟาร์ม 2 สุภาพฟาร์ม

โคกส าโรง 1 ฟาร์ม 1 คูณใหญ่ฟาร์ม

รวม  15 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มไก่เน้ือ เดอืน กรกฎาคม 2561

 
 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

พัฒนานิคม  1 แห่ง 2 บริษัท BFI (โรงฟักไข่พัฒนานิคม)

รวม 1  ฟาร์ม

ตรวจตดิตามสถานทีฟั่กไข ่เดอืน กรกฎาคม 2561

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม 

 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

ตรวจตดิตาม

ครั้งที่

2 นางงามสม   พลทา         14 ม.11 ต.หนองบัว

2 นางวิภาดา   ทองสินธุ์      91 ม.2 ต.หนองบัว

2 นายสมบูรณ์   วิแหลม      18 ม.2 ต.หนองบัว

2 นายศักด์ิชัย   อ่วมดี         15/1 ม.2 ต.หนองบัว

2 นายทิพย์   อ่วมดี            23 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางจ านงค์   ทองนุ้ย        14 ม.2 ต.หนองบัว

2 นางเกษร   อ่วมดี            23/1 ม.2 ต.หนองบัว

2 นายพงศ์เดช   มนูพิพัฒน์พงศ์    208/1 ม.1 ต.ท่าดินด า

2 นางสร้อย   ล าเภา               179 ม.2 ต.ท่าดินด า

2 นายผัน   วงษ์กรวด            82 ม.4 ต.หนองผักแว่น      

2 นายดวง   โสดา                5 ม.2 ต.หัวล า

2 นายณรงค์ศักด์ิ   รุ่งสูงเนิน     110/4 ม.1 ต.ซับจ าปา

2 นางสายใจ   จั่นจ ารูญ         121 ม.4 ต.หนองผักแว่น

2 นายยุทธภูมิ  พิมพ์พันธ์         223 ม.1 ต.ซับจ าปา

2 นายเจษฎา  วงษ์สา            27 ม.5 ต.หนองผักแว่น

1 นางสาววราภรณ์  พันธ์ประเสริฐ   56 ม.3 ต.หนองรี

1 นายวัฒนา เม่นตะเภา          72/2 ม.3 เขารวก

2 นางบังอร   บุญพินิจ           66 ม.5 ต.หนองรี

2 นายสัมพันธ์   สิมมะลา        194 ม.6 ต.หนองรี

2 นางวราพร   ค าเบ้าเมือง      231/1 ม.12 ต.หนองรี

2 นางวัชรินทร์   รักรุ่ง          191/1 ม.5 ต.หนองรี

2 นางสุภาพ   แก้วดวงดี        93 ม.9 ต.หนองรี

2 นายชลอ   ยิ้มทอง           36 ม.9 ต.หนองรี

2 นายวิชัย   พรมสวัสด์ิ        242 ม.6 ต.หนองรี

2 นายพอเหมาะ   สุวรรณ์บุบผา    94/1 ม.15 ต.โคกตูม

2 นายวันชัย   ปั้นสมบูรณ์          37 ม.5 ต.โคกตูม

2 นายยงเกษม   ยิ้มแฉ่ง            89 ม.15 ต.โคกตูม

2 นางทัสนุสา  ศิลปาภรณ์         84 ม.15 ต.โคกตูม

2 นางสาวจีรนันท์   เกตุแก้ว       78 ม.10 ต.โคกตูม

รวม 29  ฟาร์ม

เมือง 5 ฟาร์ม

อ าเภอ รายชื่อฟาร์ม 

พัฒนานิคม  7  ฟาร์ม

ชัยบาดาล 2 ฟาร์ม

ท่าหลวง 6 ฟาร์ม

ล าสนธิ  9 ฟาร์ม

ตรวจตดิตามฟาร์มโคนม เดอืนกรกฎาคม 2561

 
รับทราบ 

 

๔.๙ แจ้งแผนเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย
พนิตจิตบุญ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

  
ตวัอย่าง/ จ านวน ต.ย. เดอืนทีเ่ก็บ แผนเก็บตวัอย่าง

อวัยวะทีเ่ก็บ ทีเ่ก็บ ตวัอย่าง ให้อ าเภอ
A1 Hormones เป็ดเนื้อ กล้ามเนื้อ 3 ก.ค.61 หนองม่วง 
A6 Nitrofurans metabolites ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 2 ก.ค.61 บ้านหมี่ 
A6 Nitrofurans metabolites ไก่เนื้อ กล้ามเนื้อ 2 ก.ค.61 สระโบสถ์ 

กลุ่ม สารตกค้างทีต่รวจ ชนิดสัตว์

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

๔.๑๐ แจ้งก าหนดการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๑ รอบ ๒ (กลุ่มยุทธฯ) 
นายวินัย  
นาเอก 
 
มติที่ประชุม 

           - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการสู่ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์”ในวันอังคารที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
วิทยากร โดย นายวินัย  นาเอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 
รับทราบ 

 

๔.๑๑ เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ (กลุ่มยุทธฯ) 
นายวินัย  
นาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

           - ด้วยกรมปศุสัตว์ เร่งรัดให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิให้มีผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในปี 
๒๕๖๒ และการส ารวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความ  
เป็นจริงในพ้ืนที่ โดยมีผลการเบิกจ่ายสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน จึงขอให้เร่งด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ให้แล้วเสร็จโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

คิดเปน็
(ร้อยละ)

ฟาร์มที่มี
latitude 

,longitude

เมืองลพบุรี 3,341 3,350 24 361 17 3,752 112.3 3,288 249
พัฒนานิคม 2,543 2,502 9 367 51 2,929 115.18 2,539 361
โคกส าโรง 5,802 5,569 46 346 1 5,962 102.76 5,606 617
ชัยบาดาล 4,624 4,476 21 254 122 4,873 105.38 4,572 594

ท่าวุ้ง 2,707 2,798 33 290 31 3,152 116.44 2,830 791
บ้านหมี่ 3,843 2,577 71 860 319 3,827 99.58 2,651 831
ท่าหลวง 1,670 1,752 7 97 8 1,864 111.62 1,763 1,008
สระโบสถ์ 1,868 1,802 5 76 1 1,884 100.86 1,808 283
โคกเจริญ 2,158 2,111 5 179 2 2,297 106.44 2,145 435
ล าสนธิ 2,628 2,568 22 526 9 3,125 118.91 2,571 667

หนองม่วง 2,246 2,243 10 32 53 2,338 104.1 2,251 1,957
33,430 36,003 107.7 32,024 7,793

เกษตรกรที่มีรูป
อ าเภอ เปา้หมาย

ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง
ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

ปรับปรุง รายใหม่ รออนุมัติ เลิกเลี้ยง รวม

 
โดยมีแผนการด าเนินการเร่งรัดดังนี้ 

 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 
 

๔.๑๒ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

เดือน กิจกรรม พ้ืนที่ปฏบิตัิงาน
ก.ค.-61 1.       รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 2 11 อ าเภอ

2.       รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย , บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ
3.       การเฝ้าระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส) 11 อ าเภอ
4.       การเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิส โคนม โคเนื้อ 11 อ าเภอ
5.       โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
6.       ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง 11 อ าเภอ
7.       การรับรองสถานที่เล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค 11 อ าเภอ
8.       ส ารวจและขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งและจัดท าสมุดประจ าฝูง 11 อ าเภอ
9.       การจัดระบบการเล้ียงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน
10.    โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค โดยการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
 บริเวณพื้นที่เส่ียง คร้ังที่ 4

11 อ าเภอ

11.    ส ารวจระดับภมูิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 11 อ าเภอ
12.    กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเก็บตัวอย่าง ในฟาร์ม
มาตรฐานไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ และเป็ดพันธุ์

ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน

 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 1-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-61 7 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
2 1-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-61 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
3 1-มิ.ย.-61 1-ก.ค.-61 3 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
4 1-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-61 7 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
5 1-มิ.ย.-61 30-มิ.ย.-61 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ โรคพิษสุนัขบ้า โคกเนื้อ
6 4-มิ.ย.-61 3-ก.ค.-61 8 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
7 6-มิ.ย.-61 5-ก.ค.-61 1 ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
8 6-มิ.ย.-61 5-ก.ค.-61 6 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
9 7-มิ.ย.-61 6-ก.ค.-61 1 วังพญา รามัน ยะลา โรคพิษสุนัขบ้า โค

10 8-มิ.ย.-61 7-ก.ค.-61 1 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
11 8-มิ.ย.-61 7-ก.ค.-61 ชุมชนสักทอง แม่สอด แม่สอด ตาก โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
12 11-มิ.ย.-61 12-ก.ค.-61 19 ในเมือง เมือง ชัยภมูิ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
13 11-มิ.ย.-61 10-ก.ค.-61 ชุมชนห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข
14 13-มิ.ย.-61 12-ก.ค.-61 2 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรคแท้งติดต่อ แพะ
15 20-มิ.ย.-61 19-ก.ค.-61 7 ปึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

ที่
วัน / เดอืน /ปี พ้ืนที่ประกาศเปน็เขตโรคระบาดชั่วคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

.รับทราบ 
 

๔.๑๔ สรุปประชุมการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (GIN Conference) วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

           - น าเสนอโดยเอกสาร 
 

รับทราบ 
 

๔.๑๕ แนวทางการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีกประเภทไข่ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 

๑. กรณีเคลื่อนย้ายไข่จากสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก 
  ๑.๑ กรณีฟาร์มสัตว์ปีกไข่ท่ีได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  

จากกรมปศุสัตว์ หรือฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือฟาร์มที่มี
การข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ อนุโลมให้ใช้ผลทางห้องปฏิบัติการตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
ประกอบในการเคลื่อนย้าย   

      ๑.๒ กรณีฟาร์มสัตว์ปีกไข่ที่ไม่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้เก็บ
ตัวอย่าง cloacal swab หรือ oropharyngeal swab จ านวน ๔ ตัวอย่าง/ฟาร์ม หรือตามที่กรม   



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

ปศุสัตว์ก าหนดทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้าย ๘ - ๑๐ วัน และผลทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบต่อโรค
ไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ใบตอบผลมีอายุ ๑๐ วันถัดจากวันที่ตอบผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

  ๒. กรณีการเคลื่อนย้ายไข่จากสถานประกอบการ ได้แก่ ศูนย์รวบรวมไข่ ศูนย์คัดไข่ หรือศูนย์
กระจายสินค้าอาหารสด (ไข่) เพ่ือบริโภค 

      ๒.๑  กรณีสถานประกอบการที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในศูนย์รวบรวมไข่ 
(GMP) หรือสถานที่จ าหน่ายไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่OK) หรือไข่อนามัยจากกรมปศุสัตว์ 
อนุโลมให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง 

       ๒.๒  กรณีสถานประกอบการไม่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในศูนย์รวบรวมไข่ 
(GMP) หรือสถานที่จ าหน่ายไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่OK) หรือไข่อนามัยจากกรมปศุสัตว์ ให้มี
การเก็บตัวอย่างไข่ ทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้าย ๘ - ๑๐ วัน และผลทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบต่อ
โรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ใบตอบผลมีอายุ ๑๐ วันถัดจากวันที่ตอบผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

      ๒.๓  สถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์ ตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด อนุโลมให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง โดยมีผลจนถึง ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

      ๒.๔  กรณีสถานประกอบการเป็นสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ให้ใช้
ผลทางห้องปฏิบัติการจากแหล่งที่มาของไข่นั้นๆ (ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์) ประกอบในการเคลื่อนย้าย  
แต่ถ้าไม่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๒.๒     

 ๓. การอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาดหรือ
เขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙   
รับทราบ 

 

๔.๑๖ มาตรการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 

      ด าเนินการโดยอาศัยระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2560  

๑. รายงานโรคเบื้องต้นให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  เพ่ือรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต
และส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

๒. เมื่อรายงานโรคเบื้องต้นให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้วให้ท าสรุปรายงาน
สอบสวนโรคระบาดสัตว์เสนอกรมปศุสัตว์ลงนามโดยปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๗๒ ชัว่โมง  
ตามหนังสือเลขที่ กษ ๐๖๑๐.๐๔/ว ๗๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยการสรุปรายงานสอบสวน
โรคพิษสุนัขบ้าต้องระบุพิกัดจุดเกิดโรค จ านวนครัวเรือน จ านวนสุนัขและแมว ในรัศมี ๕ กิโลเมตร
รอบจุดเกิดโรค และผลการด าเนินการควบคุมโรคเบื้องต้น 
รับทราบ 

 

๔.๑๗ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
 
 

             ๔.๑๗.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
ป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
                             - เอกสารแนบ 
              ๔.๑๗.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มี
ระบบป้องกันโรค 

    - เอกสารแนบ 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
มติที่ประชุม 

๔.๑๗.๓ ตัวชี่วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เอกสารแนบ 
รับทราบ 

 

๔.๑๘ ผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
มติที่ประชุม 

             - เอกสารแนบ 
 
รับทราบ 

 

๔.๑๙ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย DHHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายวัชรพงษ์
ฟ้ากระจ่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลงานหน่วย HHU ชัยบาดาล ประจ าเดือนมิถุนายน๒๕๖๑ 
รับผิดชอบ: สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จ ากัด 
ผลคุณภาพน้ านม ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

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. ๔๙ 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
ม.ค. ๖๑ ๑๒.๑๒ ๓.๖๐ ๓.๐๙ ๔.๘๒ ๓๙๔,๐๐๐ ๓.๔๐
ก.พ. ๖๑ ๑๒.๑๐ ๓.๒๙ ๓.๒๕ ๕.๐๑ ๓๔๗,๐๐๐ ๓.๕๓
ม.ีค. ๖๑ ๑๒.๐๖ ๓.๗๘ ๒.๙๙ ๔.๖๘ ๕๓๖,๐๐๐ ๓.๑๕
เม.ย. ๖๑ ๑๒.๖๔ ๔.๐๘ ๓.๑๒ ๔.๘๗ ๕๓๙,๐๐๐ ๓.๓๔
พ.ค. ๖๑ ๑๓.๒๒ ๔.๖๗ ๓.๐๒ ๔.๗๒ ๓๑๘,๐๐๐ ๓.๑๑
ม.ิย. ๖๑ ๑๒.๔๓ ๔.๐๗ ๒.๙๗ ๔.๕๗ ๕๗๗,๐๐๐ ๒.๙๐  

 
กิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๑.วันที่๑,๔,๖-๘,๑๓-๑๕,๒๐,๒๘,๓๐มิถุนายน ๒๕๖๑ ท าประวัติโค อัพเดตฐานมูลฟาร์ม รักษาโคป่วย 
ผ่าตัดโค ค านวนสูตรอาหาร เช็คระบบเครื่องรีดนมให้สมาชิกสหกรณ์โคนมชัยบาดาลและท่าหลวง 
๒.วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รว่มกับส านักงานปสุสัตว์อ าเภอท่าหลวงด าเนินโครงการสัตว์โรคคน



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  วัดบ้าน
ใหม่หนองขาม ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวงจ.ลพบุรี๓. วันที ่๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส ารวจและ
สอบถามข้อมูลต้นทุนการผลิตในฟาร์มโคนมภายในพื้นที่ชัยบาดาล พร้อมท าประวัติโคติดเบอร์หู และ
อัพเดตฐานข้อมูลโคนม(i-service) 
๔. วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส ารวจและสอบถามข้อมูลต้นทุนการผลิตในฟาร์มโคนมภายใน
พ้ืนที่ท่าหลวง พร้อมท าประวัติโคติดเบอร์หู และอัพเดตฐานข้อมูลโคนม(i-service) 
๔. วันที่ ๒๑ มิถุนายน๒๕๖๑หน่วย HHU ชัยบาดาลเข้าพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ
ของฟาร์มเป้าหมายและติดตามการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)โดยเก็บน้ านมเพ่ือเพาะเชื้อและหาความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
๖.วันที่ ๒๒มิถุนายน ๒๕๖๑ หน่วย HHU ชัยบาดาล ท าการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มเพ่ือตรวจแท้ง
ติดต่อในแพะร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล 
๗. วันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน๒๕๖๑เข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบายกรม
ปศุสัตว์กับการจัดการองค์ความรู้” ณ โรงแรมเมธาวลัย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพรชบุรี 
๘. วันที่๒๙มิถุนายน ๒๕๖๑เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานราชการและสรุปการ
ด าเนินงาน  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

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

รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

๖.๑ เชิญชวนสวมเสื้อสีเหลืองในเดือนกรกฎาคมและเสื้อสีขาวในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวบุษบา
ถานอาดนา 
 
 
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
มติที่ประชุม 

             - เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา        
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชริราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เชิญชวนสวม
เสื้อสีเหลืองและสวนเสื้อโทนสีขาวในวันส าคัญทางศาสนา รวมถึงประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธง
ชาติและพระปรมาภิไธย ภปร โดยสมพระเกียรติ 
              - เน้นย้ าปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการตามข้อสั่งการ อ าเภอที่มีส านักงานแยกเป็น
ของตัวเอง ให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
รับทราบ 

 

๖.๒ การแก้ไขภัยพิบัติ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นายรักธรรม 
พงษ์แก้ว 
 
มติที่ประชุม 

             - ได้รวบรวมจุดอพยพสัตว์ให้กองกส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว มีหญ้าแห้งส ารอง ๓๐ ตัน    
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท หากอ าเภอได้ต้องการข้อมูลหรือแจ้งภัยพิบัติติดต่อได้ที่กุล่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รับทราบ 



~ ๑๑ ~ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๔๕ น. 
 

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

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ๔.๑๗.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรค 
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

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

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
เมืองลพบุรี  - 10  -  - 10 20  - 6  -  - 6 15
โคกส าโรง 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 20
ชัยบาดาล 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 35
ท่าวุ้ง 20  -  -  - 20 35 12  -  -  - 12 20
บ้านหมี่  - 10  -  - 10 20  - 12  -  - 12 12
พัฒนานิคม 123  -  - 123 250 60  -  -  - 60 160
ท่าหลวง  - 10  -  - 10 20  - 6  -  - 6 10
สระโบสถ์  -  - 10  - 10 15  -  - 6  - 6 10
โคกเจริญ  -  -  - 10 10 20  -  -  - 9 9 21
ล าสนธิ  - 24  -  - 24 40  - 14  -  - 14 24
หนองม่วง  - 8  -  - 8 15  - 1  -  - 1 11
จังหวัด  -  -  -  - 0  -  -  -  -  - 0 80

รวม 183 62 10 10 265 505 96 39 6 9 150 418

อ าเภอ

    เป้าหมายการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรค  
      และการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม รอบ 2/2561

   ผลการด าเนินการรับรองฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม

รวม รวม

 
 
เอกสารแนบวาระ ๔.๑๗.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบ
ป้องกันโรค  
 

เป้าหมาย
ปี 2561

(ราย) ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย
เมืองลพบุรี 35  -  - 19  -  -  -  - 19      54.29
โคกส าโรง 35  -  - 19  -  - 1  - 20      57.14
ชัยบาดาล 35  -  - 18  - 17  -  - 35      100.00
ท่าวุ้ง 35  -  - 21  -  -  - 12 33      94.29
บ้านหมี่ 35 5 6 11 3 5 6  - 36      102.86
พัฒนานิคม 35  -  - 18  -  -  -  - 18      51.43
ท่าหลวง 35 6 4 12  - 4 2 5 33      94.29
สระโบสถ์ 35  -  - 18  -  -  -  - 18      51.43
โคกเจริญ 35  -  - 18  -  -  -  - 18      51.43
ล าสนธิ 35  -  - 20  -  -  -  - 20      57.14
หนองม่วง 35  -  - 18  -  -  -  - 18      51.43

รวม 385 11 10 192 3 26 9 17 268    69.61

อ าเภอ
ต.ค. - ธ.ค.60 ม.ค.-61 รวม

%

ผลการด าเนินงาน ป2ี561

ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๑๗.๓ ตวัชี่วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
อปท. เปา้หมาย รอบ 2/2561 ผลการด าเนินงาน เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน

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

เมือง 22 18 18 4 21 1 90 236
โคกส าโรง 14 11 12 2 11 1 74 216
ชัยบาดาล 17 14 14 3 17  - 76 106

ท่าวุ้ง 12 10 10 2 10  - 56 180
บ้านหมี่ 21 17 17 4 21  - 90 97

พัฒนานิคม 11 9 9 2 9  - 56 38
ท่าหลวง 6 5 5 1 6  - 56 161

สระโบสถ์ 4 3 3 1 3  - 40 50
โคกเจริญ 5 4 4 1 5  - 56 105
ล าสนธิ 6 5 5 1 5 1 50 90

หนองม่วง 7 6 6 1 8 1 56 202
รวม 125 100 103 22 116 3 700 1481

อ าเภอ
เปา้หมาย รอบ 2/2561

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๑๘ ผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสม
เทียม (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
 

เป้าหมายทัง้ปี คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 1/60 เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น

121% % 121% % 61% 121% %

1.อ.เมืองลพบุรี 1,716 1299 75.70 120 120 100.00 1,836 1,419 77.29

2.อ.พัฒนานิคม 2 1,500 1396 93.07 0 0 0.00 1,500 1,396 93.07

3.อ.พัฒนานิคม 3 2,880 2,496 86.67 0 0 0.00 2,880 2,496 86.67

4.อ.บ้านหมี่ 480 427 88.96 36 58 161.11 516 485 93.99

5.หนองม่วง 624 505 80.93 60 51 85.00 684 556 81.29

6.ล าสนธิ 2,640 2273 86.10 60 211 351.67 2,700 2,484 92.00

7.โคกส าโรง 0 0 0.00 396 318 80.30 396 318 80.30

8. ล าสนธิ2 720 725 100.69 120 108 90.00 840 833 99.17

9. ท่าหลวง 1,200 917 76.42 0 28 0.00 1,200 945 78.75

รวม 11,760 10,038 85.36 792 894 112.88 12,552 10,932 87.09

หน่วยผสมเทยีม

                   การบรกิารผสมเทยีม

โคนม (ตัว) โคเน้ือ (ตัว) รวม (ตัว)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

 
 

เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น เป้าหมาย 1/60 เป้าหมาย 2/60 คิดเป็น

121% % 121% % 61% 121% %

1.อ.เมืองลพบุรี 1,030 779 75.6 72 120 166.7 551 1,102 899 81.58

2.อ.พัฒนานิคม 2 900 787 87.4 0 0 0.0 450 900 787 87.44

3.อ.พัฒนานิคม 3 1,728 1440 83.3 0 0 0.0 864 1,728 1,440 83.33

4.อ.บ้านหมี่ 288 206 71.5 22 89 404.5 92 310 295 95.16

5.หนองม่วง 375 300 80.0 36 36 100.0 206 411 336 81.75

6.ล าสนธิ 1,584 1331 84.0 36 79 219.4 810 1,620 1,410 87.04

7.โคกส าโรง 0 0 0.0 238 199 83.6 119 238 199 83.61

8.ล าสนธิ2 432 401 92.8 72 110 152.8 252 504 511 101.39

9.ท่าหลวง 720 549 76.3 0 10 0.0 360 720 559 77.64

รวม 7,057 5,793 82.1 476 643 135.1 3,767 7,533 6,436 85.44

หน่วยผสมเทยีม

       ลูกสัตวเ์กิดจากการบรกิารผสมเทยีม

โคนม (ตัว) โคเน้ือ (ตัว) รวม (ตัว)

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

 
 
 
 
 
 
 

 
 


