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       สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
…………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
  ๑. นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ประธาน 
  ๒. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  ๓. นายศักดิ์ชัย  พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ๔. นางสายพิณ  เจริญสนองกุล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  ๕. นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๖. นางสาวพจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๗. นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๘. นายวัชรากร  ชุนงาม  สัตวแพทยช์ านาญงาน 
  ๙. นายฐิติวัฒน ์  พลชัย  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี 
  ๑๐. นายจ านงค์  สิทธิราช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
       รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
  ๑๑. นายโอฬาร  นวานุช  ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม 
  ๑๒. นายธีเชษฐ ์  แก้วมณี  ปศุสัตว์อ าเภอท่าหลวง 
  ๑๓. นายนิพนธ์  พลอยโพธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
       รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
  ๑๔. นายสินชัย  ชุนเคลือบทอง ปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ 
  ๑๕. นายอนุสรณ์  สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง 
  ๑๖. นายธวชัชัย  มากมี  ปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล 
  ๑๗. นายสมชาย   มาสา  ปศุสัตว์อ าเภอท่าวุ้ง 
  ๑๘. นายสนองนาถ สุภาคม  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่ 
  ๑๙. นายธวชั  ไชโย  ปศุสัตว์อ าเภอล าสนธิ 
  ๒๐. นายสมพร  ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี 
  ๒๑. นางชัชฎาพร บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
       แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  ๒๒. นายคณิณ    วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๓. นายปริญญา  ปาพรม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๔. นางสาวอภิญญา วิจารณ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  ๒๕. นายอนุชา  กิ่งวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๖. นางสาวสายสมร โพธิระหงส์ นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๗. นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร์ นักวิชาการสัตวบาล 
  ๒๘. นางชัชฎาพร   บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  ๒๙. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทัว่ไป 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม          
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องแจ้งให้ทราบ  
ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

        แต่งตั้งข้าราชการ 
           นายนิพนธ์ พลอยโพธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
        ย้ายข้าราชการ         
           ๑. นายสุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม 
ย้ายไป ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
           ๒. นายจ านงค์ สิทธิราช เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง
ลพบุรี ย้ายไป ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
           ๓. นายสุริยา ชื่นอุรา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมี่  
ย้ายไป ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๕ พฤศจิกายน         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

๓.๑ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมเก่ียวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

         - จากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท  
อ าเภอเดินบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาโดยท่านรัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประภัตร  โพธสุธน 
          - จะประสานกองส่งเสริมฯ เรื่องหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
รับทราบ 

 

๓.๒ โครงการธนาคารโคกระบือ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

              - ขอแจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผิดเงื่อนไขสัญญา จ านวน ๕ ข้อ  
 ๑. กรณีเป็นหนี้ค้างช าระเกินกว่า ๑๐ ปี 
 ๒. กรณีจ านวนหนี้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (มูลค่าหนี้น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๓. กรณีเกษตรกรผู้ยืมเสียชีวิต 
 ๔. กรณีผู้ยืมเป็นบุคคลสาบสูญ 
 ๕. ทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ยังมีชีวิตอยู่) 
รับทราบ 
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๓.๓ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่และ
ระดับภาคกรมปศุสัตว์วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรมแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (กลุ่มยุทธฯ) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
 
มติที่ประชุม 

           กองแผนงาน เน้นการเขียนโครงการให้ชัดเจน 
           กองส่งเสริม เน้นย้ า การใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามภารกิจ 
           กองคลัง เน้นย้ าการจ าหน่ายพัสดุ การรับพัสดุ 
รับทราบ 

๓.๔ การประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการและการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจ าจังหวัดลพบุรีวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (กลุ่มยุทธฯ) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - รองฯ สุรเดช สมิเปรม มอบนโยบายการส่งเสริม เน้นย้ าให้ช่วยกันผลักดัน 
รับทราบ 

 

๓.๕ การประชุมโครงการสัมมนา “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและ
ใบอนุญาตท าการค้าสัตว์ ซากสัตว์” (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางชัชฎาพร  
บุญอนันต์ 
มติที่ประชุม 

         - ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ให้แก่พนักงานราชการแต่ละอ าเภอทราบแล้ว  
โดยระบบใหม่จะเริ่มด าเนินการวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
รับทราบ 

 

๓.๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
นางสาวณัฎฐ์ธิดา 
ชนยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



~ ๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 

 

 
รับทราบ 
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๓.๗ การประชุมด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ณ โรงแรมกรีนเลค จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย 
พนิตจิตบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

             การประชุมงานด้านพัฒนาสินคาปศุสัตว์ ประกอบกด้วย 
                ๑. การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพสอนค้าปศุสัตว์ 
                    - การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประสานพนักงานตรวจโรคสัตว์  
ท าแบบสอบถามออนไลน์ และส่ง สพส. ตามก าหนด 
                    - โครงการปศุสัตว์ OK ขอให้ประชาสัมพันธ์ สินค้าจากโครงการปศุสัตว์ OK  
ให้โรงเรียน โรงพยาบาล ส่วนราชการ รับทราบ 
                    - การเก็บตัวอย่างเนื้อ ๑ แห่ง งดรับตัวอย่างวันศุกร์ 
                ๒. นวัตกรรมเพ่ือฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม 
                    - เครื่องวัดกลิ่น E nose  
                    - การน าขยะครัวเรือนมาผลิตแก็ส 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔    เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์ 
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

              - เบิกจ่ายได้แล้ว ๒๙.๓๓% 
 
รับทราบ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์ 
วีระนนท์ 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร              
 
รับทราบ       

 

๔.๓ การรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายใน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.๑) และการน าเงินส่งคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
นางสาวพจนีย์ 
วีระนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

                ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๑๗/ว ๓๗๔๗๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒        
แจ้งเรื่องการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑) และการน าเงินส่งคลัง โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอ 
ด าเนินการ ตรวจสอบ/สอบทาน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัด เก็บค่าธรรมเนียม
ค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑) และการน าเงินส่งคลัง 
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบจ านวนใบค าขออนุญาตฯ (แบบ ร.๑) ได้จากระบบ  
e-Movement กรณีพบว่า จ านวนใบค าขออนุญาตฯ (แบบ ร.๑) การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง กรณีภายหลังตรวจพบว่ายัง
ด าเนินการไม่ถูกต้อง กรมปศุสัตว์จะด าเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับกับผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้) 
                 ในการนี้ จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตามข้อสั่งการและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่       
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
รับทราบ                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

๔.๔ รายละเอียดตัวชี้วัด (ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

    ๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์จะท าแผนการเข้าตรวจเช็ค
ข้อมูลของแปลงใหญ่ทั้ง ๕ แปลง ประกอบด้วย จ านวนสมาชิก, จ านวนโคนม, การเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์ม,ความก้าวหน้า ฯลฯ ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

    ๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmerได้ท าการส ารวจเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและคาดว่าจะอบรม ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จึงขอความคิดเห็นจากปศุสัตว์
อ าเภอว่าควรจะอบรมที่อ าเภอใดเป็นจุดศูนย์กลางการอบรมเพราะจะท าการอบรม  โครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (DSF) จ านวน ๒๐ ราย, โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart 
Farmer(SF) จ านวน ๑๐ รายและ โครงการสร้างผู้น าเยาวชนฯ (YSF) จ านวน ๑๐ ราย  

    ๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ โดยร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ได้ท าการคัดเลือกฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับเขต 
ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยได้คัดเลือก ป่าลานฟาร์ม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ของนายสัมฤทธิ์     
อินเฉลียว ประเภทเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อ 
รับทราบ 

 

๔.๕ โครงการอบรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
มติที่ประชุม 

             - เป้าหมาย ๑๓ ศูนย์ ท าการอบรมช่วง ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอแจ้งอ าเภอที่ยังขาด
ส่ง หนังสือแสดงความจ านงเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ และแบบฟอร์มส ารวจความต้องการอาชีพด้าน  
ปศุสัตว์ฯ 
รับทราบ 

 

๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เป้าหมายอาสาฯ  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
มติที่ประชุม 

       - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เป้าหมายอาสาฯ ๓๐ ราย ได้ท าการส ารวจเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและคาดว่าจะอบรม ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
รับทราบ 

 

๔.๗ โครงการต่างๆของกลุ่มส่งเสริมฯ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning      
โคเนื้อ) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้แก่เกษตรกรในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ของรัฐบาลให้มีรายได้ในการสามารถช าระหนี้ได้, เพ่ือให้เกิดการเชื่อมดยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ และเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) อย่างยั่งยืน 
โดยจังหวัดลพบุรี ได้รับเป้าหมาย เกษตรกร ๒๐ ราย จ านวน ๒ กลุ่ม จึงขอความเห็นชอบว่าน่าจะ
อบรมเกษตรกรที่เตรียมพร้อมส าหรับ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ภายใต้
บันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะได้กล่าวต่อไป 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

๔.๘ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
มติที่ประชุม 

                 - โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ได้ท าการติดตามงานร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลพบุรี, ตรวจ
บัญชีสหกรณ์ลพบุรี และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาล ได้ตกลงท าแผนการช าระหนี้ฯ เสร็จสิ้น
ภายในปี ๒๕๖๖ และจะน าเสนอกรมฯ เพ่ือท าการพิจารณาต่อไป ขณะนี้รอบันทึกการประชุมจาก
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
รับทราบ 

 

๔.๙ โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Zoning โคนม (พัฒนาระบบโคนม)Key Farm  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
มติที่ประชุม 

  โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Zoning โคนม (พัฒนาระบบโคนม)
Key Farm เป้าหมาย ๑๖ ฟาร์ม ขอให้ส่งรายชื่อและแบบฟอร์มภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือส่ง
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะได้ท าการ
ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า และจะท าการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตรและวัสดุการเกษตร เพ่ือท าการ
สนับสนุนในการพัฒนาระบบ โคนม ต่อไป 
รับทราบ 

 

๔.๑๐ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่“๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี ๒๕๖๓  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

              โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม“่๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ปี ๒๕๖๓ หลังจากมีการด าเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ได้มีการสั่งการให้ด าเนินการดังนี้ 

๑. คัดเลือกเกษตรกร เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลละ ๑ กลุ่ม โดย
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่อ าเภอล าสนธิ และให้ส่งข้อมูลภายใน ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ (ส่งแล้ว) 

๒. ประเมินศักยภาพเพ่ือการจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จ านวนเกษตรกร ๙๙ รายในพ้ืนที่อ าเภอล าสนธิ เพ่ือท าการจัด
กลุ่ม A, B และ C ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว ๗๐%และให้ส่งข้อมูลภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
รับทราบ 

 

๔.๑๑ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๓ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
นางสายพิณ 
เจริญสนองกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

                - ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี โดยในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้/ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเลี้ยงแพะ กิจกรรมประกวดพันธุ์แพะ การประชุมวิชาการและเสวนาเกษตรกร กิจกรรม
สานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ กิจกรรมการสาธิต/แข่งขันการปรุงอาหาร เมนูแพะ และ
ผลิตภัณฑ์จากแพะ การจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์จากแพะของหน่วยงานรัฐและ
ผู้ประกอบการแพะและเกษตรกร เป็นต้น 
 โดยกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเลี้ยงแพะ หรือด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ตามโครงการต่างๆ ให้ปรับกิจกรรมและงบประมาณ 
เป็นกิจกรรมน าเกษตรกรไปร่วมกิจกรรมในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ โดยการปรับกิจกรรมและ
งบประมาณดังกล่าว ขอให้เป็นความประสงค์สมัครใจ และไม่กระทบต่อตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ
โครงการอื่นๆ 
รับทราบ 

 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

๔.๑๒ แผนตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย 
พนิตจิบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจติดตาม

ครัง้ที่

2 นายข า   มีมา                235 ม.9 ต.พัฒนานิคม

2 นางนารี  เขียวสลุง          36/1 ม.7 ต.พัฒนานิคม

2 นางสาวจิราพร  ทองคง     144 ม.12 ต.พัฒนานิคม

2 นางสังเวย   กนัดีลัง         177/2 ม.6 ต.พัฒนานิคม

2 นางสาวบัวหลวง  อย่างถึง  23 ม.12 ต.พัฒนานิคม

2 นายบัณฑิต   โพธ์ิจันทร์    29 ม.10 ต.พัฒนานิคม

2 นายปรุง  เจียมงาม         87 ม.4 ต.หนองรี

2 นางวรรณา  ดาเกล้ียง      192 ม.6 ต.ซับสมบูรณ์

2 นางสาวดวงพร   บุญนารักษ์   82 ม.4 ต.ล าสนธิ

2 นาณรงค์   เพียงลาม        3/1 ม.4 ต.หนองรี

2 นายจ าปา   สาลี            15 ม.4 ต.หนองรี 

2 นางนกเล็ก   แผนบัว        76 ม.7 ต.หนองรี

2 นายจิระวัฒน์   สิมมะลา    194 ม.6 ต.หนองรี

2 นายวีรวัฒน์  รุ่งสันเทียะ    147 ม.6 ต.หนองรี 

2 นางเตือนใจ  เย็นใจ         123 ม.6 ต.หนองรี

2 นางจันทร์คอย  มั่นศรี       75 ม.6 ต.หนองรี

2 นางน้ าออ้ย   หงษ์เวียงจันทร์  104 ม.9 ต.หนองรี

2 นางสาวอดุม  เปฏพันธ์ุ      71 ม.5 ต.โคกตูม

2 นายวุฒิกร  ภู่มะณี           69/1 ม.13 ต.โคกตูม

2 นายบุญธรรม   เปฏพันธ์ุ    71/2 ม.5 ต.โคกตูม

2 นายสมศักด์ิ   เปฏพันธ์ุ      65/3 ม.13 ต.โคกตูม

2 นายดิเรก   กองเฉย         166 ม.5 ต.โคกตูม

2 นางขวัญเรือน   ป้อมภู่      6 ม.6 ต.โคกตูม

2 นายพยงค์   บุญครอง       41 ม.15 ต.โคกตูม

2 นายปัญญา   ไม้อบเชย     40 ม.15 ต.โคกตูม

2 นางส าเนียง   วงษ์เลิศ      94/3 ม.15 ต.โคกตูม

2 นางเปรย   ชูสังวาลย์       60 ม.5 ต.โคกตูม

2 นายปัญญา   เนือ้ยาดี      4/1 ม.6 ต.โคกตูม

2 นายพยุง   บุญครอง        78/1 ม.6 ต.โคกตูม

2 นายสุภกติ   บุญครอง      142/2 ม.15 ต.โคกตูม

2 นายปรีชา   บุญเมือง       40 ม.15 ต.โคกตูม

2 นายสุเทพ   พรมประสิทธ์ิ  4/3 ม.3 ต.โคกตูม

2 นางสาวเพ็ญศรี   เนือ้ยาดี  4/1 ม.6 ต.โคกตูม

2 นางจรูญ   สนเปรม         4/2 ม.6 ต.โคกตูม

2 นางสาวสุวัฒนา  เนือ้ยาดี  4 ม.6 ต.โคกตูม

2 นางเกษร  เอีย๊ะประเสริฐ   103/4 ม.15 ต.โคกตูม

2 นางสมพิษ   แกน่สากล     38 ม.3 ต.โคกตูม

2 นางสาวสายใจ   สุขญาณกจิ 95 ม.3 ต.โคกตูม

2 นายสุพจน์   จันทร์ฤทัย      45/6 ม.15 ต.โคกตูม

2 นายก าพล   เปฏพันธ์         59 ม.5 ต.โคกตูม 

2 นายส าราญ   ขันทอง         97 ม.13 ต.โคกตูม

2 นางสมคิด   นวลใย            60/4 ม.13 ต.โคกตูม

2 นางศรีแพร   บัวขาว          83 ม.5 ต.โคกตูม

2 นางพิมนภา   เหลือปัญญา    69/2 ม.13 ต.โคกตูม

2 นางบ ารุง   ส้มแกว้            73/1 ม.13 ต.โคกตูม

รวม 45  ฟารม์

ล าสนธิ 11 ฟาร์ม

เมือง 28 ฟาร์ม

ตรวจติดตามฟารม์โคนม เดือนมกราคม 2563

อ าเภอ รายช่ือฟารม์ 

พัฒนานิคม  6  ฟาร์ม

 
 

ตรวจติดตาม

ครัง้ที่

1 ไกพ่่อแม่พันธ์ุฟาร์มทรัพย์สมบูรณ์ 6

2 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (เขาต าบลฟาร์ม)

ตรวจติดตามฟารม์ไก่พันธุ์ เดือนมกราคม 2563

อ าเภอ รายช่ือฟารม์ 

ชัยบาดาล
 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

ตรวจติดตาม

ครัง้ที่

บ้านหมี่ 2 จ.เจริญพัฒนาฟาร์ม

ตรวจติดตามฟารม์ไก่ไข่ เดือนมกราคม 2563

อ าเภอ รายช่ือฟารม์ 

 
 

ตรวจติดตาม

ครัง้ที่

หนองม่วง 1 พนมฟาร์ม

รายช่ือฟารม์ 

ตรวจติดตามฟารม์เป็ดเน้ือ เดือนมกราคม 2563

อ าเภอ

 
 

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

หนองม่วง  4  ฟาร์ม 1 พรนิพาฟาร์ม 1, พรนิพาฟาร์ม 2, สมหวังฟาร์ม 9

2 สองพี่น้องฟาร์ม

พัฒนานิคม  3 ฟาร์ม 1 ดีฟาร์ม

2 สุรชัยฟาร์ม 2 , อญัชนะฟาร์ม

บ้านหมี่  3  ฟาร์ม 1 หจก.บังอรฟาร์ม , เกตุแกว้ฟาร์ม

2 อ าพรพรรณฟาร์ม

ท่าหลวง  1  ฟาร์ม 1 สุเทพฟาร์ม

โคกส าโรง 1  ฟาร์ม 1 สุภัทรศรฟาร์ม

โคกเจริญ  1 ฟาร์ม 2 ที.เคฟาร์ม

สระโบสถ์  1  ฟาร์ม 2 บ.พีพีเจฟาร์ม จ ากดั (สาขา 1)

รวม 14  ฟารม์

ตรวจติดตามฟารม์ไก่เน้ือ เดือน มกราคม 2563

 
 

อ าเภอ ตรวจติดตามครัง้ที่ รายช่ือฟารม์ 

ท่าวุ้ง  2  ฟาร์ม 2 ภควรรณ

ท่าหลวง  1  ฟาร์ม 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นครินทร์

ชัยบาดาล  1  ฟาร์ม 1 ธัชชัย

รวม 3 ฟารม์

ตรวจติดตามฟารม์สุกร เดือน มกราคม 2563

 
รับทราบ 

 

๔.๑๓ แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ ๑/๒๕๖๓ (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 
นายศักดิ์ชัย 
พนิตจิบุญ 
มติที่ประชุม 

              - น าเสนอโดยเอกสาร 
 
รับทราบ 

 

๔.๑๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ ๑/๒๕๖๓ (กลุ่มยุทธ์ฯ) 
นายณรงค์ 
ม่วงไหมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                - แจ้งรายชื่อการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑  
ด้วยวิธี E-Learning จ านวน ๒ หลักสูตร เปิดให้เข้าเรียน E-Learning ได้ในวันที่ ๙-๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓ และส่งใบสมัครให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตามรายชื่อดังนี้ 

๑. หลักสูตร M22 : การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (ส าหรับข้าราชการ) 
        ๑. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 
        ๒. นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
        ๓. น.ส.บุษบา  ถานอาดนา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
        ๔. น.ส.พจนีย์  ลิมานันท์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
        ๕. นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
        ๖. นายวัชรากร ชุนงาม  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
        ๗. น.ส.สายพิณ เจริญสนองกุล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

        ๘. นายอิทธิพล  เงินสว่าง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
        ๙. นายจ านงค์ สิทธิราช  ปศุสัตว์อ าเภอสระโบสถ์ 
       ๑๐. นายสันทัสน์  สุริยะ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
       ๑๑. นายนิพนธ์ พลอยโพธิ์  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง 
      ๑๒. นายวีรภัทร เทพวงสา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
       ๑๓. น.ส.กมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

 ๒. หลักสูตร M28 :เทคนิคการน าเสนอ (ส าหรับพนักงานราชการ) 
                     ๑. นางสาวพรทิพย์  เม้าราษี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
                     ๒. นายทิติกร  ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป 
                     ๓. นางสาวนงลักษณ์  สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป 
                     ๔. นายสิทธินันท์นิธิศฐิตานันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                     ๕. นางสาววรรณี  น้อยนาดี นักวิชาการสัตวบาล 
                     ๖. นางสาวนภสร  จันทร์ล้ า นักวิชาการสัตวบาล 
                     ๗. นางสาวยุวดี  แสนกล้า นักวิชาการสัตวบาล 
                     ๘. นายแสนคม  เหมือนวาจา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                     ๙. นางสาวชัชฎาพร  บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๐. นายวุฒิพงษ์  เหมือนแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล   
          ๑๑. นายนัฐพล  สังข์แก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๒. นายชนินทร์  กางกรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๓. นายพีระฉัตร  เนตรหาญ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๔. นางสาวอรอนงค์  บัวงาม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๕. นายบุญเลิศ  วงษ์เกลี้ยง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๖. นายวัฒณา  กันโรคา  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๗. นายดนัยวัฒน์  แก้วสง่า เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๘. นายกฤตภาส  พุฒหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๑๙. นางสาวจรินทร  สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๒๐. นายสุรสิทธิ์  สนงูเหลือม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
                    ๒๑. นายสิทธิศักดิ์  เกขุนทด เจ้าพนักงานสัตวบาล 
รับทราบ 

 

๔.๑๕ ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

เดือน กิจกรรม พ้ืนทีป่ฏิบัติงาน
ม.ค.-63 1.     รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย, บรูเซลโลซิส 11 อ าเภอ

2.     การเฝ้าระวังโรคและก าจัดโรคระบาดในแพะ แกะ(บรูเซลโลซิส,) 11 อ าเภอ
3.     การเฝ้าระวังและทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในโคนม 11 อ าเภอ
4.     โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 11 อ าเภอ
5.     ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับระบบป้องกนัโรคในไกพ่ื้นเมือง 11 อ าเภอ
6.     การรับรองสถานท่ีเล้ียงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไกช่นป้องกนัโรค 11 อ าเภอ
7.     ส ารวจและขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งและจัดท าสมุดประจ าฝูง เมือง,บ้านหมี่ และท่าวุ้ง
8.     การจัดระบบการเล้ียงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน
9.     โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ใน
พื้นที่เส่ียง คร้ังท่ี 2/2563

11 อ าเภอ

10.กจิกรรมส ารวจระดับภูมิคุ้มกนัโรคในไกภ่ายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกนั
โรคนิวคาสเซิลรอบ 1/2563

11 อ าเภอ

11.กจิกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า โดยการสุ่มและเกบ็ตัวอย่าง ใน
ฟาร์มมาตรฐาน

ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน

 
รับทราบ 



~ ๑๑ ~ 
 
 

๔.๑๖ รายงานสภาวะโรคระบาดสัตว์ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

ออกประกาศ ถึง หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

1 2-ธ.ค.-62 1-ม.ค.-63 13 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ

2 3 ธ.ค.62เป็นต้นไป ทุกต าบล ทุกอ าเภอ ประจวบคีรีขันธ์ โรคปากและเท้าเปื่อย ก ำหนดเขตเฝ้ำระวัง 

3 6 ธ.ค.62เป็นต้นไป นครราชสีมา ยกเลิกก าหนดเขตฝ้าระวัง AFS

4 6 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 5-ม.ค.-62 2 หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม

5 9-ธ.ค.-62 8-ม.ค.-63 2 นบปริง เมืองพังงา พังงา โรคปากและเท้าเปื่อย โค

6 9-ธ.ค.-62 10-ม.ค.-63 2 โพนเข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

7 10-ธ.ค.-62 9-ม.ค.-63 2 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง โรคปากและเท้าเปื่อย โค

8 12-ธ.ค.-62 11-ม.ค.-63 1,7 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ โรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ

9 12-ธ.ค.-62 11-ม.ค.-63 11 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน โรคปากและเท้าเปื่อย โคเนื้อ

10 18-ธ.ค.-62 17-ม.ค.-63 8 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข

11 19-ธ.ค.-62 17-ม.ค.-63 10 ต้นธงชัย เมือง ล าปาง โรคปากและเท้าเปื่อย โค

ที่
วัน / เดือน /ปี พ้ืนที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราว

ชนิดโรคระบาด ชนิดสัตว์

 
รับทราบ 

 

๔.๑๗ มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
มติที่ประชุม 

- ผลการตรวจเนื้อเยื้อโคนมป่วย อ าเภอท่าหลวง พบเป็นชนิด โอ 
- ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

และส่งแบบสรุปการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รับทราบ 

 

๔.๑๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 Good Farming management (GFM) ส าหรับเกษตรกร”จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป้าหมาย 
 ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ใน ๑๑ อ าเภอ ของจังหวัดลพบุรี (อ าเภอเมือง
ลพบุรี  ๑๐ คน อ าเภออ่ืน ๆ อ าเภอละ  ๙ คน)  จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐๐ คน 
งบประมาณ 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท/คน *๑๐๐ คน   
        - ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๗๐ บาท/คน*๑๐๐ คน 

รับทราบ 
 

๔.๑๙ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ๔.๑๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 ๔.๑๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ :ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน   
ปศุสัตว์ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 ๔.๑๙.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุม
ป้องกันโรคในสัตว์ปีก (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 ๔.๑๙.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 ๔.๑๙.๕ ตัวชี้วัดที่ ๕ :ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบ
อิเล็คโทรนิกส์ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 ๔.๑๙.๖ ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (น าเสนอ



~ ๑๒ ~ 
 

 
มติที่ประชุม 

โดยเอกสาร) 
รับทราบ 

 

๔.๒๐ ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายและใช้น้ าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ าเชื้อมาตรฐานหรือน้ าเชื้อที่น าเข้าตาม
หลักเกณฑ์การน าเข้าของกรมปศุสัตว์ และขอด าเนินการตรวจน้ าเชื้อของหน่วยผสมเทียมกรมปศุสัตว์ 
 (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นางสาวบุษบา 
ถานอาดนา 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

              - ให้อ าเภอด าเนินการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและใช้น้ าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์ผลิต
น้ าเชื้อมาตรฐานหรือน้ าเชื้อที่น าเข้าตามหลักเกณฑ์การน าเข้าของกรมปศุสัตว์ 
                     - ศูนย์ผสมเทียมฯและกองสารวัตรจะเข้ามาด าเนินการสุมตรวจตรวจน้ าเชื้อของหน่วย
ผสมเทียมกรมปศุสัตว์ 
                - ในกรณีมีการประกวดวัวในพ้ืนที่ กองสารวัตรจะเข้ามาสุ่มตรวจว่ามีกาขายน้ าเชื้อเถื่อน
หรือไม่ หากพบจะด าเนินการตามกฎหมาย 
รับทราบ 

 

๔.๒๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร (หน่วย HHU) 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
นายอนุชา 
กิ่งวรรณ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

               ผลการปฏิบัติงาน หน่วย HHU ลพบรุี 
                 ๑. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจังหวัดชัยนาท 
                 ๒. รณรงค์ ฉีดวัคซีน สก.สวนมะเดื่อ จ ากัดได้ ท าการฉีดวัคซีนให้เกษตรกร จ านวน 
๑๕๒ ฟาร์ม จ านวนวัว ๕,๓๔๗ ตัว วัวนมที่ อายุ มากกว่า ๔ เดือน ขึน้ไป 
                 ๓. โครงการรณรงค์  ฉีดวัคซนีปอ้งกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบท่ี ๑ ปี งบประมาณ  
๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 
                 ๔. การเจาะเลือดตรวจไตเตอร์ โรค FMD 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

๕.๑ ผลการด าเนินการของด่านกักสัตว์ลพบุรี 
นายสมพร
ดอนไผ่ล้อ 
มติที่ประชุม 

               ด่านได้ด าเนินการตรวจสอบ ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้าย ใบค้าสัตว์/ซากสัตว์  
และด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

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

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

                                         (นางปรมาภรณ์  ร้อยดาพันธุ์) 
                                         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๓.๒ โครงการธนาคารโคกระบือ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด (ฝ่ายบริหารทั่วไป)  

 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๓ การรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตน าหรือย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑) และการน าเงินส่งคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

เอกสารแนบวาระ ๔.๑๓ แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร  
รอบ ๑/๒๕๖๓ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 

ข้อมูล/รายละเอียด ระดับ (1-5)
ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดบังคับ

1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  5 คะแนน                        0

  - มีการส ารวจข้อมูลระบบการผลิตของโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่ง เป้า 24 แห่ง ด าเนินการ ม.ค.63

  - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต เป้า 21 ต.ย. รอแผนเก็บตัวอย่างจาก สตส.

    ตามเป้าหมายระหว่างเดือน ก.ย.2562 - มี.ค.2563 ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด
  -  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาต
     ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มี เป้า 24 แห่ง ด าเนินการ  ม.ค.- ก.พ.63
     ใบอนุญาตอย่างน้อย 1 แห่ง
 - ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน แผนด าเนินการ ม.ค.63
 - ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน แผนด าเนินการ ม.ค.63

2 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK        5 คะแนน       0
 - ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เช่น โรงเรียน เป้า 3 แห่ง แผนด าเนินการ ม.ค.63
   โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการ อย่างน้อย 3 แห่ง
 - ขยายผลโครงการฯ ให้มีการน าเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK ไปใช้ในโรงเรียน เป้า 1 แห่ง แผนด าเนินการ ก.พ.63
   โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 1 แห่ง

 - สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์
    โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ าสถานที่จ าหน่ายเดิมและ เป้า 30 ต.ย. รอแผนเก็บตัวอย่างจาก สตส.
    ครบตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบก าหนด ในรอบที่ 1/2563
  -  ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK เป้า 14 แห่ง แผนด าเนิการ ม.ค.-ก.พ.63
    อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่ก าหนด
 - สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ เป้า 2 แห่ง ผ่านการรับรอง 1 แห่ง
   อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายที่ก าหนด

3  การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 0
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ปศุสัตว์ OK เป้า 1 แห่ง
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK เป้า 10 แห่ง แผนด าเนินการ ม.ค.63
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK เป้า 7 แห่ง
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 10-19.99 เทียบเป้าในระบบ E-operation
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ปศุสัตว์ OK เป้า 1 แห่ง
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK เป้า 10 แห่ง แผนด าเนินการ ก.พ.63
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK เป้า 7 แห่ง
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 20-29.99 เทียบเป้าในระบบ E-operation
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ปศุสัตว์ OK เป้า 1 แห่ง
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK เป้า 10 แห่ง แผนด าเนินการ ก.พ.63
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK เป้า 7 แห่ง
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 30-39.99 เทียบเป้าในระบบ E-operation
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ปศุสัตว์ OK เป้า 1 แห่ง
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK เป้า 10 แห่ง แผนด าเนินการ ก.พ.63
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK เป้า 7 แห่ง
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 40-49.99 เทียบเป้าในระบบ E-operation
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ปศุสัตว์ OK เป้า 1 แห่ง
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK เป้า 10 แห่ง แผนด าเนินการ ก.พ.63
 - สถานที่จ าหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK เป้า 7 แห่ง
ผลการด าเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ 50-59.99 เทียบเป้าในระบบ E-operation

ที่ ตัวช้ีวัดรายบุคคล
ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 19  ธันวาคม 2562

เหตุผล/ปัญหา/อุปสรรค

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัรายบุคคลของผู้บรหิาร รอบ 1/2563
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัดเลือก ( เลือก 3 ตัวช้ีวัดจาก 7 ตัวช้ีวัด )
4  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 1

 - แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป้า 2 แห่ง 1 ด าเนินการแล้ว ธ.ค.62 
 - แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562
 - ร้อยละ 70  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม
   คร้ังที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต เป้า 2 แห่ง
 - ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 20 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ รอแผนนัดตรวจจาก ปศข.1
    เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน
    เกิน 100 ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน 20 ฟาร์ม) 
 - ร้อยละ 80  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม
   คร้ังที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต เป้า 2 แห่ง
 - ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ รอแผนนัดตรวจจาก ปศข.1
    เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน
    เกิน 100 ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน 30 ฟาร์ม) 
 - ร้อยละ 90  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม
   คร้ังที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต เป้า 2 แห่ง
 - ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 40 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ รอแผนนัดตรวจจาก ปศข.1
    เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน
    เกิน 100 ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน 40 ฟาร์ม) 
 - ร้อยละ 100  ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม
   คร้ังที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต เป้า 2 แห่ง
 - ลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ส ารวจ รอแผนนัดตรวจจาก ปศข.1
    เทียบกับจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี 2562 (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน
    เกิน 100 ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลส ารวจด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร จ านวน 50 ฟาร์ม) 

5  การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 0
  - ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม เป้า 1 แห่ง ด าเนินการ ม.ค.63
    รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
  - ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ - ไม่มีต่ออายุ
    รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ไม่มีต่ออายุ
  - โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้รับการต่ออายุครบถ้วน -
  - ส่งรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่องครบทุกโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ด าเนินการ ก.พ.63
  - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานตรวจโรคสัตว์ ต่อเนื่องครบทุกโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP

6  การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ( GMP) 0
 - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด เป้า 1 แห่ง ด าเนินการ ม.ค.63
 - ผู้ประกอบการย่ืนใบสมัครขอรับการรับรองฯ ด าเนินการ ม.ค.63
 - ตรวจประเมินเบื่องต้น ณ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง ฯ ด าเนินการ ก.พ.63
 - ตรวจรับรองใหม่สถำนประกอบกำรที่ขอรับกำรรับรอง ฯ ด ำเนินกำร ก.พ.63  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๗ ~ 
 

เอกสารแนยบ ๔.๑๙ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) 
             ๔.๑๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

เป้าหมาย

อบรมเกษตรกร 
(ราย) สตัว์ปีกพ้ืนเมือง เป็ดเน้ือ เป็ดไข่ โคนม แพะ สกุร ไก่ไข่ รวม

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
เมอืงลพบุรี 10 2  - 1  -  -  - 1 4
โคกส ำโรง 9 1 1  -  -  - 1  - 3
ชัยบำดำล 9 2  -  -  - 2 1  - 5
ท่ำวุ้ง 9 2  - 1  -  -  -  - 3
บ้ำนหมี่ 9 2  - 1  -  -  -  - 3
พฒันำนิคม 9 1 1 2  -  -  - 4
ท่ำหลวง 9 3  -  -  -  -  -  - 3
สระโบสถ์ 9 2  -  -  -  -  -  - 2
โคกเจริญ 9 1  -  -  - 1  -  - 2
ล ำสนธิ 9 1  -  - 1  -  -  - 2
หนองมว่ง 9 3  -  -  -  -  -  - 3

รวม 100 20 2 3 3 3 2 1 34

อ าเภอ

    เป้าหมายการรับรองฟาร์มทีม่ีระบบการป้องกันโรคและการเลีย้งสตัว์ทีเ่หมาะสม รอบ 1/2563

 
 
 ๔.๑๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ :ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์ 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  (ราย)

สว่นที ่1  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดประชุมชี้แจงเร่ืองกำรเฝ้ำระวัง ป้องกนัและควบคุมโรค เมอืงลพบุรี 265

ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทุกอ ำเภอ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โคกส ำโรง 353

ชัยบำดำล 248

สว่นที ่2  กำรควบคุมโรคปำกและเท้ำเปือ่ยและโรคเฮโมรำยิกเซฟติซีเมยี ท่ำวุ้ง 275

            2.1  ด ำเนินกำรประกำศเขตโรคระบำดชั่วครำวภำยใน 24 ชั่วโมงหลังจำกรำยงำนแจ้งโรคในระบบ e smart surveillance บ้ำนหมี่ 219

อพัโหลดประกำศ ในระบบ e smart surveillance และให้ส่งส ำเนำประกำศฯ ทำงจดหมำยอล็ิกทรอนิส์ dcontrol5@dld.go.th พฒันำนิคม 162

            2.2  ด ำเนินกำรเกบ็ตัวอย่ำงรอยโรค เพือ่ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทุกคร้ัง ท่ำหลวง 62

            2.3  ไมม่กีำรแพร่กระจำยโรคจำกจุดเกดิโรคเกนิกว่ำรัศม ี5 กโิลเมตร สระโบสถ์ 35

            2.4  ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนรอบจุดเกดิโรค (Ring vaccination) ในรัศมอีย่ำงน้อย 5 กโิลเมตรจำกจุดเกดิโรค โคกเจริญ 25

และให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกพบสัตว์ตัวแรก และให้รำยงำนกำรฉีดวัคซีน (กคร.4) ล ำสนธิ 86

ทำงจดหมำยอล็ิกทรอนิส์ dcontrol5@dld.go.th ภำยหลังด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว หนองมว่ง 50

            2.5  ไมพ่บสัตว์ป่วยเพิม่เติมหลังจำกผ่ำนพน้ระยะเวลำ 1 เดือนท่ีพบสัตว์ป่วยตัวแรก รวม 1780

* หมายเหตุ กรณีทีก่รมปศุสตัว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคจากแหลง่ข้อมูลอ่ืน ได้ 0 คะแนน

สว่นที ่3   กำรเฝ้ำระวังป้องกนัโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร
 (จังหวัดทีม่ีความเสีย่งปานกลางถึงต่ าทีจ่ านวนเกษตรกรผู้เลีย้งสกุร ระหว่าง 500 - 2500 ราย)
              3.1  พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรเฝ้าระวังโรคในสกุร  โดยกำรตรวจเย่ียมเกษตกรผู้เล้ียงสุกร
เพือ่เฝ้ำระวังโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรและรำยงำนในแบบฟฟอร์มออนไลน์  "รายงานการเฝ้าระวังโรคในสตัว์"
มีการด าเนินการได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  รอบท่ี 1/2563
รอบท่ี 1/2563 พจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี 1 ต.ค. 2562 - 31 มนีำคม 2563 
              3.2 แบบฟอร์มออนไลน์ "รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคในสัตว์" คือแบบกำรรำยงำนตำมกจิกรรมกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีจ้ำงเหมบ่ริกำรช่วยงำนด้วนสัตวแพทย์สำมำรถเข้ำถึงได้จำก http://bit.ly/2nYjb3d หรือ QR code

กิจกรรม
เป้าหมายรายงานการเฝ้าระวงัตามแบบฟอรม์ออนไลน์ (ส่วนที ่3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

 ๔.๑๙.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก  

สว่นที ่1. การรายงานการเกิดโรคระบาดสตัว์ปีกทางอิเลก็ทรอนิกส ์รก. 1 และ Zero Report ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์
* หมายเหตุ   ปศุสตัว์อ าเภอต้องรายงานการเข้าตรวจเยีย่มเกษตรกร ตามแบบรายงาน รก.1 ทกุวัน และรายงานปศุสตัว์จงัหวัดทราบ      
    ทาง E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th  ก่อนเวลา 15.30 น. ของทกุวัน

สว่นที ่2. ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมือง  หมำยถึง ระดับภูมคุ้ิมกนัไกพ่ืน้เมอืงตำมกจิกรรมส ำรวจภูมคุ้ิมกนัในไกภ่ำยหลังได้รับวัคซีน

ป้องกนัโรคนิวคำสเซิล

*หมำยเหตุ ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกจิกรรมส ำรวจระดับภูมฯิ รอบที ่1 เดือนมกรำคม 2563  รอบที ่3 เดือนกรกฎำคม 2562

สว่นที ่3  ร้อยละของจ านวนเกษตรกรทีผ่่านการรับรองสถานทีเ่ลีย้งไก่ชนทีม่ีระบบการป้องกันโรค

เป้าหมายอ าเภอละ  40 ราย

กิจกรรม

 
 
 ๔.๑๙.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

จ านวน อปท. ระดับ A ประสิทธิภาพในการ ผ่าตัดท าหมัน เก็บตัวอยา่ง 
ทัง้หมด(แหง่) (แหง่) ควบคุมโรคทีจุ่ดเกิดโรค (ตัว) หวัสุนัข-แมว(ต.ย.)

เมอืง 22 10 1. ไม่พบโรคท้ังจังหวัด 117 10
โคกส ำโรง 14 6 2. พบโรค สำมำรถควบคุมได้ 55 6
ชัยบำดำล 17 7 โดยไม่เกดิซ้ ำ 94 7

ท่ำวุ้ง 12 5 15 5
บ้ำนหมี่ 21 9 55 9

พฒันำนิคม 11 5 56 5
ท่ำหลวง 6 3 18 3

สระโบสถ์ 4 2 13 2
โคกเจริญ 5 3 17 3
ล ำสนธิ 6 3 21 3

หนองมว่ง 7 3 33 3
รวม 125 56 494 56

หมายเหตุ    1. สง่ประเมินพ้ืนที ่ระดับ A รอบที ่1/2563  ภายในวันที ่ 10 มีนาคม 2563  
                2. ผลการด าเนินงานผ่าตัดท าหมัน  ดูข้อมูลจากรายงาน E-operation 

อ าเภอ
เป้าหมาย รอบ 1/2562

อปท.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

 ๔.๑๙.๕ ตัวชี้วัดที่ ๕ :ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

1. รำยงำนผลบวกโรคพษิสุนัขบ้ำ ในระบบสำรสนเทศเพือ่กำรเฝ้ำระวังโรคพษิสุนัขบ้ำ
    1.1 ครบถ้วน คือรำยงำนผลบวกโรคพษิสุนัขบ้ำครบทุกตัวอย่ำงทีใ่ห้ผลบวกต่อโรคพษิสุนัขบ้ำตำมใบแจ้งผลทำง
ห้องปฏิบัติกำร    1.2 รำยงำนกำรสอบสวนโรค คือรำยงำนกำรสอบสวนโรค ตำมผลบวกโรคพษิสุนัขบ้ำครบถ้วน

2. รำยงำนผลบวกโรคดังต่อไปนี้ โรคปำกและเท้ำเปือ่ย ,โรคเฮโมฯ,โรคแบล็กเลก,โรควัณโรค,โรคอหิวำต์สุกร,โรคพอีำร์อำร์เอส,

โรคโลหิตจำงในมำ้,โรคสมองอกัเสปนิปำห์,โรคอหิวำห์แอฟริกำในสุกร,โรคเวสต์ไนล์,โรควัวบ้ำ และโรคแอนแทรกซ์

   2.1 ครบถ้วน คือรำยงำนกำรเกดิโรค (กคร.1) และรำยงำนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรโรคทีก่ ำหนดครบทุกตัวอย่ำง

ทีใ่ห้ผลบวก ตำมใบแจ้งผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
   2.2  รำยงำนกำรสอบสวนโรค คือ รำยงำนกำรสอบสวนโรค (กคร.2) เมือ่เกดิโรคตำมทีก่ ำหนดครบถ้วน

กิจกรรม

 
 
 ๔.๑๙.๖ ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม  
 

หน่วยผสมเทยีม พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ
(หน่วย) (คน) (คน) โคนม โคเน้ือ รวม โคนม โคเน้ือ รวม

(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว)
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดลพบุรี

1.เมอืงลพบุรี 1 3 0 1,900 96 1,996 1,140 58 1,198
2.พฒันำนิคม 2 1 1 0 1,392 0 1,392 835 0 835
3.พฒันำนิคม 3 1 2 0 3,192 0 3,192 1,915 0 1,915
4.บ้ำนหมี่ 1 1 0 960 36 996 576 22 598
5.หนองมว่ง 1 1 0 600 104 704 360 62 422
6.ล ำสนธิ 1 2 0 2,476 120 2,596 1,486 72 1,558
7.โคกส ำโรง 1 1 0 0 276 276 0 166 166
8.ล ำสนธิ 2 1 0 0 0
  8.1 ล ำสนธิ2 1 760 100 860 456 60 516
  8.2 ท่ำหลวง 1 720 60 780 432 36 468

รวม 8 13 0 12,000 792 12,792 7,200 476 7,676

จังหวัด/อ าเภอ

แผนการปฏิบัติงาน  ( คิด 120% )

การบริการผสมเทยีม ลกูสตัว์เกิดจากการบริการผสมเทยีม

 


