
 รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 3/ ๒๕64  

วันจันทรที่  18 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65  
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธาน ี

....................................................... 
ผูมาประชุม   

๑. นายสมพล ไวปญญา  ปศุสัตวจังหวดอุทัยธานี 
๒. นายพิรมณ อัศวรัตน  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
๓. นายประสงค เรืองสวัสดิ์            หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     การปศุสัตว   
๔. นางรุจิรา       ศรีจันทร         หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว   
๕. นายสะอาด ชาญกิจกรรณ ปศุสัตวอําเภอทัพทัน 
๖. นายมนตร ี  กีตา  ปศุสัตวอําเภอลานสัก 
๗. นายอานนท นวกุล  ปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ 
๘. นายเวทิตว กอบเกตกรรม ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง 

๙. นางสาวก่ิงกนก ประเสริฐ  ปศุสัตวอําเภอบานไร (แทน) 
๑๐. นายวิรัช เหลารอด  ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธาน ี(แทน) 

๑๑. นายพงษพิทักษ ตันสมรส  นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๑๒. นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๑๓. นางสาวเกษมสุข สุขเกษม  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๔. นางสาวธีนดิา ชโลธร  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๑๕. นายพิเชฐ จิวมงคลชัย  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวรัฐภรณ อัครสมาธินันท เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวกมลลักษณ เพ็งพรม  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
๑๘. นางวิมลนันท โพธิ์เจริญ  เจาพนักงานสัตวบาล 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายสุราษฏร สัทธิง  หัวหนากลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว (ลา) 
๒. นายสรายุทธ วรรณสูตร  ปศุสัตวอําเภอหนองฉาง (ลา) 
๓. นายสุรศักดิ์ จตุรนตรัศม ี  ปศุสัตวอําเภอบานไร (ลา) 
๔. นายเกริกฤทธิ ์ อํ่าจุย  ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี (ลา) 
๕. นางสาวพรทิพย หวังศร ี  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ลา) 
๖. นางสาวนริศรา ฝนคําอาย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลา) 
๗. นายอนันตภัทร แสงขํา  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ลา) 

 
  เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  นายสมพล ไวปญญา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
ขอเปดการประชุมครัง้ที่ 3/2565 วันจันทรท่ี  18 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65 เพื่อติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน และ
การบริหารงานราชการตามนโยบายของกรมปศุสัตว ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการ
ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในพ้ืนที่อยางบูรณาการ สามารถผลักดันใหการปฏิบัติงานโครงการตางๆ สําเร็จ
ตามมุงหมาย พรอมทั้งรับฟงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี และขอ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
 
 



 ๒

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
                      1.1 การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2565  (ณ 31 มีนาคม 2565) 

ประเภทงบ ไดรับจัดสรร เบิก-จายสะสม คงเหลือ คิดเปนรอยละ 

งบดําเนินงาน 2,714,763.00 1,632,259.86 1,082,503.14 60.13% 

งบบุคลากร 4,482,000.00 2,826,780.00 1,655,220.00 63.07% 

งบลงทุน 320,800.00 320,800.00 0 100% 

งบอดุหนุน 135,040.00 120,000.00 15,040.00 8.86% 

รวมทั้งสิ้น 7,652,603.00 4,899,839.86 2,752,763.14 64.03% 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เปาหมาย เบิก-จาย เปาหมาย เบิก-จาย เปาหมาย เบิก-จาย เปาหมาย เบิก-จาย 

35.00% 47.26% 57.00% 64.03% 82.00% 
 

100.00% 
 

 
                    1.2 “โครงการจําหนายสินคาปศุสัตวราคาประหยัด” 
  ณ ที่วาการอําเภอในแตละพ้ืนท่ี 
       ครั้งที่ 1   18-27 มกราคม 2565 
           ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 2565 
           ครั้งที่ 3    กันยายน 2565 

 
 

/โครงการจําหนาย... 
 
 



 ๓

มติที่ประชมุ 

 
   1.3   ควายใหญไกแสมดํา 

 - ควายลุมน้ําสะแกกรัง : BCG Model 
   - ไกแสมดํา  :  สินคา GI 

 
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

B 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

• พัฒนารูปแบบการเลี้ยงควายแบบประณีต 

• เตรียมความพรอมเกษตรกรเพ่ือเขาสู
มาตรฐานฟารมในอนาคต (GFM GAP) 

• สงเสริมการปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตว
คุณภาพดี 

• พัฒนาอาชีพการผลิต พืชอาหารสัตว
จําหนาย 

• ใชเทคโนโลยีการผสมเทียมเพ่ือปรับปรุง
พันธุควายลุมน้ําสะแกกรัง 

การสรางมูลคาเพิ่ม 

 สรางแบรนดควายลุมน้ําสะแกกรัง 
 (ควายโก ควายเกง) 

• งานประจําป “เทศกาลควายไทย
อุทัยธานี”   การประกวดควายโก ควายเกง 

• สงเสริมการปรับปรุงพันธุควายโดยใช       
  เทคโนโลยีการผสมเทียม 
• ใชประโยชนจากควายอนุรักษเพ่ือสงเสริม  

การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

• พัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว GAP  

การตลาด 

• ทําบัตรประจําตัวควายทุกตัว
ในฟารม 

•  จัดทําใบพันธุประวัติควายลุม
น้ําสะแกกรัง (Pedegree) 

• แหลงศึกษาดูงาน ทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

C การจัดการวัสดุเหลือใชจากการผลิต 

• มูลควาย ทําแกสชีวภาพ ทําปุยคอก เพ่ือ 
 ลดการใชแกสหุงตม(LPG) ลดการใชปุยเคม ี

การสรางมูลคาเพิ่ม 

•  หนังควาย ทําผลิตภัณฑเครื่องใช ทํา 
   กระเปา    เข็มขัด  

• เขา ทําเครื่องประดับ ตกแตง 

การตลาด 

• ส ง เส ริม การใช ผ ลิ ตภัณ ฑ
เครื่องหนังและเครื่องประดับ
จากเขาควาย 

/กระบวนการผลิต... 



 ๔

G กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเลี้ยงควาย  
 ไดแก ฟางขาว ตนถ่ัวเหลืองฝกสด ตน   
 ขาวโพดฝกออน ตนขาวโพดหวาน เศษเหลือ  
 จากการผลิตขาวโพดเมล็ด ยอดออยและเศษ 
 เหลือ ยอดมันลําเขียว เปลือกสับปะรด 

การสรางมูลคาเพิ่ม 

• นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนอาหาร 
  หยาบหลักในการผลิตอาหารผสมเสร็จ   
  (TMR) 

การตลาด 

• สรางศูนยการผลิตอาหารสัตว 
  ชุมชน (Feed Center) 

 

 

 
 1.4 พันธุพืชอาหารสัตวทีเ่หมาะสมสําหรับเลี้ยงสัตว 

 
 
 
 
 

/แพงโกลา... 
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/ความตองการ... 
 
 
 



 ๖ 

 

 

 
 
 
 
 

/ไกแสมดํา... 
 
 
 
 



 ๗ 

 

 

 

 
/สํารวจพ้ืนท่ี... 

 
 



 ๘ 

 

 

 

 
/แผนที่... 

 
 



 ๙

 

 
/1.5 ประเพณี... 

 
 



 ๑๐ 

 
 

1.5 ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี 2565 

• อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน(ลานสัก ทัพทัน และสวางอารมณ) 

• วันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 

• อางเก็บน้ําทับเสลา อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
• การประกวดควายไทยและการประกวดธิดาควายไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่2/ ๒๕65 วันศุกรที่  4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65  
มติที่ประชมุ        รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี ๓   นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  
   3.1 ดานยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน 
 - มีการจัดแผนและกําหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนสงสํานักงานปศุสัตวเขต 
 - มีการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม อยางนอย 
เดือนละ 4 ครั้ง 4 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 24 เรื่อง 100% 
 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 สงสํานักงานปศุสัตวเขตภายใน วัน เวลา ที่กําหนด 
ตัวที่วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการพฒันาผูใตบังคับบัญชา (IDP)  
 

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพฒันาผูใตบังคับบัญชา (ดวยวิธีการ “E-learning”) 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

รอยละ 

1 วางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลท้ัง 2 กลุมเปาหมาย คือ 

- ขาราชการไมนอยกวารอยละ 50 ของขาราชการทั้งหมด (ไมนับคนซ้ํา) 

- พนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 50 ของพนักงานราชการทั้งหมด  
   (ไมนับคนซํ้า) 

21 ราย 
23 ราย 

20 ราย 
23 ราย 

 
95.23 
100.00 

2 การสื่อสารเผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัด
ทุกคนเขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

ครบตามเปาหมาย 

3 นําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางรูปธรรมตามเปาหมายที่กําหนด ดําเนินการแลว 

4 ประเมินและติดตามผลการพฒันาบุคลากร ดําเนินการแลว 

5 รายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด ดําเนินการแลว 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

- ดําเนินการปรับปรุงขอมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปาหมาย 20,400 
- ผลการดําเนินงาน 26,221 คิดเปน 128.53% 

/การบันทึก... 
 
 



 ๑๑

 
 

- การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ  หนาฟารม และสัตวที่อนุญาตใหฆาในระบบ 
 ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (100%) 
 
ตัวชี้วัด 4 ดานนโยบายกรมปศุสัตว รอบท่ี 1/2565 

4.1 รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตท่ีสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ร อ ย
ละ 

1  ผลการดําเนินงานรอยละ ของเปาหมาย >41% 86.29 %  

4.2 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง
เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 

1  กํากับติดตามผลงานที่สําคัญของ สนง.ปศอ.ดําเนินการไดรอยละ ของเปาหมาย 41% ขึ้น
ไป 

89.73 % 
 

ตัวชี้วัด 5 ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือจัดทําโครงการ โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกรม     
ปศุสัตวภายในจังหวัด เชน ศูนยฯ/ดานฯ ฯลฯ 

ดําเนินการแลว 

3  มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของกลุมงาน เชน โครงการที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมอาชีพ มอบหมายใหกลุมสงเสริมฯ รับผิดชอบ ,โครงการที่เก่ียวกับดานมาตรฐานสินคา 
มอบหมายใหกลุมคุณภาพสินคาฯ รับผิดชอบ เปนตน 

เนินการแลว 

4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอย 2 โครงการ 

ดําเนินการ 
แลว 

5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงสรุปคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ตามกําหนดเวลา
ทีก่รมกําหนด 

 
 
 
 
 

/โครงการเสนอ... 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒
 
 
 
 
 
 

โครงการเสนอของบประมาณ จังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาคเหนือ 

ปงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

2566 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 
2. โครงการธนาคารอาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
                                        รวม 

2,613,000 
4,216,000 
6,829,000 

เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ  
 จัดทําแผนปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
 เตรียมความพรอมปองกันเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติ   

        1. แจงเตือนประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
        2. จัดเตรียมบุคลากร  เวชภัณฑ  เสบียงสัตว  
        3. เฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

 เตรียมจุดอพยพสัตว 2 แหง 
         1. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี 
    2. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ  
 

3.2 ดานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
1. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

- ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม (ฟารมใหม) แหง 1 4 400 

- ตรวจติดตามฟารมมาตรฐาน แหง 43 31 72.09 

- ตรวจตออายุฟารมมาตรฐาน แหง 30 13 43.33 
 

2. โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - ตรวจประเมินมาตรฐาน (รับรองใหม) แหง 1 1 100.00 

   - ตรวจติดตาม แหง 12 12 100.00 

   - ตรวจตออาย ุ(ยกเลิก 1 แหง) แหง 3 2 66.67 

   - เก็บตัวอยางจากสถานทีจําหนายเนื้อสัตว ตัวอยาง 9 9 100.00 

3. โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - สถานท่ีจําหนายไขสด ไดรับการตรวจรับรอง (ใหม) แหง 2 2 100 

   - สถานท่ีจําหนายไขสด ที่ไดรับการตรวจติดตาม แหง 9 9 100 

   - เก็บตัวอยางไข ตรวจวิเคราะห ตัวอยาง 14 แผน 19 ส.ค.65 
 

 
/4.กิจกรรม... 

 



 ๑๓

 
4. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

  ตรวจรับรองออกใบอนุญาตใหม แหง 1 0 0 

  ตรวจติดตาม    แหง 43 40 93.02 

  เก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห   ตัวอยาง 43 41 95.35 
 

5. กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

     - ไดรับบริการตออาย ุ แหง 80  134 167.50  
     - ไดรับบริการตรวจติดตาม แหง 100 134 134.00 
 

 6. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - เก็บตัวอยางตรวจการปนเปอน DNA สุกร ตัวอยาง 9 
แผน 27 
เม.ย.65 

   - ตรวจประเมินโรงฆาสัตว/สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว แหง 3 3 100.00  
 

 7. กิจกรรมการแกไขการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารม สงตรวจ ตัวอยาง 90 49 54.44 

   - ออกใบรับรองฟารมปลอดสารเรงเนื้อแดง    ฟารม 30 26 86.67 
 

  8. กิจกรรม ตรวจสอบโรงงานผลิต วัตถุอันตราย ดานปศุสัตว หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

              - เก็บตัวอยางยาสัตวตรวจวิเคราะหคณุภาพ ตัวอยาง 3 
ตามแผนกรม

ฯ 

 9. กิจกรรม การเฝาระวังสารตกคาง (Monitoring plan)     
              - เก็บตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ อาหารสัตว น้ํา ตัวอยาง 50 22 44.00 

 10. กิจกรรม ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยา      
              - เก็บตัวอยางลําไส 
              - เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจาโรงฆา/สถานที่ 

ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

25 
33 

25 
ตามแผนงาน 

100.00 
 

 11. กิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดลอม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - ติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมฟารมสุกร/โรงฆาสัตว/ 
   - เก็บตัวอยางน้ําเสีย 

แหง 
ตัวอยาง 

2 
6 

2 
6 

100.00 
100.00 

 12. กิจกรรม อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน      
      - การติดตาม  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลนมโรงเรียน แหง 72 72 100.00 

 
/ตัวชี้วัดปศุสัตว... 

 
 
 



 ๑๔

 
ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 1/2565 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว ระดับคะแนนเต็ม ผลงาน 

1. การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 5 4 

2. การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK 5 5 

3. การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค                 
   (ปศุสัตว ok) 

5 5 

4. ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล 5 5 

5. โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) 5 5 

6. จํานวนสถานประกอบการฟารมสุกรท่ีไดรับการตรวจประเมินและรับรองการ 
   ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร 

5 5 

3.3  ดานผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว 
1) กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุ
สัตว 

  

 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 
  

           - หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว 10  ราย    10 ราย 100.00 

           - คดัเลือกอาสาปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัด 1 ราย 1 ราย 100.00 

           - ประกันภัยอาสาปศุสัตว 18 ราย 18 ราย 100.00 

1.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว 
  

  - คัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว และกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
ดีเดนระดับจังหวัด 

1 ราย/ 1 
กลุม 

1 ราย/1 กลุม 100.00 

1.3 โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  - ประชาสัมพันธและรับสมัครเยาวชนไปอบรมที่ประเทศญี่ปุน 

1 ครั้ง เนินการแลว ไมมี
ผูสมัคร   

 

2. โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นที่ไมเหมาะสม 

    โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพืน้ท่ีไมเหมาะสม(โคเนื้อ) อ.ลานสัก 

  - ใหบริการดูแลสุขภาพสัตว 35  ตัว 35 ตัว 100.00 

  - ลูกเกิด 5 ตัว 5 100.00 

  - ติดตามใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหา 7 ราย/1 
กลุม 

7 ราย/ 1 กลุม 100.00 



 ๑๕

    โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นท่ีไมเหมาะสม  
     (กระบือ) อ.ทัพทัน, อ.หนองฉาง 

   

  - ใหบริการดูแลสุขภาพสัตว 80  ตัว 80 ตัว 100.00 

  - ลูกเกิด 12 ตัว 12 ตัว 100.00 

  - ติดตามใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหา 16 ราย/2 
กลุม 

16 ราย/2 กลุม 100.00 

2) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีเฉพาะ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน รอยละ 

3. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีเฉพาะ 
 

  - อบรมถายทอดองคความรูดานปศุสัตว 20  ราย 20 ราย 100.00 

3) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 4. โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ 
  

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว (แปลงใหญ 5 แปลง) 5 100.00 

   - ใหบริการดานสุขภาพสัตว (ฉีดวัคซนีปองกันโรค, ตรวจ
โรคและรักษาสัตวปวย,  
     การจัดการฟารม) 

100 ราย  
(ไมนอยกวา 20 ราย/
แปลง) 

100 ราย 100.00 

 

4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 5. กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 
  

กิจกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
(PGS) 

  

  - ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทํา   ปศุสัตว 
    อินทรียในเกษตรกร 

20 ราย 20 ราย 100.00 

  - สนับสนุนปจจัยการผลิต 4 ราย 
  

  - ติดตามและนิเทศงาน 8 ครั้ง 
  

 
 

/5) โครงการสราง... 
 
 
 



 ๑๖ 

 
 
5) โครงการสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 
  

  - พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 10 ราย 10 ราย 100.00 

  - พัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 30 ราย 30 ราย 100.00 

  - สรางผูนําเยาวชนเกษตรดานปศุสัตว 10 ราย 10 ราย 100.00 

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร Smart Farmer    

  - คัดเลือก Smart Farmer ดีเดนระดับจังหวัด 1 ราย 1 100.00 
   

6) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวปก 

  - อบรมใหความรู หลักสูตร การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวปก (ไกไข) 20 ราย 20 ราย 100.00 

  - สนับสนุนปจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร (เงินอุดหนุน 
6,000 บาท/ราย) 

20 ราย 20 ราย 100.00 

7) โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

 

 - พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรูศูนย ศพก. หลัก  8  ศูนย ** กรมขอปรับเปลี่ยนงบประมาณเปน
รอบ 2    
รอบแรก กําหนดใหประเมินศูนย
เ รี ย น รู ฯ  5  ศู น ย  อ ยู ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ 

 - พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู ศูนยเครือขาย ฯ (เงนิอุดหนุน) 8 ศูนย 

  - จัดทําปายขอมูลประจําศูนยฯ ศูนยเครือขาย 8 ศูนย 

 กิจกรรมคัดเลือก ศพก. ดีเดน 
- พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรูศูนยเครอืขาย  
     ศพก. (ดานปศุสัตว) ดีเดนระดับจังหวัด 

1 ศูนย 

  - พัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก.  
    (ดานปศุสัตว)  

8  ศู น ย /
80 ราย 

 
/โครงการธนาคาร... 

 



 ๑๗ 

 
 

8) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

ติดตามและใหคําแนะนํา 12 ครั้ง 7 58.33 

 
9) โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

จัดเวที 3/5 ประสานและเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ 1 9 9  ร า ย /12 
ครั้ง 

      199/5         100/41.67 

พัฒนาผลิตภัณฑ Product Champion 12 ผลิตภัณฑ - 
 

จัดทําฐานขอมูล Digital 6 ชุด 6 100.00 

Ecosystem ชุมชน 1 - - 

* ปญหา : คูมือการดําเนินโครงการไมชัดเจน 
 

1. ดานพัฒนาสุขภาพสัตว 
 เปาหมายการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด ปงบประมาณ 2565 

1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ที ่ กิจกรรมที่ดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1 การควบคุมประชากรสุนัขและแมว 870 739 84.94 

 
ตัวชี้วัดท่ี1 : ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวใหมีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) 
 

ที ่ กิจกรรมที่ดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

2 ดําเนินการรับรองตออายุฟารมGFM 40 31 77.50 

3 ดําเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม  170 128 75.29 

 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัดที่ 2... 
 
 



 ๑๘ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2: ระดับความสําเร็จในการปองกันโรคระบาดในสัตว(การฉีดวัคซีนปองกันโรคในสัตว) 

ที ่ กิจกรรมที่ดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

สวนที่ 1 ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอย และโรคนิวคาสเซิล 

1.1 การฉีดวัคซีนปองกันโรค    

 -ปากและเทาเปอยโคเนื้อ กระบือ แพะแกะ  รอบที่ 1 22,990 46,246 201.16 

 -ปากและเทาเปอยโคนม รอบที่ 1 100 40 40.00 

 -โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย 27,462 29,079 105.89 

1.2 
แผน/ผลการฉีดวัคซีนกรณีปองกันโรคพิษสุนัขบาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ประสานงาน  อปท .เพื่ อรวบรวม
แผนการฉีดฯ ครบทุกทองถิ่น 

สวนที่ 2 ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอย และโรคนิวคาสเซิล  (อยูระหวางดําเนินการ) 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3 : ระดับความสําเร็จในการเฝาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเทาเปอย 
                  โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบา  
สวนที่ 1 การเฝาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตวปก 
       สวนที่ 1.1 การเฝาระวังในสุกรและสัตวปก 
 1) การเฝาระวังโรคสุกร รายงานแบบฟอรมออนไลน รอยละ 100 ของเปาหมาย (1,395 ราย) 
 2) การเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกร รายงานในแบบฟอรมออนไลน (35 แหง) 
 3) การเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการในสถานที่จําหนายเนื้อสุกร รายงานในแบบฟอรมออนไลน (78 
แหง) 
 4) รายงานการสอบสวนโรค กรณพีบผลบวกรายงานในแบบฟอรมออนไลน 
       สวนที่ 1.2 การเฝาระวังโรคระบาดในสัตวปก 
 1) การเฝาระวังโรคเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ) 
 2) การเฝาระวังโรคเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก) 
 3) การเฝาระวังโรคในนกธรรมชาติโดยการเก็บซาก 
  - อยูระหวางดําเนินการ- 
ตัวชี้วัดท่ี 3 : ระดับความสําเร็จในการเฝาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเทาเปอย 
                  โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย  โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบา  
       สวนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีสําคัญในสัตวไดแก 
     2.1 การรายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคพิษสุนัขบา  
 ในระบบอิเล็กทรอนิกส ( - ยังไมมีรายงานการเกิดโรคระบาด) 
              2.2 การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก (รก.1 เชงิรับ) 
     - อยูระหวางดําเนินการ 
              2.3 การรายงานเฝาระวังโรคในสัตวปก (Zero Report) (อยูระหวางดําเนินการ) 
       สวนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตวที่สําคัญ (FMD , Hemo , โรคพิษสุนัขบา) 
   - ยังไมมีรายงานการเกิดโรคระบาด 

/3.2 แผนการ... 
 



 ๑๙

 
 
 3.2 แผนการปฏิบัติงาน 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
 1. โครงการประชาสัมพันธการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อประชาสัมพันธ  
งบประมาณ 2565 
 หลักการและเหตุผล  

 กรมปศุสัตวกําหนดใหการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อประชาสัมพนัธ เปนตัวชี้วัด 
ของปศุสัตวจังหวัด ในการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในเรื่อง  Key Message งานสําคัญๆของหนวยงาน  
รวมทั้งนําเสนอความพึงพอใจของเกษตรกรที่เกิดจากการดําเนินงานของหนวยงาน ผลงานที่เกิดจากการดําเนินงานของ 
หนวยงาน โดยผลิตในทุกรูปแบบ อาทิ ภาพขาว บทความ ปายไวนิล info-Graphic และผลิตวีดีทัศน(Clip) ความยาว 
ประมาณ 1-3 นาที เพ่ือเผยแพรทางสื่อทุกแขนง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียงฯ สรางภาพลักษณที่ดีให 
กรมปศุสัตว 
 การดําเนินการ 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัด โดย ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธการสรางความรับรูตาม     
นโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมปศุสัตว แผนยุทธศาสตร โครงการ 
กิจกรรม ความรูดานปศุสัตวทุกเดือน 
 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ อาทิ ภาพขาว ขาว บทความ ปายไวนิล info-Graphic เดือนละไมนอยกวา 2  
ชิ้นงาน และคลิบวีดีทัศน ความยาวประมาณ 1-3 นาที เดือนละไมนอยกวา 1 เรื่อง 
 - เผยแพรชิ้นงาน ทางสื่อ ชิ้นงานละไมนอยกวา 3 ชองทาง รวมแลวไมนอยกวา 10 ชิ้นงาน 
     - รายงานผลการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – กันยายน 2565 ( 6 เดือน) 

- กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  ดําเนินการ ดังนี ้
1) จัดทําปายไวนิล “หัวขอ การขึ้นทะเบียนสัตวรายครัวเรือน” ใหสํานักงานปศสุัตวจังหวัด 

อุทัยธานีและอําเภอเพ่ือประชาสัมพันธที่อําเภอตนเอง อําเภอละ 1 ปาย พรอมนีใ้หมีการเตือนภัยลวงหนาในดานการ
เตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวตางๆที่จะเกิดกับปศุสัตวในชวงเปลี่ยนฤดูกาล 
 

 
 

/2) ขอให... 
 



 ๒๐ 

 
 

2) ขอใหอําเภอทําคลิปวีดีโองานเดนของอําเภอตนเองความยาวประมาณ 1-3 นาที อําเภอละ  
1 คลิป สงภายในสิ้นเดือน เมษายน 2565  เชน อําเภอทัพทัน คลิปเก่ียวกับตลาดนัดทัพทัน  

3) กลุมยุทธฯ ทําคลิปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1 คลิป 
4) หัวหนา คลิปเก่ียวกับ BCG , พืชอาหารสัตว, โรคระบาดสัตว ฯ 

 

แผนจัดสงโครงการประชาสัมพันธการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อ 
ประชาสัมพันธ คลิปความยาวไมเกิน 3 นาที 

 

เดือน กลุมฝาย/ปศุสัตวอําเภอ 
เมษายน 2565 อําเภอสวางอารมณ , หนองฉาง, กลุมยุทธฯ 
พฤษภาคม 2565 อําเภอทัพทัน, หวยคต, ปศุสัตวจังหวัด 
มิถุนายน 2565 อําเภอเมืองอุทัยธานี, กลุมสุขภาพสัตว/ปศุสัตวจังหวัด 
กรกฎาคม 2565 อําเภอหนองขาหยาง,ปศุสัตวจังหวัด 
สิงหาคม 2565 อําเภอลานสัก, กลุมสงเสริมฯ/ปศุสัตวจังหวัด 
กันยายน 2565 อําเภอบานไร, กลุมสินคาฯ/ปศสุัตวจังหวัด 

 
ตัวชี้วัด รอบ 2/ 2565 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

1 
 - ทบทวนแผนการดําเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนหากมี
การปรับเปลี่ยนแผนใหแจงสํานักงานปศุสัตวเขต และสําเนาสงสํานักงานเลขา
กรมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

-   

2 
 - มีการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน   
อยางเปนรูปธรรม อยางนอย เดือนละ 5 เรื่อง 

5 เรื่อง/เดือน   

3 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ 2 สงสํานักงานปศุสัตวเขตภายใน 
วัน เวลา ที่กําหนด 

- 
  

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  
 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) หลักสูตร  

“การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ดานเทคนิค  การบังคบัสุนัข จับสุนัขจรจัด เพ่ือสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุขบา” ปงบประมาณ 2565 
 ขอใหทุกอําเภอกลับไปฝกทักษะและถายรูปการจับสุนัข การบังคับสุนัข โดยใหมีรูปถายขาราชการและ
พนักงานราชการของอําเภออยูในรูปดวย สงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือกลุมจะรวบรวมเปนหลักฐานใน
การพัฒนา 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

1-4  ดําเนินการปรับปรุงขอมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร   
ผูเลี้ยงสัตว 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ไมนอยกวารอยละ 100  

20,400 26,221 128.53 

5 การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศสุัตวที่เกษตรกรขายได ณ  หนาฟารม และ
สัตวที่อนุญาตใหฆาในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 
รายงานทุก
เดือน 

 

ตัวชี้วัด 4 ดานนโยบายกรมปศุสัตว รอบท่ี 2/2565 

4.1 รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1  ผลการดําเนินงาน (ต.ค.64-ก.ย.65) รอยละ ของเปาหมาย 100%   

 

4.2 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นท่ีรับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง
เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตท่ีสํานักงานปศสุัตวอําเภอไดรับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1  กํากับติดตามผลงานท่ีสําคัญของ สนง.ปศอ. (ต.ค.64-ก.ย.65 ดําเนินการได
รอยละ ของเปาหมาย 

100%   
 

 

4.3 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

1 ทบทวนคําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตวภายในจังหวัด เชน ศูนยฯ/ดานฯ รวมเปนคณะทํางาน 

   

2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือจัดทําโครงการ โดยการมีสวน
รวมของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวภายในจังหวัด เชน ศูนยฯ/ดานฯ ฯลฯ 

   

3  มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของกลุมงาน เชน 
โครงการที่เก่ียวกับการสงเสริมอาชีพ มอบหมายใหกลุมสงเสริมฯ รับผิดชอบ ,
โครงการที่เก่ียวกับดานมาตรฐานสินคา มอบหมายใหกลุมคุณภาพสินคาฯ 
รับผิดชอบ เปนตน 

   



 ๒๒

4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอย 2 
โครงการ 

   

5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงสรุปคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2566 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกอง
แผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   

 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

1. โครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีสวนรวม และเวทีพัฒนาผลิตภัณฑภายใตโครงการพัฒนา 
เกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ดานปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
วัตถุประสงค  
เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูแนวทางการบรรลุเปาหมายของเกษตรกร และของรัฐภายใตโครงการฯ ดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดความรูในการจัดการ VRIO Model 
บุคคลเปาหมาย 
ผูเขารับการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีสวนรวมและเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 12 ครั้งๆ ละไมนอยกวา ๑5 ราย 
รวมทั้งหมดไมนอยกวา 200 ราย  มีคุณสมบัติ คือ  
  ๑) เกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรในชุมชน ปราญช 
  ๒) เจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกจังหวัด 
  ๓) ภาคีเครือขาย  

ครั้งที่ 1 – 12 ในระหวางวันท่ี 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565 

ครั้งที่ วันที่ สถานท่ี เปาหมายเกษตรกร 

1 27 เม.ย.65 ณ อาคารเอนกประสงค ช.4 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
กลุมผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมของนางรุงทิพย กลางแสง 

15 

2 28 เม.ย.65 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
ของนางสาวศิริวิมล พุฒศิริ  
บานเลขที่ 150 หมูที่ 5 ต.เจาวัด อ.บานไร จ.อุทัยธานี 

15 

3 29 เม.ย.65 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ของนายจักรพันธุ รอดออง 
บานเลขที่ 57/1 หมูที่ 4 ต.สุขฤทัย อ.หวยคต จ.อุทัยธานี 

15 

4 2 พ.ค.65 ณ ศาลาประชุมหมูบาน หมูที่ 6 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 15 

5 3 พ.ค.65 ณ ศาลาประชุมหมูบาน หมู ๔ ต.บานเกา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  15 

6 5 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ของนางสาวมลฤทัยวรรณ ดีเทียน 
บานเลขที่ - หมูที่ 1 ต.หวยคต อ.หวยคต จ.อุทัยธานี 

15 

7 10 พ.ค.65 ณ  ศูนยเรยีนรูแปลงทฤษฎีใหมของ น.ส.นรินทรรัศมิ์ ชัชพงษสรรค 
บานเลขที่ 87/1 หมู 4 ต.บอยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี 

15 

8 11 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ของนางลมัย พุมกลิ่น 
บานเลขที่ 152/3 หมูที่ 4 ต.พลวงสองนาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี 

20 

9 12 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมของนายสุทัศน ชูชวด 
บานเลขที่ - หมูที่ 6 ต.สวางอารมณ อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธาน ี

15 

10 18 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ของนางประนอม ทองงาม 20 



 ๒๓

บานเลขที่ 31 หมูที่ 4 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

11 19 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ของนางปลายฟา นามพระหัตถ 
บานเลขที่ 38 หมูที่ 2 ต.หมกแถว อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี 

20 

12 20 พ.ค.65 ณ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดําริ บานโปงเกง  
บานเลขที่ 97 หมู 15 ต.ตลกุดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

20 

รวม ผูเขารวมประชุมฯ ครั้งที่ 1-12 จํานวน  200 คน 

 
 
 

เวลา หลักสูตร 

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00  น. ประเมินความรูกอนการสัมมนา 

09.00 – 10.00  น. การสรางความรู และความเขาใจของโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
- วิทยากร : โดยเจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี/อําเภอ 

10.00 – 11.00   น. นําเสนอขอมูลและการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร - วิทยากร : โดยผูนําเกษตรกรทฤษฎีใหม 

10.00 – 12.00   น. การแลกเปลี่ยนความรูโครงการ 3/5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม และพัฒนาผลิตภัณฑ  
- วิทยากร : โดยผูนําเกษตรกรทฤษฎีใหม และเจาหนาที่จากหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณใน 
จังหวัดอุทัยธานี (ไดแก กษ. พด. เกษตรอําเภอ ประมงอําเภอ เปนตน) 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00  น. รวมกันระดมคิดในการแกไขปญหา และแนวทางการจัดการไปสูการบรรลุเปาหมายของเกษตรกรและของรัฐ  
- เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการในแตละกระบวนการ /- พัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑของเครือขาย /-  
พัฒนาการตลาด  - วิทยากร : โดยเจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

16.00 – 16.30  น. สรุปผลการฝกอบรมฯ - วิทยากร : โดยเจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 

 
2. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงแกนนําเครือขายโคเนื้อเพื่อการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง 

ระหวางวันที่ 10–12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด จังหวัดสุพรรณบุรี 
เปาหมายเกษตรกรจํานวน 2 คน 
 
 
 
 
 

/โครงการประชุม... 
 
 
 
 

กําหนดการ โครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีสวนรวม และเวทีพัฒนาผลิตภัณฑฯ 
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กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 1 สถานการณโรคระบาดพิษสุนัขบา 

วัน/เดือน/ป สถานท่ีเกิดโรค 

14 มี.ค.65 
15 มี.ค.65 
16 มี.ค.65 
17 มี.ค.65 
18 มี.ค.65 
22 มี.ค.65 
24 มี.ค.65 
25 มี.ค.65 
29 มี.ค.65 

จ.ชลบุร ี(สุนัข),จ.สมุทรปราการ (แมว) 
จ.ชลบุรี (สุนัข) 
จ.ชลบุรี (สุนัข),จ.สระแกว (สุนัข) 
จ.สงขลา (สุนัข) 
จ.สมุทรปราการ (สุนัข) 
จ.สงขลา (สุนัข) 
จ.สงขลา (สุนัข)  
จ.พะเยา (สุนัข) ,จ.สงขลา (สุนัข) 
จ.ชลบุรี (สุนัข) 

รวมเกิดโรค 12 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด : จ.ชลบุร ี4 ครั้ง ,จ.สงขลา 4 ครั้ง,จ.สมุทรปราการ 
                                                   2 ครั้ง,จ.สระแกว 1 ครั้ง,จ.พะเยา 1 ครั้ง 

/รายงานการ... 
 
 



 ๒๕

 
 

2. รายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคลัมป สกิน 
    2.1 ขอใหสงรายงานผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ตามแบบ กคร.5 ของวัคซีนปองกันโรคลัมป สกิน 
ที่ไดรับจาก อสค. จํานวน 4,000 โดส ซึ่งจัดสรรใหสนง.ปศุสัตวอําเภอแลว ดังนี้ 
   1) อ.เมืองอุทัยธานี   375  โดส  5) อ.หนองขาหยาง   525 โดส 
   2) อ.ทัพทัน   1,250 โดส  6) อ.บานไร   275  โดส 
   3) อ.สวางอารมณ   500  โดส  7) อ.ลานสัก   650  โดส 
   4) อ.หนองฉาง   325  โดส  8) อ.หวยคต   100 โดส 
ขอใหสงกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวภายวันที่ 28 เมษายน 2563 
                        2.2 กรมปศุสัตวสามารถผลิตวัคซีนโรคลัมป สกิน ในโค-กระบือ เชื้อตายในน้ํามัน มีประสิทธิภาพ 
คุมโรคเทียบเทาวัคซีนจากตางประเทศ เริ่มผลิตประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ราคาตนทุนโดสละ 9 บาท (ยังไมมี
ขอมูลวากรมปศุสัตวจะผลิตขายหรือฉีดฟรีใหเกษตรกร) 

3 การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค FMD ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะและสุกร และการทําลายเชื้อ 
โรคในพื้นที่ รอบที่ 2/2565  
  - กรมปศุสัตวกําหนดใหมีการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค FMD ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร 
และการทําลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบท่ี 2/2565 ชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยรายงานผลในระบบ 
E-operation และสงผลการฉีดวัคซีนตามแบบ กคร.5 และสรุปผลการฉีดวัคซีนฯ ภายใน 28 มิถุนายน 2565 
 
   4 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งานผสมเทียม ประจําเดือนมีนาคม  256๕ 
 
 

 
อําเภอ 

ผลงานผสมเทียม ผลงานลูกเกิด 
โคเนื้อ,โคนม กระบือ รวม โคเนื้อ,โคนม กระบือ รวม 

เดือนนี ้ สะสม เดือนนี ้ สะสม เดือนนี ้ สะสม เดือนนี ้ สะสม เดือนนี ้ สะสม เดือนนี ้ สะสม 

เมืองอุทัยธาน ี 32 119 25 173 57 292  91  71  162 
หนองขาหยาง 4 17 13 166 17 183  85  177  262 
หนองฉาง 18 110 13 91 31 201  105  82  187 
ทัพทัน 6 47 21 130 27 177  64  121  185 
สวางอารมณ 14 104 8 94 22 198  83  170  253 
ลานสัก 14 77 2 70 16 147  118  55  173 
บานไร 107 556 87 769 194 1,370  104  19  123 

รวม 
93 496 103 680 196 1,177  650  695  1,345 

46.33% 153.8% 80.58% 90.27% 231.66% 131.86% 
เปาหมาย(ตัว) 1,200 500 1,700 720 300 1,020 

 

 
 
 

/รายงานการ... 
 
 
 



 ๒๖

 
รายงานการจําหนายวัคซีน ประจําเดือนมีนาคม 256๕ 
 

 

ออกใบอนญุาตคาสัตวหรือซากสัตว (ร.10) ประจําเดือนมีนาคม - เมษายน  256๕ 

ดือน 
ใบอนุญาตคาสัตว ใบอนุญาตคาซากสัตว 

ใบอนุญาต
ขายน้ําเชื้อ รวม 

ภายใน
จังหวัด 

ทั่ว
ราชอาณาจักร 

ภายใน
จังหวัด 

ทั่ว
ราชอาณาจักร 

ภายใน
ราชอาณาจักร 

มีนาคม 2565 - 1 13 24 -      38 

   เมษายน 2565  - 1 13 9  - 23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุมพัฒนาคณุภาพ… 
 
 

ชนิดวัคซีน ราย 
จํานวนวัคซนี    

(โดส) 
เปนเงิน (บาท) 

งบจําหนาย 
- วัคซีนกาฬโรคเปดพรอมน้ํายาละลาย 1 8,000 3,200 
- วัคซีนปากและเทาเปอยสุกร 1 4,500 67,500.-  
- วัคซีนอหิวาตสุกร 1 50 150.- 

รวม 3 12,550 70,850.- 
งบปองกันโรค 
- วัคซีนปากและทาเปอยโค- กระบือ ชนิดรวม 2 ไทป 10 โดส 8 อําเภอ 35,000 โดส 
- วัคซีนปากและเทาเปอยโค - กระบือ ชนิดรวม 2 ไทป 20 โดส 8 อําเภอ 15,000 โดส 



 ๒๗ 

 
 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว 
 
-แจงตออายุมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
  ฟารมไกเนื้อมาตรฐาน 
ลําดับท่ี ชื่อฟารม ที่ตั้งฟารม วันหมดอายุ 

1 วริัชยาฟารม 61 ม.9 ต.เนินแจง  อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี 10 มิ.ย.2565 
2 กองทุนบานดอนใหญฟารม 13 ม.2 ต.สวางอารมณ  อ.สวางอารมณ  จ.อุทัยธาน ี 5 มิ.ย.2565 
3 เรืองรองฟารม 13 ม.2 ต.สวางอารมณ  อ.สวางอารมณ  จ.อุทัยธาน ี 20 มิ.ย.2565 
4 บุรวิชเกษตรฟารม 123 ม.5 ต.ทุงใหญ  อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธาน ี 10 มิ.ย.2565 
5 จิรัชญาฟารม 22 ม.7 ต.ทุงโพ  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 10 มิ.ย.2565 
6 วรรณีฟารม 5 ม.15 ต.ตลุกดู  อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 5 ก.ค.2565 
7 หนองบัวฟารม 68 ม.6 ต.โนนเหล็ก  อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี 21ส.ค.2565 
8 สุทธิรัตนฟารม 16/5 ม.5 ต.หนองสรวง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 13 ส.ค.2565 
9 ปทมาภรณฟารม 117/1 ม.10 ต.เขากวางทอง  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 13 ส.ค.2565 

10 บุญชูฟารม 199 ม.4 ต.เขาบางแกรก   อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 21 ส.ค.2565 
11 ชินภัทรฟารม 198/2 ม.4 ต.เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 20 ส.ค.2565 
12 รวมใจฟารม 69/3 ม.2 ต.สวางอารมณ  อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธาน ี 19 ส.ค.2565 
14 ธงชัยฟารม 2 45/7 ม.8 ต.สวางอารมณ  อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธาน ี 1 ส.ค.2565 
15 พี พี ฟารม 115 ม.3 ต.หวยแหง  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี 21 ส.ค.2565 
16 สุฑามาสฟารม 11 ม.10 ต.หูชาง  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี 21 ส.ค.2565 
17 มงคลฟารม 20 ม.3 ต.หนองจอก  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี 13 ส.ค.2565 
18 ภิญโญฟารม 58 ม.16 ต.หนองจอก  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี 13 ส.ค.2565 
19 บุญมาดีฟารม 111/1 ม.5 ต.หนองจอก  อ.บานไร  จ.อุทัยธาน ี 21 ส.ค.2565 
20 จินตนาฟารม 174/1 ม.6 ต.ระบํา  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 5 ส.ค.2565 
21 นิตยาฟารม 94 ม.1 ต.ปาออ  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 20 ส.ค.2565 
22 สุนทรฟารม 329 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 21 ส.ค.2565 
23 โชคอํานวยฟารม 83/1 ม.9 ต.ลานสัก  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 21 ส.ค.2565 
24 ทวทีรัพยฟารม  - ม.5 ต.ทุงใหญ อ.เมืองอุทัยธาน ีจ.อุทัยธานี 13 ส.ค.2565 

 

   ฟารมสุกรมาตรฐาน 
ลําดับท่ี ชื่อฟารม ที่ตั้งฟารม วันหมดอายุ 

1 พยับฟารม 174/1 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 20 มี.ค.2565 
2 ณัฐภูมิฟารม 98/1 ม.5 ต.บานใหมคลองเคียน อ.บานไร จ.อุทัยธาน ี 20 มี.ค.2565 
3 ทองอาบฟารม 543 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 25 ส.ค.2565 
4 วเิชียรฟารม 174/1 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 20 มิ.ย.2565 
5 มัตสรินฟารม 59 ม.5 ต.ทองหลาง  อ.หวยคต  จ.อุทัยธานี 25 ส.ค.2565 
6 จิตรฟารม 209/2 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง 1 ส.ค.2565 

 
 
 
 
 

/เอกสารตออายุ... 
 



 ๒๘

 
 

เอกสารตออายุมาตรฐานฟารมไกเนื้อ 
 

ฟารม.............................  ที่อยู........................................................................................................ 
 

ลําดับท่ี เอกสาร มี ไมมี หมายเหตุ 

1 มฐฟ.1    

2 สําเนาบัตรประชาชนผูยื่นคําขอพรอมรับรองสําเนา    

3 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา    

4 สําเนาทะเบียนที่ตั้งฟารมเลี้ยงสัตว(กรณีฟารมเลี้ยงสัตวตั้งอยูอีกที่ที่
ไมใชทะเบียนบานของเจาของฟารมเลี้ยงสัตว) 

   

5 แผนผังท่ีตั้งฟารมเลี้ยงสัตว    
6 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในฟารมเลี้ยงสัตว(โรงเรือน,โรงเก็บ

อาหาร,โรงเก็บอุปกรณการเลี้ยง,เตาเผาซากสัตว เปนตน) 
   

7 ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมของผูประกอบการฟารมเลี้ยง
สัตว 

   

8 หนังสือรับรองการเลี้ยงสัตวจากทองถ่ินหรือเทศบาล   สําคัญมากๆกันการ
รองเรียนในอนาคต 

9 ใบมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว(ฉบับเดิมท่ีหมดอายุ)    
10 ใบรบัรองแพทยจากผูเลี้ยงสัตวทุกคน(จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ 

เอกชนท่ีรับประกันสังคม) 
   

11 สําเนาหนังสือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย จากสัตวแพทย
สภา (ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว) 

   

12 สําเนาหนังสือสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว 
(ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว) 

   

13 ใบบันทึกการเขา-ออกฟารมเลี้ยงสัตวของบุคคลและยานพาหนะ   ตองเปนรุนเดียวกัน 
14 บันทึกการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

15 ใบมอบอํานาจการใชยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

16 ใบสั่งยาสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

17 ใบหนาเลา (บันทึกสัตวตาย/คัดทิ้งรายวัน)   ตองเปนรุนเดียวกัน 

18 ใบบันทึกการใชยาสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

19 บันทึกการทํางานของเครื่องมือ/อุปกรณการเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

20 บันทึกการควบคมุและกําจัดสัตวพาหะ เชน หนู,แมลงวัน,แมลงปก
แข็ง 

  ตองเปนรุนเดียวกัน 

21 ผลแลปน้ําดื่มฟารมไกเนื้อ (โลหะหนัก - สารหนู,แคดเมียม,ตะกั่ว, 
ปรอท,จุลินทรีย ,โคลิฟอรม,อีโคไล และแซลโมเนลลา) 

  ตองตรวจครบ 8 
อยาง 
ตามที่กําหนดไว 

 

 
/เอกสารตอ... 

 



 ๒๙

 
 
 

เอกสารตออายุมาตรฐานฟารมสุกร 
 

ฟารม.............................  ที่อยู................................................................................................................. 
 

ลําดับท่ี เอกสาร มี ไมมี หมายเหตุ 

1 มฐฟ.1    

2 สําเนาบัตรประชาชนผูยื่นคําขอพรอมรบัรองสําเนา    

3 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา    

4 แผนผังท่ีตั้งฟารมเลี้ยงสัตว    
5 แผนผังท่ีตั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางภายในฟารมสุกร    
6 ใบประกาศผานการฝกอบรมของผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว    
7 หนังสือรับรองการเลี้ยงสัตวจากทองถ่ินหรือเทศบาล   สําคัญมากๆกันการ

รองเรียนในอนาคต 
8 ใบมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว(ฉบับเดิมท่ีหมดอายุ)    
9 ใบรับรองแพทยผูเลี้ยงสัตวทุกคน(จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ 

เอกชนท่ีรับประกันสังคม) 
   

10 สําเนาหนังสือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย จากสัตว
แพทยสภา (ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว) 

   

11 สําเนาหนังสือสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว 
(ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว) 

   

12 ใบบันทึกการเขา-ออกฟารมเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 
13 บันทึกการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

14 ใบมอบอํานาจการใชยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

15 ใบสั่งยาสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

16 ใบหนาเลา (บันทึกสัตวตาย/คัดทิ้งรายวัน)   ตองเปนรุนเดียวกัน 

17 ใบบันทึกการใชยาสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

18 บันทึกการควบคมุและกําจัดสัตวพาหะ เชน หนู,แมลงวัน,แมลง
ปกแข็ง 

  ตองเปนรุนเดียวกัน 

19 บันทึกการทํางานของเครื่องมือ/อุปกรณการเลี้ยงสัตว   ตองเปนรุนเดียวกัน 

20 ผลแลปน้ําดื่มฟารมสุกร (ใชคาผลแลป จํานวน 23 คา)    
 
 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
 
 




