
 วิสัยทัศน์  (VISION)  

“เป็นองค์กรน าการปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
 

พันธกิจ  (MISSION) 

“ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน 
  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
 

ค่านิยมสร้างสรรค์  (CORE  VALUE) 

“บริการด้วยจิต ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
 

 

เป้าประสงค์  (GOAL) 

1. มีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน 

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีระบบการจัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร  
   ให้มีสมรรถภาพทางด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย 
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คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารภายในส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ 

ปศุสัตว์เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         นายอิสระ   ปัญญาวรรณ                                     นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์ 
                 ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์          ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
                                

                                                                
 
 

 
                                                          

          นายวรกร  อินทแพทย์                                      ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ                                                       
     ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์     ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

 
       
 

 

 

 

                                                                  นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์          
                                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป             
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                                          4 
 

 

                     4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด,  
ปศุสัตว์อ าเภอ 

ด่านกักกันสัตว์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ 

พ่อพันธุ์ผสมเทียม 

ศูนยว์ิจัยและพัฒนามาตรฐาน 
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 
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บทบาทภารกิจ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

 โครงสร้าง การแบ่งงาน ภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 843/2557 ลงวันที่          
29 ตุลาคม 2557) ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุม การป้องกัน การบ าบัด  โรคสัตว์ 
การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหาร
สัตว์ สุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยสัตว์ 

4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับ
จังหวัด 

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับส านักงานปศุสัตว์ 

6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการ  
สุขภาพสัตว์ 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
        บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์ เขต 4 มีจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติ งานในส่วน /ฝ่ายต่างๆ  
รวมทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วย 

ต าแหน่ง จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
ปศุสัตว์เขต 1  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 7 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 5 
นักจัดการงานทั่วไป 1  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 3 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1  สัตวแพทย์อาวุโส  1 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1  สัตวแพทย์ช านาญงาน 1 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 
พนักงานธุรการ 1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
พนักงานการเงินและบัญชี 1  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 
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ต าแหน่ง จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
นิติกร 2  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 1 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1  นักวิชาการสัตวบาล 9 
พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ 2  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 2 
พนักงานขับรถยนต์ 7  เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 
พนักงานท าความสะอาด 2    
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1    

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
หมายเหตุ 
      -  เป็นข้าราชการมาช่วยราชการ   จ านวน  7  อัตรา 
      -  เป็นพนักงานโครงการธนาคารโค - กระบือ   จ านวน  2  อัตรา 

อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบและสภาพทั่วไป 
ของพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

1.  อาณาเขต พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 ที่ตั้ง  และขนาด 
 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  
มหาสารคาม  นครพนม  มุกดาหาร  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวล าภู  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี  และบึงกาฬ  ตั้งอยู่
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ  52.182  ล้านไร่ 

 

 

แผนภูมิภาพที ่1 แสดงอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต 4 
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2. จ านวนปศุสัตว์ในพื้นที่ 
 

จังหวัด 
เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) 
โคเนื้อ  
(ตัว) 

โคนม  
(ตัว) 

กระบือ (ตัว) สุกร (ตัว) 

บึงกาฬ 22,469 27,772 1,055 15,772 29,832 
หนองบัวล าภู 23,567 32,006 1,879 8,020 40,244 
ขอนแก่น 75,389 182,318 30,446 29,785 214,330 
อุดรธานี 92,654 93,588 9,152 46,282 192,354 
เลย 40,023 32,061 5,373 10,433 58,064 
หนองคาย 30,221 27,034 30 9,646 42,549 
มหาสารคาม 74,509 196,535 7,203 50,773 114,375 
ร้อยเอ็ด 95,705 241,253 536 58,419 88,242 
กาฬสินธุ์ 79,846 91,438 729 24,295 65,239 
สกลนคร 97,249 196,281 4,096 69,525 62,230 
นครพนม 50,471 98,911 19 50,805 93,774 
มุกดาหาร 21,796 65,804 - 13,823 19,133 

รวม 703,899 1,285,001 60,518 387,578 1,020,366 
 

จังหวัด ไก่ (ตัว) เป็ด (ตัว) แพะ (ตัว) แกะ (ตัว) 

บึงกาฬ 1,061,418 172,411 1,540 114 
หนองบัวล าภู 1,386,564 126,979 3,042 129 
ขอนแก่น 5,294,626 507,289 8,992 132 
อุดรธานี 3,864,928 378,143 9,538 139 
เลย 1,359,924 174,024 3,700 141 
หนองคาย 1,397,547 213,813 2,315 22 
มหาสารคาม 3,320,844 352,292 4,172 331 
ร้อยเอ็ด 3,777,006 467,498 1,773 120 
กาฬสินธุ์ 2,424,021 297,797 2,760 55 
สกลนคร 2,467,243 279,089 2,677 138 
นครพนม 1,457,269 117,496 904 155 
มุกดาหาร 739,916 38,461 855 - 

รวม 28,551,306 3,125,292 42,268 1,476 

แหล่งข้อมลู  จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตวร์ายครัวเรือน กรมปศุสตัว์  20 กันยายน 2563 
 ตารางท่ี 2 ข้อมูลสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสตัว์เขต 4 
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สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

รับการจัดสรรงบประมาณ 29,164,996.00 บาท เบิกจ่ายสะสม 29,048,649.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตารางที ่3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
และค่าครองชีพ 

4,603,268.00 4,603,267.74  100 

งบด าเนินงาน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน 141,742.00  140,741.93  99.29 
ค่าใช้สอย 9,384,222.98  9,353,025.24  99.94 
ค่าวัสดุ 11,551,963.02  11,570,399.86  99.93 
ค่าสาธารณูปโภค 368,600.00  353,205.97 99.82 

รวม 21,446,528.00 21,417,373.00 99.86 

งบลงทนุ (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าครุภัณฑ์ 3,048,450.00  2,968,759.00   97.39 

งบเงินอุดหนุน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วย 
ด้วยโรคระบาดฯ 

66,750.00 66,750.00 100 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ - - - 
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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว ถุงผ้า และลดการใช้โฟม 
เพ่ือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการ
ด าเนินงานให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

  
 

โครงการสถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน  (Healthy Work Place)  
 

          ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักในการด าเนินงานว่า “บริการด้วย
จิต ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาสู่ความย่ังยืน” โดยได้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน 
โดยการน าหลัก 5ส. เข้ามาร่วมในการพัฒนาองค์กร เพ่ือสะสางและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในองค์กร 
พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันของบุคลากรทุกคนในองค์กร ให้เกิดการท างานเป็นทีม 
สร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก่อให้เกิดการปรับปรุงในการพัฒนา
งานและเพ่ิมผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  
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โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ
 

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมย่อย : โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
           ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2563” ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจ าเขต 4 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวน 43 คน  

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ธคก. 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
1.ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ระดับ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 

กลุ่ม 1 - 

2.ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่ม   
เกษตรกรธนาคารโค-กระบือระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 

ครั้ง 1 1 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วม  
โครงการ 

ราย 1,000 4,269 

4.ส่งเงินค่าจ าหน่ายโค-กระบือ และค่าซากบางส่วน บาท - 20,246,860 
5.มอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยง ตัว - 3,607 
6.ให้ค าแนะน า และติดตาม  
(ปศข. และ ปศจ.  แห่งละ 12 ครั้ง) 
 

ครั้ง 12 60 
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3. การออกติดตามงานโครงการ ธคก. 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคาร 

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การคัดเลือกกลุ่ม/ หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่น 
          ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ด าเนินการออกคัดเลือกส านักงาน ปศุสัตว์
จังหวัด และกลุ่ม /หมู่บ้านโครงการโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 ผลการ
คัดเลือก ดีเด่นอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโค ธคก. “คนรวมกลุ่ม วัวรวมคอกอ าเภอนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม  ดีเด่นอันดับที่ 2 กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ธคก.บ้านพระเจ้า ต าบลพระเจ้า อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ดีเด่นอันดังท่ี 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ ธคก.  ต าบลหนองกุง ต าบลหนองกุง อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
         - ผลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น  ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

ภาพกิจกรรม 
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5. การคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร      
ตามพระราชด าริดีเด่น 
  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ด าเนินการออกคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  ผลการ
คัดเลือก  ขนาดเล็ก (S) ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ขนาดกลาง (M) ได้แก่ ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ขนาดใหญ่ (L)  ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าร ิ
 

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมย่อย: โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. ติดตาม นิเทศงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 12 ครั้ง 
 

2. กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนโครงการพระราชด าริดีเด่น 
          ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริที่ท ากิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
ระดับเขต เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมปศุสัตว์  โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  และ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ สู่แผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป : ผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ค๊อกนิสไทย 
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เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร อันดับที่ 2  ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด  ต าบลห้วยบ่อซืน  อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  
อันดับที่ 3  ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม   
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม ส่งเสรมิปศุสตัว์อินทรีย์ 

 

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมยอ่ย : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์  
 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ าปี (แห่ง) 1 1 100 
การติดตามนิเทศงาน 24 24 100 
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
 

กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมย่อย :  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 

 
ผลการด าเนินงาน 
1. ออกติดตามผลการด าเนินโครงการ จ านวน 4 กลุ่ม 
          
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการด าเนินโครงการ 

จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชิก แม่โคเนื้อที่จัดซื้อ 
ตัว 

เงินกู้ 

ขอนแก่น  1 20 100 5,000,000 

นครพนม  1 11 55 2,750,000 

มุกดาหาร  2 31 155 7,750,000 

รวม 4 62 310 15,000,000 
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

กิจกรรมหลัก:  
กิจกรรมย่อย:  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

 
1. ออกติดตามการด าเนินโครงการ 94 กลุ่ม 
 

 
      
 
 
 
 
 
2 ผลการด าเนินโครงการ 

จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชกิ
(ราย) 

จ านวนแม่โค
เนื้อที่จัดซ้ือ

(ตัว) 

เงินกู้ค่าแม่โค
(บาท) 

จ านวน
โรงเรือน 
(หลัง) 

แปลง
หญ้า 
(ไร่) 

เงินกู้ค่า
โรงเรือน/
แปลงหญ้า

(บาท) 

เงินกู้ทั้งสิ้น
(บาท) 

มหาสารคาม  3 30 150 6,000,000 30 90 1,500,000 7,500,000 

ร้อยเอ็ด  28 280 1,400 56,000,000 280 840 14,000,000 70,000,000 

บึงกาฬ  2 20 100 4,000,000 20 60 1,000,000 5,000,000 

อุดรธานี  4 40 200 8,000,000 40 120 2,000,000 10,000,000 

จังหวัด ลูกเกิด 
สะสม  

เฉลี่ย 
ลูก/แม่  

การช าระเงินกู้ 
(เงินต้น+ดอก) 

งวดที่ 1 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ช าระเงินกู้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 

งวดที่ 2 ปี 2563 
(ต้น25%+ดอกเบี้ย 2%) 

คิดเป็น 
การช าระเงินกู้ 
(เงินต้น+ดอก) 

งวดที่ 2 ปี 2562  

ร้อยละ  

ขอนแก่น 187 1.87  1,350,000 1,250,000 + 100,000 
= 1,350,000  

-   

นครพนม 145    2.6  742,500 687,500 + 55,000 
= 742,500  

-   

มุกดาหาร 283  1.82  2,077,280 1,937,500 + 155,000 
= 2,092,500  

-   

รวม 563  1.8  4,169,780 3,875,000 + 310,000 
= 4,185,000  

-   
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จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชกิ
(ราย) 

จ านวนแม่โค
เนื้อที่จัดซ้ือ

(ตัว) 

เงินกู้ค่าแม่โค
(บาท) 

จ านวน
โรงเรือน 
(หลัง) 

แปลง
หญ้า 
(ไร่) 

เงินกู้ค่า
โรงเรือน/
แปลงหญ้า

(บาท) 

เงินกู้ทั้งสิ้น
(บาท) 

หนองบัวล าภู  1 10 50 2,000,000 10 30 500,000 2,500,000 

หนองคาย  2 20 100 4,000,000 20 60 1,000,000 5,000,000 

สกลนคร  7 70 350 14,000,000 70 210 3,500,000 17,500,000 

นครพนม  12 120 600 24,000,000 120 360 6,000,000 30,000,000 

มุกดาหาร  2 20 100 4,000,000 20 60 1,000,000 5,000,000 

ขอนแก่น  13 130 650 26,000,000 130 390 6,500,000 32,000,000 

เลย  2 20 100 4,000,000 20 60 1,000,000 5,000,000 

กาฬสินธุ์  18 179 895 35,800,000 179 537 8,950,000 44,750,000 

รวม 94 939 4,695 187,800,000 939 2,927 46,950,000 234,750,000 

จังหวัด แม่โคเนื้อ 
(ตัว) 

ลูกเกิดรวมลูกติด เฉลี่ยลูก/
แม ่

การช าระหนี้เงินกู้  

ผู้ เมีย รวม ปีที1่  ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที่ 4  

มหาสารคาม 150 76 56 132 0.88 เริ่มช าระหนี้ ปี 2564  

ร้อยเอ็ด 1,400 905 1,770 2,675 1.91     

บึงกาฬ 100 51 59 110 1.10     

อุดร 200 189 226 415 2.07     

หนองบัวล าภ ู 50 46 61 107 2.14     

หนองคาย 100 78 86 164 1.64     

สกลนคร 350 222 160 382 1.09     

นครพนม 600 408 491 899 1.49     

มุกดาหาร 100 55 50 105 1.05     

ขอนแก่น 650 650 390 1,040 1.60     

เลย 100 43 50 93 0.93     

กาฬสินธุ ์ 895 411 357 768 0.85     

รวม 4,695 3,134 3,757 6,891 1.47     
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เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว ์
 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  
กิจกรรมย่อย : เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
 

1. ออกติดตามนิเทศงาน 12 จังหวัด 
 
 

 
        

     
 
 

   โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎี ถวายในหลวง) 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

วัตถุประสงค ์   
1) เพ่ือน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยน าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการปศุสัตว์ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ(บาท) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ได้รับการ
จัดสรร 

เบิกไปแล้ว 

1. ชี้แจงแผนการด าเนินงาน ครั้ง 56 56  100  567,800   567,800 
2. พัฒนาผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง (จนท.+ผู้น า) ครั้ง 47 38 80.85   
3. จ านวนผู้น าเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการ
พัฒนา 

ราย 
153 153  100   726,408   726,408 

4. จ านวนเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงผู้น าที่ผ่านพัฒนา ราย 39 39 100   
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย  เครือข่าย 198 172  86.87   2,563,800 1,958,880  
6. จ านวนเกษตรกรสมาชิกเครือข่าย ราย 2,820 2,820  100  98,800  98,800  
7. จ านวนเกษตรกรตัวแบบปศุสัตว์ ราย 2,434 2,434  100  2,130,000  2,130,000  
8. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ครั้ง  
76 76  100  94,500  94,500  

9.เกษตรกรที่ได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ราย 43,187 41,235  95,348  50,000  50,000  
10. ติดตามตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ ครั้ง 155 137  88.39  164,200  164,200  

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรม 

 -  
 
    

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
การด าเนินงาน 

1. ด าเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ดีเด่น  
ระดับเขต ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563  ผลการคัดเลือก อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) ด้านปศุสัตว์ ของนายจันทจร  เมืองโคตร ที่ตั้ง 115 หมู่ที่ 7 ต าบลหว้านใหญ่  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร อันดับที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .)  
ด้านปศุสัตว์ ของนายจ ารัก  ชะปูแสน  ที่ตั้ง 203 หมู่ที่ 5 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และอันดับที่ 3 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) ด้านปศุสัตว์ ของนายปรีชา  การมงคล  ที่ตั้ง 91  
หมู่ที่ 17 ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2. ด าเนินการจัดท าวีดีโอเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ของนายจันทจร  เมืองโคตร 
ผลการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม หน่วย

นับ 
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

แผน ผล % งบที่ได้รับ เบิกจ่าย % 
1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
1.1 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้าน 
     ปศุสัตว์)โดยการสนับสนุนพันธุ์

สัตว์และปัจจัยการผลิต         
ปี  2563  (ศูนย์ใหม่) 

ศูนย ์ 171 171 100 1,706,400 1,706,400 100  

1.2 พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย  
ศพก.(ด้านปศุสัตว์)         
ระดับจังหวัด 

ศูนย ์ 12 12 100 60,000 60,000 100  

1.3 พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย  
ศพก.(ด้านปศุสัตว์)  ระดับเขต 

ศูนย ์ 1 1 100 10,000 10,000 100  
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กิจกรรม หน่วย
นับ 

การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
แผน ผล % งบที่ได้รับ เบิกจ่าย % 

2.  การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม   
2.1หลักสูตรการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงสัตว์   
( ศูนย์ละ 10 ราย )รุ่นละ 1 วัน 

ราย 1,710 1,710 100 684,000 684,000 100  

3. ติดตาม ประเมิน  และรายงานการด าเนินงาน 
3.1  ติดตาม  ประเมิน  และ

รายงานผลการด าเนินงาน 
อ าเภอ 171 171 100 60,400 60,400 100  

3.2  ติดตาม  ประเมิน  และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

จังหวัด 72 72 100 18,500 18,500 100  

4.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4.1  งบด าเนินงาน บาท 1,366,500 1,366,500 100 1,366,500 1,366,500 100  
4.2  งบอุดหนุน บาท 2,052,000 2,052,000 100 2,052,000 2,052,000 100  

 
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2563 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าหมายที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะกรรมการจัด
ที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการที่สมัครใจ ซึ่งในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีพ้ืนที่
เป้าหมายเกษตรกรในการด าเนินการของ สนง.ปศจ. ได้แก่ พ้ืนที่กรมป่าไม้(ป่าสงวนแห่งชาติ)จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเลย  เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 260 ราย ,กาฬสินธุ์ เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 45 ราย, ขอนแก่น เป้าหมาย
เกษตรกร จ านวน 38 ราย ,สกลนคร เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 113 รายและมหาสารคาม เป้าหมายเกษตรกร 9 ราย  
รวมเป้าหมายเกษตรกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน  465 ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรแต่ละรายๆละ 8,000 
บาท เพื่อให้เกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตในการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน 
         1. เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านรับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์”จาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบและสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมการเพ่ิมมูลค่า
และการจัดการตลาด ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพ่ิม และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได ้
         2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรแล้ว ทั้งหมดจ านวน 465 ราย ได้แก่ จังหวัดเลย
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 248 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 12 ราย, จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 25 ราย, ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 16 ราย, จังหวัดร้อยสกลนคร ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
จ านวน 11 ราย, และส่งเสริมการเลี้ยงสุกร จ านวน 2 ราย, จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 3 ราย 
และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่  จ านวน 6 ราย และจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 15 ราย ส่งเสริมการ
เลี้ยงสุกรชีวภาพ จ านวน 13 ราย และการปลูกพืชอาหารสัตว์ 10 ราย 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (นมโรงเรียน)  
กิจกรรมย่อย :  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน 
 

 
การด าเนินงาน 

หน่วย
นับ 

แผน ผล 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

การเบิกจ่ายงบ (บาท) 
โรงงาน
แปรรูปฯ 
(แห่ง) 

ศูนย์
รวบรวม
น้ านม
ดิบ 

(แห่ง) 

    เบิกจ่าย
แล้ว 

ร้อย
ละ 

ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

1.ตรวจสอบปริมาณ 
และคุณภาพน้ านมดิบ 

ตัวอย่าง 340 340 512,000 512,000 100 - - 14 26 

 
กิจกรรมติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และโรงงาน 

แปรรูป (ผลิต) นมโรงเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

1. รถยนต์ที่ใช้ในการออกเก็บตัวอย่างน้ านมในพ้ืนที่เขต 4 ใช้งานมานาน ช ารุด และจ านวนไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย เช่น งบประมาณในส่วนของวัสดุเก็บตัวอย่าง  เช่น น้ าแข็ง 

หรือสารที่ใช้ในการตรวจตัวอย่าง เป็นต้น 
3. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์/ศูนย์รวบรวมนม บางรายขาดการฝึกงาน และไม่เข้าใจขั้นตอนในการเก็บตัวอย่าง 

ที่ถูกต้อง 
แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น จังหวัด ส านักฯ แจ้งกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาหารือแนวทาง  
การด าเนินการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
 2. การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป กรมปศุสัตว์ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 3. กรมปศุสัตว์  ควรพิจารณาก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติ  
ได้ถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติ 
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โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี 
       2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการ 
         เกษตรกรที่ท าการผลิตอยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมะสม  โดยเฉพาะข้าว ซึ่งผลผลิตเกินความต้องการของตลาด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงก าหนดนโยบายในการใช้แผนที่ Zoning by Agri-Map เป็นฐานข้อมูลน าทางในการวางแผน
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือผลิตสินค้า ซึงพ้ืนที่เป้าหมายในปศุ สัตว์เขต 4 จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ 
มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม
เป้าหมายเกษตรกร 7,665 ราย ซึ่งสรุปอธิบายตามตาราง 
 

ล าดับ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 

  
จ านวนพื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาปลูก
พืชอาหารสัตว์ 

ไร่ 7,665 
6,988 91.16 

1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่       
1.1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ (ปศข./ปศจ.) ครั้ง 12 12 100 
1.2 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ปศจ.) ครั้ง 12 12 100 
1.3 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ปศจ.) ราย 975 1,292 132.51 
1.4 พ้ืนที่ที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ปศจ.) ไร่ 8,354 8,865 106.11 

1.5 
เกษตรกรผ่านการตรวจสอบคณุสมบัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 
(ปศจ.) ราย 980 1,841 187.85 

1.6 
พ้ืนที่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้าร่วม
โครงการฯ (ปศจ.) 

ไร่ 5,304 
5,494 103.51 

1.7 เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม (ปศจ.) ราย 985 1,177 119.49 
1.8 เกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศจ.) ราย 942 1,103 117.09 
1.9 พ้ืนที่ที่แจ้งยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศจ.) ไร่ 6,988 7,753 110.94 

1.10 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกพืชอาหารสัตว์ 
(ปศจ.) 

ราย 942 
1,045 110.93 

1.11 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกพืชอาหารสัตว์ 
(ปศจ.) 

ไร่ 6,990 
7,291 104.3 

1.12 
เกษตรกรใช้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชอาหาร
สัตว์  

ราย  622 
763 122.66 

1.13 
ประสานผู้รบัซื้อและจัดหาตลาดส าหรับจ าหน่ายผลผลิต
เกษตรกร (ปศข.) ครั้ง  -  -  - 

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ         
2.1 งบอุดหนุน (จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ) บาท 16,147,000 14,582,000 90.3 
2.2 งบด าเนินงาน บาท 807,730 807,730 100 
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ปัญหา/อุปสรรค      
  1. การด าเนินโครงการฯ ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามก าหนด 

2. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นและผ่านการฝึกอบรมแล้วไม่ด าเนินการปลูกเนื่องจาก 
ประสบภัยแล้ง 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2563 

        กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการด าเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสก
นิกรผู้เลี้ยงสัตว์  โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถาน
สงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชนและในที่สาธารณะ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป เพ่ือให้เกิดความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ ซึ่งพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ก าหนดจัดหน่วยบริการทุกจังหวัด โดยมีข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างหน่วยงานกรมปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

จ านวน จ านวน
(ตัว) เกษตรกร

(ราย)
1 ร้อยเอ็ด - 234 17 - 5 290 164 710 158
2 มหาสารคาม - 980 500 20 150 6,339 73 8,062 259
3 ขอนแก่น - 114 9 - - 2,895 117 3,135 104
4 กาฬสินธุ์ 29 55 8 - 2 292 115 501 99
5 มุกดาหาร - 220 - - 2 2,469 157 2,848 145
6 เลย - 193 80 279 - 340 102 994 168
7 สกลนคร 24 425 149 76 137 2,100 319 3,230 626
8 นครพนม - 447 209 - 14 2,286 104 3,060 135
9 อุดรธานี - 57 14 28 78 1,239 131 1,547 104

10 บึงกาฬ - 26 5 14 - - 58 103 70
11 หนองคาย - 197 26 - 8 3,971 114 4,316 110
12 หนองบัวล าภู - 185 44 45 38 3,885 47 4,244 50

53 3,133 1,061 462 434 26,106 1,501 32,750 2,028รวม

ที่ จังหวัด
ชนิดสัตว์ทีไ่ด้รับบริการ

โคนม โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตว์ปีก สุนัข -แมว

 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (Herd Health Unit ) 

        กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดตั้ งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ขึ้นในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 โดยมีพ้ืนที่
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ จ านวน 4 หน่วย คือ สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จ ากัด จังหวัด
อุดรธานี  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์ 
ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการด าเนินการระดับสหกรณ์ ปี 2563 
 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

ขอนแก่น 12.23 13.22 12.78 12.42 12.58 12.51 12.91 12.95 356,182 365,536 296,794 344,825

ศรีธาตุ 12.47 13.19 12.62 12.24 12.52 12.57 12.17 12.62 451,250 262,449 413,833 339,477

วาริชภูมิ 13.19 13.47 12.50 12.21 12.87 13.13 13.26 13.29 344,421 254,500 233,773 215,147

โคกก่อ N/A N/A 12.55 12.91 N/A N/A 12.71 12.85 N/A N/A 201,601 209,098

เฉลีย่เขต 4 12.63 13.29 12.61 12.45 12.66 12.74 12.76 12.93 383,951 294,162 286,500 277,137

* หลักเกณฑ์และวธิีการด านินงานโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2562

** มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ านมโคดิบ มกษ.6003-2553

N/A  ไม่มีข้อมูล 

หน่วย HHU

ปริมาณน้ านมดิบเฉลีย่ ค่าเฉลีย่เน้ือนมทัง้หมด (%TS) ค่าโซมาติกเซลล ์(cells/cc.)

(ก.ก./ตัว/วัน) ไม่ต่ ากว่า 12.25%* ไม่เกิน 500,000 เซลล ์**

 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที่ กิจกรรม ขอนแก่น ศรีธาตุ วาริชภูมิ โคกก่อ หมายเหตุ

1
ช่วยผ่าตัดท าหมันสนัุขแมวร่วมกับส านักงานปศุสตัว์

จงัหวัดในพ้ืนทีป่ศุสตัว์เขต 4
20 20 18 17 ครัง้

2 ออกหน่วยโครงการสตัวแพทยพ์ระราชทานจงัหวัดร้อยเอ็ด 1 1 1 1 ครัง้

3
หน่วยเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จ.

 อุบลราชธานี
1 1 1 1 ครัง้

4

เข้าร่วมด าเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก และประชาสมัพันธใ์ห้

ความรูเ้ก่ียวกับโรคอหวิาหแ์อฟริกาในสกุร (ASF) ในพ้ืนที่

 จ.ล าพูน

1 1 1 1 ครัง้

5

เป็นวิทยากรรับเชิญ ใหค้วามรูเ้รือ่งการเลีย้สตัว์แก่

เกษตรกรผู้เลีย้งโคเน้ือร่วมกับส านักงานปศุสตัว์จงัหวัด

สกลนคร

- - 1 - ครัง้
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ภาพกิจกรรม 
 

 

หน่วยเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จ. อุบลราชธานี (SaveUbon) 

 

ประชุมติดตามงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคประจ าเดือน 
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ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
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ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 
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ประชุมสรุปผลการด าเนินงานหน่วย HHU เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานในพื้นที่แนะน าการจัดการฟาร์มและแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม 
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เข้าร่วมด าเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคส าคัญในสุกรในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
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กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

กิจกรรมรอง  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการ 
ปศุสัตว์  มีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์และตรวจติดตามการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ร่วมกับจังหวัดเพ่ือประเมินและให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
ฟาร์มเพ่ือให้ได้มาตรฐานโดยในปี  2563  ได้จัดการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จ านวน  1,368 ราย คิดเป็น 
ร้ อยละ   273 . 60   ( เ ป้ าหมาย   จ านวน   500   ร าย )   
ได้ด าเนินการรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่  จ านวน  297  ฟาร์ม   
ต่ออายุให้ฟาร์มมาตรฐานเดิมจ านวน  499  ฟาร์ม มีฟาร์มขอยกเลิก  
จ านวน  1  ฟาร์ม  คงเหลือฟาร์มมาตรฐานในปัจจุบัน  จ านวน  4,646 ฟาร์ม   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           จากการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  จ านวน  12  ครั้ง  
เป้าหมาย  10  ครั้ง  ซึ่งผลการตรวจพบข้อบกพร่องเป็นเรื่องผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯบางท่านไม่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฯและบางจังหวัดพบว่าไม่ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านการปศุสัตว์ (FM-GAP-AUO-02) ให้แก่ผู้ประกอบการและการลงรายละเอียดแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนและการลงวันที่ไม่
ครบและไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้
เน้นไปในเรื่อง การรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้แบบฟอร์มที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้ใช้ (ไม่ได้จัดท าขึ้นเอง) 
และผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานปศุสัตว์เขตและยังพบว่าผู้ประกอบการบาง
ชนิดสัตว์ยังขาดแรงจูงใจในการลงทุนปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื่องจากประสบ
ปัญหาด้านการตลาดมีแนวทางแก้ไขคือประชาสัมพันธ์ / ชี้แจงให้ผู้ประกอบการได้เห็นประโยชน์จากการปรับปรุงฟาร์ม
ให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ   
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐาน  GMP  โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
 

          ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ ได้ออกตรวจ
รับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) โดยเป็นตรวจรับรองใหม่ จ านวน 1 แห่ง ตรวจต่ออายุ
GMPโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 3 แห่ง ตรวจติดตามGMPโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 6 แห่ง  รวมทั้งหมด  จ านวน 10 แห่ง และตรวจ 
ประเมิน Pre-audit  การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าโคและกระบือ  จ านวน 2 แห่ง   

 
 

ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ  GMP  โรงฆ่าสัตว ์
 1. นโยบาย  ไม่ได้บังคับ   เป็นการสมัครใจ 
 2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน GMP 
 3. ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุงเข้าสู่ GMP 
 
 
 
 
 

ตรวจต่ออายุและตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  
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กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

          ส านักงานปศุสัตว์ เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที ่
ได้ออกตรวจติดตามและต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (GMP) โดยเป็นตรวจรับรองใหม่  
จ านวน 1 แห่ง ตรวจต่ออายุGMP ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน 6 แห่ง  ตรวจติดตามGMPศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
จ านวน 17 แห่ง  รวมทั้งหมดจ านวน 24 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ GMP  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
     1. งบประมาณไม่เพียงพอท าให้ทางศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ขาดบุคลากร 
     2. การบริหารในรูปแบบสหกรณ์ล่าช้า ท าให้ขาดการรักษาสภาพ GMP 
     3. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน GMP 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจต่ออายุและตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  (GMP)   
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กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่ 
 

          ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจติดตามและตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) โดยเป็นตรวจรับรอง
ใหม่  จ านวน 2 แห่ง ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จ านวน 3 แห่ง ตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมไข่  
จ านวน 2 แห่ง  รวมทั้งหมดจ านวน 7 แห่ง 
 

 

 

ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ GMP  ศูนย์รวบรวมไข่  
     1. นโยบาย  ไม่ได้บังคับ   เป็นการสมัครใจ 
     2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน GMP   
     3. ผลประกอบการไม่ดี ราคาไข่ตก ท าให้ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา,แก้ไขปรับปรุงให้คงสภาพดี 
 
 
 
 

 

ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)  ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรบัปรุงศูนย์รวบรวมไข่ 
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กิจกรรมหลัก : ปศุสัตว์อินทรีย์ 
กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
 

         ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเป็นตรวจรับรองชนิดไก่ไข่  10  แห่ง ตรวจติดตามชนิดพืชอาหาร
สัตว์อินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร  ชนิดไก่ไข่ 1 แห่ง  
คือ ส.ภาษิตฟาร์ม จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมทั้งหมดจ านวน 12 แห่ง 

 
 
ปัญหาอุปสรรคปศุสัตว์อินทรีย์ 

     1. ตลาดสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์มีน้อย,ขายไม่ได้ราคาตามที่ควร รายได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนผลิต 
     2. จ านวนผลผลิตต่ า เทียบกับต้นทุนสูงกว่าปกติในการผลิตสินค้าอินทรีย์   
     3. ผู้ประกอบการยังมีความเข้าใจเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์น้อย 
 
 
 

ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง 
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กิจกรรมหลัก : โครงการห้องปฏิบัตกิารเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 
กิจกรรมรอง : โครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 
 

         ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่เขต  4  ได้ออก
ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1 ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร จ านวน  35  ฟาร์ม  175  ตัวอย่าง 
 2 ตรวจยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์  3  แห่ง   
ตรวจอาหารสัตว์ปลอมปนในอาหารสัตว์ จ านวน 15 ตัวอย่าง ตรวจความชื้นในอาหารสัตว์ จ านวน 30 ตัวอย่าง   
  3. ตรวจยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกร  5  ฟาร์ม  จ านวน  5  ตัวอย่าง 
ตรวจอาหารสัตว์ปลอมปนในอาหารสัตว์ จ านวน 70 ตัวอย่าง ตรวจความชื้นในอาหารสัตว์ จ านวน 70 ตัวอย่าง   
โดยผลการตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบทุกตัวอย่าง 

ปัญหาอุปสรรค 
 -.ขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะมาดูแลห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
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กิจกรรมหลัก : ตรวจรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรมรอง : ติดตามการรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกติดตามการรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์  โดยเป็นตรวจติดตาม จ านวน  1 แห่ง 
คือ บริษัท เอ พี เอฟ 2011 จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว ์
 

- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบ GMP ในบางข้อก าหนดตลอดระยะเวลาที่ได้รับรอง 
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โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป็นโครงการที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและหาแนวทาง
ในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร กระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้มีระบบการผลิตปศุสัตว์ที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และก าหนดมาตรการทางด้านสุขอนามัยของระบบการเลี้ยงสุกร เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาเรื่อง
กลิ่นและน้ าเน่าเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ดังมีผลการด าเนินการตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน 

ร้อยละ
ผลงาน 

ติดตาม ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสตัว์ (สนง.ปศจ.) แห่ง 12 12 100.00 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์สุกร (สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 32 32 100.00 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์โรงฆา่สัตว ์(สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 18 18 100.00 

ตรวจฟารม์รักษ์สิ่งแวดล้อม(สนง.ปศข.) ฟาร์ม 12 19 158.33 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการน าน้ าเสียไปใช้ประโยชน์ในการรดแปลง
หญ้าและให้เกษตรกรใกล้เคียงน าไปใช้ทาง

การเกษตรต่อไป 

มีการจัดการดูแลรางระบายน้ าเสียน าออกสู่บ่อ
บ าบัด 

มีการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
และการจัดการน้ าเสยีที่เหมาะสม 
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ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากในช่วงการออกตรวจประเมินรอบที่ 2 ประสบปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้
แก้ไขปัญหาการตรวจประเมินโดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ในการลดการแพร่
เชื้อโรค โดยไม่ได้เดินทางไปตรวจยังสถานที่จริง แต่ก็สามารถตรวจประเมินได้ครบทุกประเด็น 

 

การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

 เพ่ือเป็นการปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้บูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯดังกล่าว ดังมีผลการปฏิบัติงานตามตาราง
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2563 
ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ล าดับ 
พ้ืนที่ที่

ด าเนินการ 

จ านวนสถานที่ที่ม ีหรือสงสัย 
ว่ามีการฆ่าสัตว์ ที่เข้า

ตรวจสอบ 

พบการกระท าผิด
กฎหมาย (ราย) 

ข้อหา/การกระท าความผิด (ตาม 
พร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ พ.ศ. 

2559) 
1 ขอนแก่น 2 2 ม.15, ม.31, ม.14(4) 
2 บึงกาฬ 1 1  ม.14(4) 
3 ร้อยเอ็ด 3 2 ม.15, ม.31,  
4 เลย 1 1 ม.38 
5 หนองบัวล าภ ู 1 0   
6 อุดรธาน ี 1 1 ม.15 

  รวม 9 7   
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ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินโครงการฯนั้น ประสบกับสถานการณ์รับมือกับ 
โรคโควิด-19 และทางรัฐบาลมีนโยบายแต่ละจังหวัดประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
จึงกระทบต่อแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้แล้วจึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2563 ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2563 
 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจและบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการ
ผลิตสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหาสาร  
เร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงก าหนดให้ส านักงาน  
ปศสุัตว์เขตทุกเขตด าเนินการเชิงรุกโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)ในการปฏิบัติงาน 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ดังมีผลการด าเนินการตามตารางดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละผลงาน 
ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟารม์,โรงฆ่าด้วย strip test (สนง.ปศข.) ตัวอย่าง 250 250 100 
ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงประจ าเขตเข้าฟาร์ม, 
โรงฆ่าสัตว์(สนง.ปศข.) คร้ัง 50 50 100 
 

จ านวนสถานประกอบการได้รับใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงในพ้ืนที่ 

สถานประกอบการ ฟาร์ม 

ฟาร์มสุกร  967 

ฟาร์มโคเนื้อ 85 
 

 

  

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  

 ขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมาดูแลห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่  เนื่องจากมีอุปกรณ์
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช านาญในปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือดังกล่าว 
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ผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด  5,633 ราย  722 กลุ่ม  พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 28,669 ไร่  แยกเป็น 

1.1 โคเนื้อ  4,663  ราย 597 กลุ่ม  พื้นที่ปรับเปลี่ยน 23,668 ไร่  ลูกเกิดสะสม 5,468 ตัว   
(เพศผู้ 2,578 ตัว  เพศเมีย 2,890 ตัว) 

1.2 กระบือ 941  ราย 117 กลุ่ม  พื้นที่ปรับเปลี่ยน 4,761 ไร่  ลูกเกิดสะสม 1,369 ตัว   
(เพศผู้ 671 ตัว  เพศเมีย 698 ตัว) 

1.3 แพะ 43 ราย 6 กลุ่ม  พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 215 ไร่ ลูกเกิดสะสม 1,830 ตัว   
(เพศผู้ 653 ตัว  เพศเมีย 817 ตัว) 

2. การติดตามให้ค าแนะน าปรึกษา/แก้ไขปัญหา  6 ครั้ง/เดือน 
 

สรุปผลด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กลุม่ ราย ไร่ กลุม่ ราย ไร่ กลุม่ ราย ไร่ กลุม่ ราย ไร่ กลุม่ ราย ไร่ ราย ไร่
1 กาฬสินธุ์ 50 409 2,045 50 376 2,005 3 25 125 47 361 1,880 14 70
2 ขอนแกน่ 9 72 360 9 67 335 2 17 85 7 50 250 5 25
3 นครพนม 73 690 3,450 66 563 2,815 16 139 695 50 424 2,120 68 340
4 บึงกาฬ 29 260 1,300 29 228 1,398 10 81 461 19 147 937 30 150
5 มหาสารคาม 237 2,037 10,185 237 1,773 8,865 50 402 2,010 182 1,335 6,675 5 36 180 188 940
6 มกุดาหาร 16 126 630 16 123 615 16 123 615
7 ร้อยเอด็ 137 1,291 6,455 137 1,155 5,775 17 141 705 120 1,014 5,070 134 670
8 เลย 2 25 125 2 18 211 2 18 211 7 35
9 สกลนคร 42 353 1,765 42 353 1,765 4 34 170 38 319 1,595 28 140
10 หนองคาย 6 53 265 6 49 245 1 8 40 4 34 170 1 7 35 0 0
11 หนองบัวล าภู 61 521 2,605 61 477 2,385 5 39 195 56 438 2,190 43 215
12 อดุรธานี 67 584 2,920 67 451 2,255 9 55 275 58 396 1,980 128 640

729 6,421 32,105 722 5,633 28,669 117 941 4,761 599 4,659 23,693 6 43 215 645 3,225

กระบือ โคเน้ือ แพะ

รวม 12 จังหวัด

ที่ จังหวัด
จ านวน กลุม่/เกษตรกร รายชนิดสตัว์ ขอใช้ประโยชน์แปลง

หญา้เป้าหมาย ผลด าเนินงานโครงการ
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1.สาระส าคัญของโครงการ 

        ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer) ซึ่งเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และมี
ความรักเกษตรกรเหมือนญาติ ส่วนเจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer) หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและ
นโยบาย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร มีการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการ 
มุ่งน าเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture  และมีความภาคภูมิในใจองค์กรและความเป็น
ข้าราชการ 
 กรมปศุสัตว์จึงด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
ในการพัฒนาเกษตรกร 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 2) โครงการพัฒนาอาสา 
ปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ และ 4) โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกร
ด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ด้วยวิธีการ จัดหลักสูตร การประชุม การสัมมนา     การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การระดมความคิด บรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ 
 3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นต้นแบบ ที่สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรด้วยกันได้  

3. เป้าหมายอบรม   
  3.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ………12……..จังหวัด (ในพ้ืนที่รับผิดชอบ) อบรมเกษตรกร Smart Farmer  
รวมจ านวน .....1,083............. ราย  โดยแยกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน...........240...............ราย 
  2. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน.......120..............ราย 
  3. พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน..............500................ราย 
  4. สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) จ านวน....120......ราย 

  3.2 ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการคัดเลือก Young Smart Farmer (YSF) เขตละ...3...คน จากผู้ผ่าน
อบรม YSF จากจังหวัดในเขตพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาการท าแบบสมัครคัดเลือกการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
 

4. ผลท่ีคาดว่าจะรับ 

  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะพัฒนาเป็น Smart Farmer / Smart Farmer Model และYoung 
Smart Farmer Model ต่อไป 
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5. ผลการตรวจราชการ 
 

 กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
1. ผลการด าเนินงานระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 
   1.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   1.2 การสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกร (Young 
Smart Farmer) (คัดเลือก YSF) 
   1.3 การสนับสนุนวัสดุการเกษตร 

ครั้ง 
ราย 
ราย 

2 
3 
3 

2 
3 
3 

2. ภาพรวมผลการด าเนินงานระดับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
    2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
          - การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกร 
สู่ Smart Farmer 
          - การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์ 
สู่ Smart Farmer 
         - การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
         - การสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
(Young Smart Farmer) 
    2.2 การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
ราย 

 
ราย 

1,080 
 

240 
 

120 
 

500 
120 

 
24 

1,080 
 

240 
 

120 
 

500 
120 

 
24 

 

หมายเหตุ : -ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563  
 
6.ปัญหา/ อุปสรรค 
 1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  เนื่องจากเขตได้รับมอบหมายให้ ก ากับ 
ติดตาม นิเทศ คัดเลือกผู้น าเยาวชนเกษตรกร (Young Smart Farmer) เป็นต้นแบบ จ านวน 3 คน จากหน่วยงานใน
พ้ืนที่ทั้ง 12 จังหวัด พร้อมถอดบทเรียน แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นงบฝึกอบรมและไม่สามารถปรับประเภท
รายจ่ายได้   
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด มีการโยกย้าย/การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษารายละเอียดโครงการจากคู่มือท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่
โครงการก าหนดไว้ 
          3. กรมปศุสัตว์โอนงบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการฝึกอบรมตามแผนก าหนดการใน
โครงการ (แผนฝึกอบรม ต.ค 62 – มี.ค.63 กรมฯ โอนงบประมาณ มี.ค.63) 
          4. ผลกระทบจากสถานการการระบาดของโรคโควิค 19 หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมให้เกษตรกร
ได้ (ห้ามจัดอบรม/ประชุม มี.ค. – มิ.ย.63) 
          5. การบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้บันทึกข้อมูลเอง  จึงท าให้
การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนและตรงกับผลการปฏิบัติงาน 
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7. ภาพกิจกรรม 
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โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และสถาบันเกษตรกรดีเด่น  
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
หลักการและเหตุผล  
        ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นแบบอย่าง โดยยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่มี
ผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาถารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็น  
การเสริมสร้างให้เกิดขวัญและก าลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม ทั้งนี้  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจ าปี  
ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพืชมงคลของทุกปี 

วัตถุประสงค์ 
1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

  1) เพ่ือค้นหาเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ท างานด้วยความอุตสาหะ 
มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารชน 
         2) เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนต่อไป 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
  1) เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่าง
แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ 
  2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์
สูงขึ้น 
  3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภา 

ประเภทการคัดเลือกของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
 1. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) จ านวน 1 ราย 
 2. สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จ านวน 1 กลุ่ม 
 

คุณสมบัติของเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
 1. เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
         2. เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติด ีไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
         3. เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
         4. เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการพัฒนาฟาร์มอย่างต่อเนื่อง 
         5. เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
           6. เปน็อาสาปศุสัตว์ / Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ 
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           7. เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมน าไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่ 
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น 
        8. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน 
          9. พ้ืนที่ด าเนินการดา้นปศุสัตว์ของเกษตรกรต้องเป็นพ้ืนที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
         10. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน 
 
ข้อสังเกต 
เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักและมีรายได้หลักจาก
การเลี้ยงสัตว์ และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานในฟาร์มด้านปศุสัตว์ 

      2. สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
         1) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเป็นกลุ่ม ที่ รวมกันอย่างเข้มแข็ง
และขึ้นทะเบียนเพ่ือรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
         2) เป็นกลุ่มเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว ์
         3) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งและด าเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
         4) ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
         5) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือได้รับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 
        6) กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
    1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
   1) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน) 
  2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนใน
อาชีพ (35 คะแนน)  
     3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ (20 คะแนน) 
  4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน) 

    2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
    1) ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  2) ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน  (35 คะแนน) 
  3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  (25 คะแนน) 
  4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  (15 คะแนน) 
  5)  การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (15 คะแนน)  
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เงินรางวัล 

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
1.1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับประเทศ  จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท  
1.2 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับเขต  จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท 

      2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
          2.1 สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับประเทศ   จ านวน 1 รางวัลๆ ละ  25,000 บาท 
          2.2 สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับเขต         จ านวน 1 รางวัลๆ ละ    5,000 บาท 

โล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : จัดท าโล่รางวัลส าหรับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และส่งมอบโล่รางวัลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือน าไปมอบในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัล-แรกนาขวัญฯ และล าดับที่ 2, 3 และรางวัลชมเชย จัดท าโล่รางวัลและส่งมอบให้ สนง.ปศข. เพ่ือน าไป
มอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต : จัดท าประกาศนียบัตรดีเด่นระดับเขต เพ่ือมอบให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต 

  ส านักปศุสัตวจ์ังหวัด : จัดท าใบประกาศนียบัตรดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อมอบให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 
รวมทั้งท าให้เกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
    2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์รายอ่ืนๆ  เกิดความมุมานะใน
การพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
   3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตามรูปแบบ
และมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว 

ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดเีดน่(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเดน่ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)  ระดับ
เขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เกษตรกรดเีด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

รางวัลที ่1    นายพูลทวี  มีระหงส์     บ้านเลขที่ 14 ม.9 บ.ต้นผึ้ง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 
รางวัลที ่2    นางสาวอรณี  ส าราญรื่น บ้านเลขที่ 16 ม.8 บ.มอดินแดง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
รางวัลที ่3    นายทองรัก  สุทธิบาก     บ้านเลขที่ 61 ม.13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
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 สถาบันเกษตรกรดเีด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)  

รางวัลที ่1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สามแยก 
หมู่ 2,4 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 

รางวัลที่ 2 กลุ่มชมรมอนุรักษ์ควายไทยต าบลกุดหว้า 
เลขที่ 166 ม.2 บ.กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พ้ืนเมืองบ้านปันน้ าใจ 
เลขที่ 19 ม. 11 บ.ปันน้ าใจ ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

                                                                                               ภาพกิจกรรม 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

หลักการและเหตุผล 

 กรมปศุสัตว์เห็นความส าคัญของอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์ที่เรียกว่า อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการปศุสัตว์ระดับท้องที่ และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้อาสาปศุสัตว์มีก าลังใจปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์จึง
ได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “อาสาปศุสัตว์ดีเด่น” ส าหรับอาสาปศุสัตว์ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
 เพ่ือให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีแนวทางและมีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันทั้งประเทศ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงได้จัดท าข้อแนะน าส าหรับการพิจารณา
คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ดังนี้  
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วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือค้นหาอาสาปศุสัตว์ ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของส่วนรวม 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้อาสาปศุสัตว์ได้ท างานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงาน 
ให้ปรากฏต่อสาธารชน 
  3. เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของอาสาปศุสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืน
ต่อไป 

ประเภทการคัดเลือกของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
 1. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 12 ราย 

 2. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต จ านวน 1 ราย 

คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ต้องพิจารณาทุกข้อ 
    1. ท าหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง 
    2. มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  และมีจริยธรรม 
   3. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   4. เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
 1. การท าหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์  คะแนนเต็ม 25  คะแนน 
  2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 3. ความประพฤติ    คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 4. บุคลิกภาพ    คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

  6. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เงินรางวัลประจ าปี 
   1. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต รายละ  5,000  บาท 
   2. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด รายละ 3,000  บาท  

โล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โล่รางวัล 

  จัดท าโล่รางวัลส าหรับอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยมอบให้อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนากรม
ปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ของทุกปี 
          2.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด : ใบประกาศนียบัตร 
    จัดท าใบประกาศนียบัตรส าหรับอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดมอบให้อาสาปศุสัตว์ ในวันอาสาปศุสัตว์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่อาสาปศุสัตว์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งท าให้เกิดความมุ่งม่ัน
ในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
  2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้อาสาปศุสัตว์รายอ่ืนๆ  เกิดความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์
ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.  ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตาม
รูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว 

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น 

รางวัลที่ 1 นายจ ารักษ์  ชะปูแสน   บ้านเลขที่ 203 ม.5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 
รางวัลที่ 2 นายอรรถพล  ย่อเส้ง    บ้านเลขที่ 24 ม.10 บ.โนนโพธิ์ศรี ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
รางวัลที่ 3 นายอารีย์  วิบรรณ์       บ้านเลขที่ 169 ม. 4 บ.หมูม่น ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 
รางวัลชมเชย นายสุริยัน  ชาวหะศรี    บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 

ภาพกิจกรรม 
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หลักการและเหตุผล 

โครงสร้ างภาคการเกษตรของไทย ส่ วนใหญ่ เป็นครัว เรือนเกษตรกรรายย่อยที่มี พ้ืนที่ ถือครอง 
ทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับ
ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานสูง 
ขาดอ านาจการต่อรองด้านการตลาด และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงเกษตรกร
เท่าท่ีควร  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไป
ถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มี
รายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งเงินทุน  
 โดยกรมปศุสัตว์  ได้ด าเนินการภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่ งเสริมให้ เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ระบบการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันร่วมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดเพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
  

วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 เป้าหมายท้ังประเทศ  
  มีเป้าหมายในการด าเนินงานแปลงใหญ่ปศุสัตว์ทั้งหมด จ านวน 260 แปลง (แปลงปี 2560-2563) 
ในพ้ืนที่  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

1.  แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2559 - 2560   จ านวน   60   แปลง 
2.  แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561   จ านวน   100   แปลง 
3.  แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562   จ านวน   40   แปลง 
4.  แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563   จ านวน   60   แปลง 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 หน่วยงานด าเนินการ 

     1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีหน้าที่จัดท าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อ านวยการและประสานงานให้หน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน ติดตามและรายงานผลผลการด าเนินงาน 
 

โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว ์
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  2. กองแผนงาน มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  3. ส านักงานปศุสัตว์เขต มีหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน า ประเมินผลการด าเนินงาน รวบรวมผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และรายงานผลการด าเนินงานให้กรม
ปศุสัตว์ และรายงานผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน 
  4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร พิจารณา
คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประสานงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลงานใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน และติดตาม ให้ค าแนะน า แก้ปัญหาให้กิจกรรมตาม
แผนการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  5. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ มีหน้าที่ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ร่วม
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประสานงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามให้ค าแนะน า 
แก้ปัญหาให้กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 
พื้นที่เป้าหมายของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด  
ตัวช้ีวัด 
  เป้าหมาย จ านวน  57  แปลง  (แปลงปี 2559-2560 จ านวน 12 แปลง แปลงปี 2561-2562  จ านวน  21 แปลง และ 
แปลงปี 2563 จ านวน 24 แปลง) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
ผลการด าเนินงาน (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/รวมพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4) 
 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เป้าหมาย หน่วย ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 แปลงใหม่ ปี 2563   
 

          

  
1.1 การเตรียมความพร้อมขอข้ึน
ทะเบียนแปลงใหญ ่             

  

    1) ประชาสมัพันธ์โครงการ 24 แปลง 24 100 
  

  

  
  2) แต่งตั้งผู้จัดการแปลง จัดท า
ข้อมูลสมาชิก 24 

แปลง 
24 100 

  

  

    3) ขอขึ้นทะเบียนแปลงต่อ CoO 24 แปลง 24 100 
  

  

    4) บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน ์ 24 แปลง 24 100 
  

  

  1.2 การจดัท าแผนการปฏิบัติงาน 24 แปลง 24 100 
  

  

  1.3 การสร้างความเข้มแข็ง 

 

 

    

  

  
  1) ประชุมผูจ้ัดการแปลง 
เกษตรกร 24 

แปลง 
12 50 

  

  

    2) ถ่ายทอดความรู ้ 24 แปลง 1 4.2 
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หลักสูตรที่ 1 กรอบแนวคิดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการ
เลี้ยงสตัว ์

24 แปลง 18 75 266,400 199,800 75  

720 
ราย 

540 75 
  

  

  

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาแปลง
ใหญ่ด้านปศสุัตว์ให้ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน 

24 แปลง 5 20.8 266,400 55,500 20.83  

720 
ราย 

150 20.8 
  

  

 

หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการ
ผลผลติ ลดต้นทุนและการตลาด 

24 แปลง 15 62.5 580,800 363,000 62.5  

720 ราย 450 62.5 
  

  

 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เป้าหมาย หน่วย ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

2 แปลง ปี 2561 - 62 21  แปลง 19  90.48  

508,200  217,800 

 
 
 

42.85 

 

 อบรมเกษตรกร หลักสูตรที่ 4 
บริหารจดัการผลผลิตการตลาด 
การแปรรปู 21 

 
 

แปลง 19 90.48 

 

 

 
630 ราย 470 74.60  

3 การประชาสัมพันธ ์ 
(แปลงปี 61 - 63) 45 

 
แปลง 39 86.66 90,000 90,000 

 
100 

 

4 
 ติดตามให้ค าแนะน า 144 

 
ครั้ง 144 100 379,000 

 
379,000 

 
100 

จ้างเหมา 
บุคลากร 
680,000 
บาท 

 

 
 

 
  

  

 

 

 ผลการด าเนินงาน (ส านักงานปศุสัตว์เขต 4) 

กิจกรรม (สนง.ปศข.) หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน % ของแผน 

1. คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น  แปลง 3 3 100 

2. ติดตามให้ค าแนะน า  ครั้ง 12 12 100 

ผลการใช้จ่ายเงิน  บาท 103,760 103,710 99.95 

 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. ปัญหาการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ดึงงบประมาณ 
    กลับส่วนกลาง และส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านนโยบายของผู้บริหาร (ปศุสัตว์จังหวัด) 
2. สถานการณก์ารระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถลงพ้ืนที่ หรือติดต่อประสานงานกับ 
    เป้าหมายรวมได้ทั้งหมด ท าให้ต้องยกเลิก กิจกรรม อาทิ เช่น การประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ  
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.ขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม หรือปรับลดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 

2.กรมปศุสัตว์ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดโควิด-19 ให้เป็นรูปธรรม โดยไม่สง 
  ผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลเป้าหมาย 

 

 ภาพกิจกรรม  

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

มอบวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ 

การติดตามงาน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

  

การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ การตรวจเยี่ยมฟาร์ม กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานประจ าปี 2563 

 
ที่ปรึกษา 

             นายสุรพล  ธัญญเจริญ   ปศุสัตว์เขต 4 
     ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     นายอิสระ   ปัญญาวรรณ   ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ 

             นายวรกร  อินทแพทย์   ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
             นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
             นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

คณะท างานจัดท ารายงาน 
     นางภรภัทร์   ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

       นายบรรจง   มูลตรีดี      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      นายนท ี  คล้ายคลึง   นักวิชาการสัตวบาล 
 

 

 


