
 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

“เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยัง่ยืนในตลาดโลก” 
 

 

 

 

พันธกิจ  (MISSION) 

 
“ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์ ที่ไดม้าตรฐาน 

  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 
 
 

 

ค่านิยมองค์กร 

 
" I2 - SMART " 

 
I = Innovation (สร้างนวัตกรรม) 
I = Integration (ท างานแบบบูรณาการ) 
S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
M = Mastery (การท างานอย่างมืออาชีพ) 
A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 
R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ) 
T = Teamwork (มุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน) 
 
ที่มาของข้อมูล : กองแผนงาน กรมปศุสัตว์  ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 
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รายงานประจ าปี 2564 

คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารภายในส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  ธัญญเจริญ 
ปศุสัตว์เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   นายอิสระ   ปัญญาวรรณ                                     นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์ 
                 ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์          ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
                                

                                                                
 
 

 
                                                          

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

 
       
 

 

 

                                                         นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์          
                                                           หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป             
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                                          4 
 

 

                     4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 

ฝุายบริหารทั่วไป ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทย ์
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสัตว ์

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั,  
ปศุสัตวอ์  าเภอ 

ด่านกกักนัสัตว ์

ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตว ์

ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์
 

ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

 

ศูนยผ์ลิตน ้าเช้ือแช่แขง็พ่อพนัธ์ุ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว ์

พอ่พนัธ์ุผสมเทียม 

ศูนยว์จิยัและพฒันามาตรฐาน 
อาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 

ศูนยพ์ฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด 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 การปูองกัน การบ าบัด         
โรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ 
อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยสัตว์ 

4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและ
ระดับจังหวัด 

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับส านักงานปศุสัตว์ 

6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการ  
สุขภาพสัตว์ 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
              ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในส่วน/ฝุายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 57 คน 
ประกอบด้วย 

ต าแหน่ง จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
ปศุสัตว์เขต 1  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 6 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 5 
นักจัดการงานทั่วไป 1  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1  สัตวแพทย์อาวุโส  2 
พนักงานการเงินและบัญชี 1  นายสัตวแพทย์ 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 
นิติกร 2  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์ 1  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 
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ต าแหน่ง จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 1 
พนักงานจ้างเหมาตรวจปูองกันโรคสัตว์ 2  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1 
พนักงานขับรถยนต์ 7  นักวิชาการสัตวบาล 9 
พนักงานท าความสะอาด 2  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 1 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1  เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 

หมายเหตุ 
 -  เป็นข้าราชการมาช่วยราชการ     จ านวน  4  อัตรา 

-  เป็นพนักงานโครงการธนาคารโค - กระบือ   จ านวน  2  อัตรา 
-  เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการธนาคารโค - กระบือ  จ านวน  1  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  
ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ  52.182  ล้านไร่ 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต 4 
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2. จ านวนปศุสัตว์ในพื้นที่ 
 

จังหวัด 
เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) 
โคเนื้อ  
(ตัว) 

โคนม  
(ตัว) 

กระบือ (ตัว) สุกร (ตัว) 

บึงกาฬ 24,674 36,034 1,067 18,417 42,554 
หนองบัวล าภู 28,170 44,657 1,586 12,809 51,370 
ขอนแก่น 90,441 234,614 38,652 38,994 204,737 
อุดรธานี 98,514 127,086 9,026 54,809 188,525 
เลย 41,694 42,686 5,323 12,892 63,770 
หนองคาย 30,526 42,031 53 12,475 56,602 
มหาสารคาม 83,866 221,799 7,773 54,449 128,161 
ร้อยเอ็ด 110,143 300,428 735 68,997 113,789 
กาฬสินธุ์ 83,094 111,632 796 26,575 67,967 
สกลนคร 99,981 219,512 4,598 82,085 77,996 
นครพนม 64,473 129,949 134 71,008 122,979 
มุกดาหาร 27,452 77,749 - 17,193 30,292 

รวม 783,028 1,588,222 70,943 470,703 1,148,742 
 

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

บึงกาฬ 1,341,714 197,722 3,356 38 
หนองบวัล าภู 1,761,709 165,83 7,244 75 
ขอนแก่น 6,899,481 620,655 19,008 176 
อุดรธานี 4,581,770 435,158 15,748 274 
เลย 1,599,350 190,021 7,674 277 
หนองคาย 1,940,793 238,030 6,186 91 
มหาสารคาม 3,976,132 380,506 8,435 436 
ร้อยเอ็ด 4,314,503 554,400 4,650 149 
กาฬสินธุ์ 3,192,640 297,147 4,477 135 
สกลนคร 3,027,440 298,479 5,468 143 
นครพนม 2,125,040 134,793 3,600 147 
มุกดาหาร 1,008,471 40,437 1,872 34 

รวม 35,769,043 3,553,186 87,718 1,975 

แหล่งข้อมลู  จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตวร์ายครัวเรือน กรมปศุสตัว์  20 กันยายน 2564 
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สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

รับการจัดสรรงบประมาณ 26,249,459.00 บาท เบิกจ่ายสะสม 26,249,257.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
และค่าครองชีพ 

4,795,840.00 4,795,840.00  100 

งบด าเนินงาน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน 143,410.00  143,410.00   100 
ค่าใช้สอย 4,711,034.00  4,711,023.37   100 
ค่าวัสดุ 14,551,053.00  14,550,909.67   100 
ค่าสาธารณูปโภค 375,007.00  374,959.04  99.99 

รวม 19,780,504.00 19,780,320.08 100 

งบลงทุน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าครุภัณฑ์ 1,574,300.00  1,574,300.00   100 

งบเงินอุดหนุน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าชดใช้กรณีสัตว์ปุวย 
ด้วยโรคระบาดฯ 

178,215.00 178,215.00 100 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ - - - 
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การด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงาน โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว ถุงผ้า และงดการใช้โฟม           
เพ่ือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีทราบ
และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย           
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขึน้และเป็นตัวอย่างที่ดใีนการด าเนินงานให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

   

การด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส โดยยึดหลักในการด าเนินกิจกรรม คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
และสร้างนิสัย เพ่ือมาเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิด
บรรยากาศน่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงานถูกสุขลักษณะ ท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเป็นพ้ืนฐานในการน า
วิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคต โดยให้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจ า 
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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 2564” ระหว่างวันที่ 25 – 26 
พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 30 คน  
 

 

ภาพกิจกรรม 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ธคก. 

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

กลุ่ม 1 1 

2. ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่ม
เกษตรกรธนาคารโค-กระบือระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 

ครั้ง 1 1 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วม
โครงการ 

ราย 1,000 3,188 

4. ส่งเงินค่าจ าหน่ายโค-กระบือ และค่าซากบางส่วน บาท - 25,543,060 
5. มอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยง ตัว - 3,883 
6. ให้ค าแนะน า และติดตาม  
(ปศข. และ ปศจ.  แห่งละ 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 70 

 
3. การออกติดตามงานโครงการ ธคก. 
           ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
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4. การคัดเลือกกลุ่ม/ หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่น 
           ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้ด าเนินการออกคัดเลือกส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัด และกลุ่ม /หมู่บ้านโครงการโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 
2564 ผลการคัดเลือก ดีเด่นอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ธคก.  “คอดรวมไปเช้า เย็นกลับอ าเภอนาหว้า 
ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ดีเด่นอันดับที่ 2 กลุ่มผู้เลี้ยงโค -กระบือ ธคก.บ้านโพนปลาโหล
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  ดีเด่นอันดังที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ ธคก.บ้านโคกล่าม 
ต าบลโคกล่าม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
           - ผลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น  ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
  

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมคัดเลือกการรวบรวมผลงานนักเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
             ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ด าเนินการคัดเลือกการรวบรวมผลงานนักเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริ ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือรวบรวมผลงานนักเรียนด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรียงความ และภาพวาดที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน จัดพิมพ์เผยแพร่สู่โรงเรียน  
ในโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เชื่อมโยงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ไปสู่กระบวนการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาการพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยีภาษาไทย ศิลปะ นักเรียนสามารถจัดท าผลงาน
สื่อความหมายได้ และเพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจแก่ครู และนักเรียนในการท ากิจกรรมปศุสัตว์ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
และเห็นคุณค่าของการท างานด้านการเกษตร 

 

 5.1 ผลการคัดเลือก ประเภทผลงาน เรียงความ หัวเรื่อง  “เกษตรกับอาหารกลางวันของหนู” 
 อันดับที่ 1  ได้แก่  นางสาวรินลดา  อุตราศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อายุ  17 ปี โรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมาพ่ึงบารมี  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
             อันดับที่ 2  ได้แก่  เด็กหญิง  อุบลวรรณ  อินปัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 12 ปีโรงเรียน 
สังวาลวิทย์ 1  ต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
             อันดับที่ 3  ได้แก่  เด็กหญิง ก้างตอง  มุดผา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อายุ  12 ปี โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล  ต าบลนาใน  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
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           5.2 ผลการคัดเลือก ประเภทวาดภาพ  เรียงความ หัวข้อ  “แปลงเกษตรในโรงเรียนของหนู” 

     อันดับที่ 1  ได้แก่  นางสาวศศิธร  ราชาธร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อายุ  16  ปี โรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมาพ่ึงบารมี  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
               อันดับที่ 2  ได้แก่ นางสาวอารยา  ไชยบุตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อายุ  17  ปี โรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมาพ่ึงบารมี  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
              อันดับท่ี 3  ได้แก่ นายปฏิภาณ  ทองออน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อายุ  16  ปี โรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมาพ่ึงบารมี  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
 
           5.3 ผลการคัดเลือก ประเภทผลงานคลิปวีดีโอ หัวข้อ  “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” 
              ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายกิตติศักดิ์  ยศพิบูลย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อายุ  17 ปี โรงเรียนท่าน
ผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2564 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาหมายที่ด าเนินการ 
 กลุ่ ม เปู าหมาย  คือ  เกษตรกรที่ อาศั ยอยู่ ใน พ้ืนที่ เปู าหมายที่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ ดิ น  
และคณะกรรมการจัดที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการที่สมัครใจ ซึ่งในพ้ืนที่  
ปศุสัตว์เขต 4 มีพ้ืนที่เปูาหมายเกษตรกรในการด าเนินการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่กรมปุาไม้  
(ปุาสงวนแห่งชาติ) อบรม / ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม การเพ่ิมมูลค่า และการตลาด 
แก่เกษตรกร และสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี  หนองบัวล าภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ   

ผลการด าเนินงาน 
1. เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านรับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่

พ้ืนเมือง” และหลักสูตร  “การพัฒนาการเลี้ยงแพะ”จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบและสามารถ          
น าความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการตลาด ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพ่ิม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเปูาหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  
จ านวน 10 กลุ่ม และส่งเสริมการเลี้ยงแพะ จ านวน 11 กลุ่ม  
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ส่งเสรมิปศุสตัว์อินทรีย์ 
 

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์  
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ าปี
(แห่ง) 

1 1 100 

การติดตามนิเทศงาน (ครั้ง) 6 6 100 
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
 

กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมย่อย :  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ออกติดตาม นิเทศงาน 

    
 

 
 
 
    

2. ผลการด าเนินโครงการ 

จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชิก 
(ราย) 

แม่โคเนื้อที่จัดซื้อตัว 
(ตัว) 

เงินกู้ 
(บาท) 

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 

     

จังหวัด  เปูาหมาย 
ช าระเงินกู้ (เงินต้น+

ดอกเบี้ย) 
 (ต้น25%+ดอกเบี้ย 2%)  

คิดเป็น 
การช าระเงินกู้ 
(เงินต้น+ดอก) 

งวดที่ 2 ปี 
2564  

ร้อยละ คิดเป็น 
การช าระเงินกู้ 
(เงินต้น+ดอก) 

งวดที่ 3 ปี 
2564  

ร้อย
ละ  

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

70,000  5  -  -  

นครพนม  687,500 + 55,000 
= 742,500  

742,500  100  -  -  

มุกดาหาร  1,937,500 + 155,000 
= 2,092,500  

(2,054,445)  100  2,015,228.27  100  

รวม  3,875,000 + 310,000 
= 4,185,000  

2,866,945  69  2,015,228.27  48  
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
  
กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมย่อย :  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
 
1.ออกติดตาม นิเทศงาน  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

2 ผลการด าเนินโครงการ 

จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชิก
(ราย) 

จ านวนแม่
โคเนื้อที่

จัดซ้ือ(ตัว) 

เงินกู้ค่า 
แม่โค(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 

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 
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จังหวัด จ านวน
กลุ่ม 

สมาชิก
(ราย) 

จ านวนแม่
โคเนื้อที่

จัดซ้ือ(ตัว) 

เงินกู้ค่า 
แม่โค(บาท) 

จ านวน
โรงเรือน 
(หลัง) 

แปลง
หญ้า 
(ไร่) 

เงินกู้ค่า
โรงเรือน/
แปลงหญ้า

(บาท) 

เงินกู้ทั้งสิ้น
(บาท) 

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 

 

จังหวดั 
 

แม่โคเน้ือ 
(ตัว) 

ลูกเกดิรวมลูกติด (ตวั) เฉลีย่ลูก/แม่  
       (ตวั) ผู ้ เมีย รวม 

มหาสารคาม  150  76  56  132  0.88  

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

บึงกาฬ  100  51  59  110  1.10  

อุดร  200  189  226  415  2.07  

หนองบวัล าภู  50  46  61  107  2.14  

หนองคาย  100  78  86  164  1.64  

สกลนคร  350  296  222  518  1.48  

นครพนม  600  408  491  899  1.49  

มุกดาหาร  100  73  65  138  1.38  

ขอนแก่น  650  369  382  751  1.15  

เลย  100  43  50  93  0.93  

กาฬสินธ์ุ  895  423  368  791  0.88  

รวม  4,695  2,922  3,809  6,802  1.44  
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จังหวัด (กลุ่ม) 
เปูาหมาย 
(บาท) 

                          การช าระหนี้เงินกู้ (บาท) 

งวดที่  1  ปี 2564  % ปีที ่2565  ปีที ่2566  ปีที่ 2567  

มหาสารคาม (3)  1,875,000 - 0    

ร้อยเอ็ด  (28)  17,500,00 13,333,500 76    

บึงกาฬ (2)  1,250,000 903,250 72    

อุดร (4)  2,500,000 1,262,000 50    

หนองบัวล าภู (1)  625,000 384,500 62    

หนองคาย  (2)  1,250,000 1,562,000 125    

สกลนคร (7)  4,375,000 - 0    

นครพนม (12)  7,500,000 4,515,000 60    

มุกดาหาร (2)  1,250,000 - 0    

ขอนแก่น (13)  8,125,000 1,480,500 18    

เลย  (2)  1,250,000 625,000 50    

กาฬสินธุ์  (18)  11,250,000 6,001,000 53    

รวม (94)  58,750,000 30,066,750 51    

 

โครงการเครือข่ายสัตวพ์ันธุ์ดีกรมปศุสัตว ์
 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  
กิจกรรมย่อย : เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 
1 ออกติดตามนิเทศงาน 12 จังหวัด 
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                          โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพื่อเด็กและเยาวชน 
 
กิจกรรมหลัก : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย : งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2564 
 
 จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 28 ศูนย์ 
 จ านวนโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 21 แห่ง 
1. ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

เปูาหมา
ย 

ผลงา
น 
 

ร้อยละ งบประมา
ณ 

(บาท) 

การ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

ร้อย
ละ 

1. การตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบ  
ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์ 

ครั้ง 12 12 100  
440,000 

 
440,000 

 
100 

2. จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
ได้รับการตรวจสอบ 

ศูนย ์ 28 28 100 

รวม 440,000 440,000 100 
 
2. ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ปีงบประมาณ 2564 

รายการ หน่วย ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย 
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.ปริมาณน้ านมดิบรวมทุก
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
(ณ วันท่ีตรวจปริมาณ
น้ านมดิบ)  

ตัน/วัน 
272.
37 

280.
83 

313.
29 

332.
65 

338.
05 

331.
13 

321.
22 

308.
67 

284.
26 

299.
35 

279.
02 

270.
74 

2. ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
ท่ีมีค่า  
SCC > 500,000 cell/ml 

แห่ง 
1 1     2  2 6 4 5 

3.ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท่ี
มีค่า   
Total Solid  <12.25% 

แห่ง 
1 1 2 2 1 2 2 7 4 1 2 1 

 
3. ปัญหาและอุปสรรค  
    3.1 ปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ปี 2564                                                                      
       3.1.1 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคในการเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและโรงงาน
แปรรูปน้ านมดิบ ในหลายๆจังหวัด 
  3.1.2  การรอข้อมูลปริมาณน้ านมดิบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจ าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/โรงงานแปร
รูปน้ านมดิบบางครั้งใช้เวลานาน เนื่องจากมีพนักงานศูนย์น้อย หยุด หรืออยู่คนเดียว 
 3.1.3  ระหว่างเดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ านมดิบบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ท าให้ขวดเก็บตัวอย่างซึ่งเป็นขวด
แก้วนั้นแตกเสียหายระหว่างทาง 
 
 
 



18 

 
รายงานประจ าปี 2564 

    3.2 ปัญหาและอุปสรรค โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564   
 3.2.1 โรงเรียนทุกแห่งต้องหยุดการเรียนการสอน เพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้โรงงานแปรรูปน้ านมดิบบางแห่งต้องท าลายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
ทิ้งเพราะโรงเรียนต้องปิดกะทันหัน ไม่สามารถจัดส่งนมโรงเรียนที่ได้ด าเนินการผลิตไว้แล้วได้ และไม่สามารถขาย
น้ านมได้เนื่องจากเป็นนมโรงเรียนเพ่ือโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเท่านั้น และนมเหล่านี้ที่อยู่ในถุงมี
ระยะเวลา 10 วันเท่านั้น ตามาตรฐาน อย.   
 
4. ข้อเสนอแนะ  
4.1 การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ปี 2564   
 4.1.1 หากประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วการเดินทางข้ามจังหวัดก็จะง่ายขึ้น 
 4.1.2 เพ่ิมทีมออกเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการจัดเก็บตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างได้
อย่างทันท่วงท ี
 4.1.3 การเพ่ิมขวดแก้วเก็บตัวอย่างส ารองไว้ให้ทีมเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ อย่างน้อยทีมละ 1 ขวด                                                         
4.2 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564   
    4.2.1 หากมีมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
(COVID – 19) ภายในประเทศได้อย่างปลอดภัย แล้วก็ควรมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนปกติ  
เด็กนักเรียนก็จะได้ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ตามปกติ และผู้ประกอบการสามารถกลับมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ส่งให้
โรงเรียนได้ตามเดิม   
 4.2.2 ให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เป็นการเร่งด่วน เพ่ือขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานจัดซื้อ ด าเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดยู เอช ที 
แทนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดพาสเจอไรส์ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง  และขอให้รัฐบาลจ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน  ชนิดยู เอช ที แทนผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียนชนิดพาสเจอไรส์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานจัดซื้อ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมใน
โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)   
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โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎี ถวายในหลวง) 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปี 2564 
 
วัตถุประสงค์    

1) เพ่ือน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง
อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการปศุสัตว์ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1.เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสตัว ์ ราย 13,620     13,620 100 
2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ ราย 39 39 100 
3. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงข้ันสูง ราย 153 153 100 
4. พัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เครือข่าย 115 115 100 
5. พัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายใหม ่  เครือข่าย 39 39 100 
6. พัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายเดิม เครือข่าย 153 153 100 
7. จ านวนครั้งเวทีการมสี่วนร่วม 3/5 ประสาน ครั้ง 780 780 100 
8. จ านวนคนท่ีเข้าร่วมเวทีมสี่วนรว่ม 3/5 ประสานและเวที
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

ราย 
13,620 13,620 100 

9.  พัฒนาเจ้าหน้าที ่ ราย 171 171 100 
10. จัดท าฐานข้อมลูในระบบ Digital ชุด 39 39 100 
11. ส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์ประจ าถิน่ สร้างธนาคารอาหาร
ชุมชน 

ราย 
975 975 100 

- ไก่พ้ืนเมือง ตัว - - - 
-  ไก่ไข ่ ตัว - - - 
-  เป็ดเทศ ตัว - - - 
-  เป็ดไข ่ ตัว - - - 
-  อื่นๆ ตัว - - - 

12. พัฒนาตลาดสินคา้เศรษฐกจิฐานราก ครั้ง - - - 
13. รายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของเกษตรกรและ
เครือข่าย 

บาท 
3,900,000 3,900,000 100 

14. ติดตามการด าเนินงานในเกษตรกร (ปศสุัตว์จังหวัด) ราย 17,157 17,157 100 

15. ติดตามและนิเทศงาน (ปศุสตัว์เขต) ครั้ง 12 12 100 
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ปัญหา/อุปสรรค 
       1. ภาวะโรคระบาดโควิด ส่งผลให้เลื่อนการจัดฝึกอบรมเรื่อยมา และจัดอบรมปลายปีงบประมาณ 
       2. งบประมาณมาช้ากว่าแผนที่ก าหนด และมาพร้อมๆ กันหลายโครงการ/กิจกรรมในช่วงไตรมาส  
           สุดท้าย ท าให้ต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามก าหนด 
       3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
        1. การอบรมอาจต้องใช้ผ่านระบบ Zoom หรือไม่ก็ลดขนาดจ านวนคนต่อกลุ่มไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม 
        2. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและทัน 
           ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

ภาพกิจกรรม 
 

1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
 
 
 
     
 
 
 
 
2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
       
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย 
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4. จ านวนครั้งเวทีการมีส่วนร่วม 3/5 ประสาน 
 
 
 
 
 
 
     
 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจ าถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน 
     
     
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 

 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
การด าเนินงาน 
        1. ด าเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ด้านปศุสัตว์ดีเด่น
ระดับเขต ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564  ผลการคัดเลือก อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ของนายอานนท์ พิมพ์จักแสน  ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 11 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  อันดับที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .)  
ด้านปศุสัตว์ ของนายเด่น  กระจ่างวงค์  ที่ตั้ง 39 หมู่ที่ 5 ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
อันดับที่ 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) ด้านปศุสัตว์ ของนายสมพร  สาสอน  
ที่ตั้ง 83/1 หมู่ที่ 4 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
        2. เนินการจัดท าวีดีโอเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ของนายอานนท์  พิมพ์จักแสน 
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สรุปกิจกรรมด าเนินงาน พ.ศ. 2564  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

กิจกรรม 
หน่วย การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

หมายเหต ุ
นับ แผน ผล  %  ได้รับ เบิกจ่าย % 

กิจกรรมที่ 1 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
 1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์ กษ.) 

  1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรูด้้านปศสุัตว ์ ศูนย์ 171 171 100     171,000  
    

171,000  100   
 2. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
  2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์ ฯ ระดบัอ าเภอ ศูนย์ 171 171 100        
  2.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์ ฯ ระดบัจังหวัด ศูนย์ 12 12 100        
  2.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์ ฯ ระดบัเขต ศูนย์ 1 1 100        
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการให้บริการ เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
 1. จัดท าปูายประจ าศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
  1.1 ศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสตัว์) ศูนย์ 513 513 100         
 2. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ศูนย์ 513 513 100     165,700  

    
165,700  100  

        
         

3,000  
        

3,000  100  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกร 
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การเลีย้ง ปศุสัตว์ จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน ราย 1,710 1710 100         
 2. หลักสูตร รวมพลคน ศพก. เครือข่าย  (ด้าน
ปศุสัตว์) จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

ศูนย์ 513 513 100 945,500 945,500 100  

            280,500  
    

280,500  100  

งบด าเนินงาน บาท       
  

1,565,700  
  
1,565,700  100  

งบอุดหนุน บาท       906,300 906,300 100   
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย : โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 

 
 

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ไม่ เหมาะสมตามแผนที่  Agri-Map     
เพ่ือส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท า โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านา 
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และนาหญ้า เพ่ือท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนและสร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดการปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N)   
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเพ่ือวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตปศุสัตว์ทั้งระบบแบบ
ครบวงจร  เปูาหมายในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น   เลย  หนองบัวล าภู อุดรธานี  
หนองคาย นครพนม  มุกดาหาร บึงกาฬ  สกลนคร  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ภาพกิจกรรม   
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โครงการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ฟาร์มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างฟาร์ม 
 2. เกิดฟาร์มโคนมต้นแบบ (Key Farm) สามารถเป็นตัวอย่างของความประสบความส าเร็จในอาชีพการ
เลี้ยงโคนม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น และเกิดเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรโคนม
รุ่นใหม่ 
 

กิจกรรมคัดเลือก Key Farm 
 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ด าเนินการออกคัดเลือกฟาร์มที่จะใช้เป็นตัวแทนฟาร์มของศูนย์ รวมรวมน้ านม
ดิบ  โดยใช้แบบ Dairy  Husbandry Checklist  ในการคัดเลือกที่มีการบริหารจัดการฟาร์มพัฒนาระบบโคนม
สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับฟาร์มในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ และเกษตรกรรายอ่ืนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง
ฟาร์มของตน เพ่ือให้ได้มาตรฐานฟาร์มที่ดี เปูาหมาย  จ านวน 4 ฟาร์ม ได้แก่  

1. ไพรสมฟาร์ม  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบพังทุย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
2. ฟาร์มรัก  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบมหาสารคาม (บรบือ) อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
3. เกษตรกรโคนมฟาร์ม  สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  ต าบลค้อเขียว  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
4. โชคประเสริฐฟาร์ม  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   

 
 

ภาพกิจกรรม 
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1. การติดตามงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการท าลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

            ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ปฏิบัติงานตรวจติดตาม ก ากับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  
แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นการกระตุ้น ก าชับ แนะน าแนวทางปฏิบัติงาน และร่วมแก้ไข
ปัญหาให้พ้ืนที่  ทั้งนี้ส่วนสุขภาพสัตว์มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ   
มีการออกไปตรวจ ติดตามงานและประเมินผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิก
เซพติซีเมีย ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ระบบห่วงโซ่ความเย็นและการเก็บวัคซีน ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน 
ตามแผน และความถูกต้องของการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ 
และจัดสรรให้จังหวัดในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม และเมื่อเกิดโรค ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จะเข้าสอบสวน 
หาสาเหตุการเกิดโรค วางแผนการควบคุมปูองกันโรค และติดตามการควบคุมโรคจนโรคสงบ 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ตารางแสดง สรุปผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปี 2564 

 
 

 
 
 

จังหวัด 
  
  

กิจกรรม 
1.จ านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน  

(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) 
2.จ านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน  

(FMD โคนม) 
3.จ านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน  

(เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย) 

เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

กาฬสินธุ ์ 177,138 177,885 100.42 1,110 1,947 175.41 34,200 34,200 100.00 

ขอนแก่น 779,804 352,000 45.14 123,000 103,000 83.74 30,000 27,172 90.57 

นครพนม 193,308 320,101 165.59 0 0 0 49,593 49,593 100.00 

มหาสารคาม 362,394 419,580 115.78 14,247 24,000 168.46 50,473 52,979 104.97 

มุกดาหาร 108,232 117,012 108.11 0 0 0 13,823 13,800 99.83 

เลย 114,732 74,000 64.50 15,966 15,897 99.57 7,486 7,433 99.29 

สกลนคร 282,092 439,775 155.90 8,238 13,998 169.92 63,056 63,056 100.00 

หนองคาย 43,466 55,495 127.67 0 0 0 5,022 5,022 100.00 

หนองบัวล าภ ู 33,000 47,535 144.05 2,451 3,600 146.88 4,359 3,940 90.39 

อุดรธาน ี 157,012 178,101 113.43 9,801 23,040 235.08 32,189 44,481 138.19 

บึงกาฬ 48,468 11,600 23.93 4,743 3,300 69.58 4,652 4,652 100.00 

ร้อยเอ็ด 431,876 559,125 129.46 1,350 2,928 216.89 60,781 19,376 31.88 
รวม  12
จังหวัด 

2,731,522 2,752,209 100.76 180,906 191,710 105.97 355,634 325,704 91.58 
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การด าเนินการตามโครงการในภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามเปูาเหมายและวัตถุประสงค์ เมื่อจ าแนก 
เป็นรายจังหวัด พบว่ามีบางจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานเกินกว่าเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งยังมีบางจังหวัด  
ที่มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากเปู าหมายที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
มาไม่สัมพันธ์กับจ านวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขควรให้จังหวัดแจ้งปริมาณ
ความต้องการใช้วัคซีนตามจ านวนประชากรสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
และกรมปศุสัตว์มีการแจ้งให้จังหวัดยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานต่อไป 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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2. การสอบสวนโรคระบาดสัตว์ และการเฝูาระวังควบคุม ปูองกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ 
        ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  มีการออกสอบสวนการเกิดโรคระบาดสัตว์ ตรวจสอบและติดตามงาน 
การรายงานการเกิดโรคที่ส าคัญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคปาก 
และเท้าเปื่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ระบบรายงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเฝูาระวังโรค และควบคุมการระบาดของโรคให้ได้อย่างทันท่วงที  ของส านักงานปศุสัตว์ เขต 4   
ที่มีต่อส านักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติงาน :  

จากการติดตามการด าเนินงานของแต่ละจังหวัดในการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ และการเฝูาระวังและ
ปูองกันโรค พบว่าทุกจังหวัดได้ด าเนินการตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด มี
การรายงานการสอบสวนโรคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งโรคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความครบถ้วน  มีการ
รายงานการเกิดโรคระบาดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทราบว่ามีการเกิดโรค รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และมีรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์     

         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ในการด าเนินการตามมาตรการปูองกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด พบว่าจังหวัด มี
การด าเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ  

ทั้งนี้ได้ให้ค าแนะน าจังหวัดเพ่ิมเติมในบางประเด็น เช่นควรจะมีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเรื่องโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญแก่เกษตรกร และควรมีการทบทวนความรู้ รวมถึงการซักซ้อม
แผนเตรียมความพร้อมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละครั้ง                    

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
รายงานประจ าปี 2564 

 

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

1. กิจกรรมรอง  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์  มีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์และตรวจติดตามการตรวจรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ร่วมกับจังหวัดเพ่ือ
ประเมินและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงฟาร์มเพ่ือให้ได้
การรับรอง (GAP) โดยในปี  2564  ได้จัดการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จ านวน  1,007 ราย คิดเป็น
ร้อยละ  251.75  (เปูาหมาย  จ านวน  400  ราย)  ได้
ด าเนินการรับรอง (GAP) ฟาร์มใหม่  จ านวน  403  ฟาร์ม  
ต่ออายุให้ฟาร์ม (GAP) เดิมจ านวน  662  ฟาร์ม มีฟาร์มขอยกเลิก  จ านวน  1  ฟาร์ม  คงเหลือฟาร์ม (GAP)    
ในปัจจุบัน  จ านวน  3,229 ฟาร์ม   
 
 
 

จากการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  จ านวน  12  ครั้ง  
เปูาหมาย  10  ครั้ง  ซึ่งผลการตรวจพบข้อบกพร่องดังนี้ คือผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯบางท่านไม่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฯและบางจังหวัดพบว่าไม่ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ (FM-GAP-AUO-02) ให้แก่ผู้ประกอบการและการลงรายละเอียดแบบฟอร์ม 
ไม่ครบถ้วนและการลงวันที่ไม่ครบและไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เน้นย้ าเรื่อง การรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้แบบฟอร์มที่อธิบดีกรมปศุสัตว์
ไดอ้นุมัติให้ใช้ (ไม่ได้จัดท าขึ้นเอง) และผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานปศุสัตว์
เขตและยังพบว่าผู้ประกอบการบางชนิดสัตว์ยังขาดแรงจูงใจในการลงทุนปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามข้อก าหนด  
ของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื่องจากประสบปัญหาด้านการตลาดมีแนวทางแก้ไขคือประชาสัมพันธ์ / ชี้แจงให้
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ผู้ประกอบการได้เห็นประโยชน์จากการปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ   
 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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2. กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐาน  GMP  โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
 

          ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ ได้ออก
ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) โดยเป็นตรวจรับรองใหม่ จ านวน 3 แห่ง 
ตรวจต่ออายุGMPโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 4 แห่ง ตรวจติดตามGMPโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 5 แห่ง  รวมทั้งหมด 
จ านวน 12 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ  GMP  โรงฆ่าสัตว ์
        1. นโยบาย  ไม่ได้บังคับ   เป็นการสมัครใจ 

        2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน GMP 
        3. ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุงเข้าสู่ GMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจรับรองใหม่ ต่ออายุและตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  
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3. กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ 
ได้ออกตรวจติดตามและต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (GMP) โดยเป็นตรวจ
รับรองใหม่  จ านวน 1 แห่ง ตรวจต่ออายุGMP ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน 9 แห่ง  ตรวจติดตาม GMP  
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน 15 แห่ง  รวมทั้งหมดจ านวน 25 แห่ง 
 

 

 
 

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

ตรวจรับรองใหม่ ต่ออายุและตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  (GMP)   
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4. กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่ 
 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจติดตามและตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ 
(GMP) โดยเป็นตรวจรับรองใหม ่ จ านวน 0 แห่ง ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จ านวน 8 แห่ง ตรวจต่ออายุ 
GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จ านวน 0 แห่ง  รวมทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) 
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5. กิจกรรมรอง : ติดตามการรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกติดตามการรับรองระบบ GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์  โดยเป็นตรวจติดตาม จ านวน  2 แห่ง 
คือ บริษัท เอ พี เอฟ 2011 จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ขอนแก่น)รวมทั้งหมดจ านวน 2 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค GMP โรงงานผลิตอาหารสัตว ์
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบ GMP ในบางข้อก าหนดตลอดระยะเวลาที่ได้รับรอง 
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6. โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 เป็นโครงการที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและหา
แนวทางในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร กระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้มีระบบการผลิต
ปศุสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และก าหนดมาตรการทางด้านสุขอนามัยของระบบการเลี้ยงสุกร เพ่ือลดผลกระทบ
จากปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ าเน่าเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ดังมีผลการด าเนินการตามตารางดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม หน่วย เปูาหมาย ผลงาน 
ร้อยละ
ผลงาน 

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

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์สุกร (สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 
72 72 100.00 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์โรงฆา่สัตว ์(สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 
16 16 100.00 

ตรวจฟารม์รักษ์สิ่งแวดล้อม(สนง.ปศข.) ฟาร์ม 
18 19 105.56 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
          เนื่องจากในช่วงการออกตรวจประเมินรอบที่ 2 เจอสถานการณ์โรคโควิด -19 ท าให้เกษตรกรไม่อนุญาตให้
เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม หรือบางฟาร์มอนุญาตให้เข้าได้หน้าฟาร์ม แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือสนองนโยบายการลดการแพร่เชื้อโรค แต่ก็สามารถตรวจประเมินได้ครบทุกประเด็น 
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7. การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
         เนื่องจากการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์รับมือกับโรคโควิด-19 และทางรัฐบาลมีนโยบาย
แต่ละจังหวัดประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรค  

 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ล าดับ 
จังหวัด
ด าเนินการ 

จ านวนสถานที่ท่ี
เข้าตรวจสอบ 

พบการกระท าผิด
กฎหมาย (ราย) 

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

2559) 
1 ขอนแก่น 2 2 มาตรา 13(4), มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
2 นครพนม 2 2 มาตรา 15, มาตรา 22 
3 บึงกาฬ 3 3 มาตรา 15, 18 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
4 มุกดาหาร 2 2 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
5 ร้อยเอ็ด 2 2 มาตรา 15 
6 เลย 2 2 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
7 สกลนคร 1 1 มาตรา 15 
8 หนองคาย 3 3 มาตรา 15, มาตรา 39 
9 หนองบัวล าภู 2 2 มาตรา 15, มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
10 อุดรธานี 4 4 มาตรา 15, มาตรา 38 

  รวม 23 23   



36 

 
รายงานประจ าปี 2564 

8. โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2564 

 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจและบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุม
การผลิตสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การแก้ไข
ปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการเกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึง
ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกเขตด าเนินการเชิงรุกโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)ในการ
ปฏิบัติงาน 

       ตาราง สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม หน่วย เปูาหมาย ผลงาน 
ร้อยละ
ผลงาน 

ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม,โรงฆ่าด้วย strip test 
(สนง.ปศข.) ตัวอย่าง 250 250 100 
ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงประจ าเขตเข้า
ฟาร์ม, 
โรงฆ่าสัตว์(สนง.ปศข.) ครั้ง 50 50 100 

       ตาราง จ านวนสถานประกอบการได้รับใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงในพ้ืนที่ 

สถานประกอบการ ฟาร์ม 

ฟาร์มสุกร  
1,277 

ฟาร์มโคเนื้อ 
185 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  

 ขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมาดูแลห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ เนื่องจากมีอุปกรณ์
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช านาญในปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือดังกล่าว 
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9. กิจกรรมรอง : รับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
                     และ รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
 

            ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ได้ด าเนินการตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ประจ าปี 2564  โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะคณะกรรมการรับรองโครงการ
เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และ โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค   (ปศุสัตว์ OK)  
ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจประเมินที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับจังหวัดแล้วพิจารณาลงมติเพ่ือให้การรับรองใหม่  การต่ออายุ  การยกเลิก และการเพิกถอนการรับรอง
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด  พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองใหม่ การต่ออายุ  
การยกเลิกและการเพิกถอนการรับรองฯให้กรมปศุสัตว์ทราบ ตามแบบฟอร์มการรายงาน แบบ OK 05 และแบบ 
OK 07-08 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ด าเนินการสุ่มตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ที่ได้รับการรับรองตามที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนด  ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตามที่อธิบดี 
กรมปศุสัตว์มอบหมาย 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ปีงบ 2564 

รับรองใหม่ 
(แห่ง) 

ติดตาม 
(แห่ง) 

ต่ออาย ุ
(แห่ง) 

ยกเลิก 
(แห่ง) 

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  (ปศุสัตว์ OK)  63 474 119 140 
รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 89 181 285 1 
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10. กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
 

            ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเป็นการตรวจรับรองใหม่ ชนิดไก่ไข่ จ านวน  11  
แห่ง  ตรวจติดตามชนิดพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จ านวน 4 แห่งและชนิดกระบืออินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง ได้รับ 
การรับรองใหม่   2 แห่ง เป็นชนิดพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม) และชนิดกระบืออินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร จังหวัดสกลนคร) และมีการตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ จ านวน 2 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรคปศุสัตว์อินทรีย์ 

     1. ตลาดสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์มีน้อย,ขายไม่ได้ราคาคุ้มทุน 
     2. ผลผลิตต่ า ต้นทุนสูงกว่าปกติในการผลิตสินค้าอินทรีย์   
     3. ผู้ประกอบการยังมีความเข้าใจเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์น้อย 
     4. ไม่มีแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง 
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กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

หลักการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ก าหนดเปูาหมายพัฒนาเกษตรกร จ านวน 7,100 คน ใน
การขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วย 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1) กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 2) 
กิจกรรมโครงการพัฒนาSmart Farmer ปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 3) กิจกรรมโครงการพัฒนา Smart Farmer  
ต้นแบบ 4) กิจกรรมสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) 5) ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer  มีความพร้อม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงซ่าคุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และลักษณะการประกอบการของแต่ละบุคคล ให้มีความเห็นความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ และพัฒนาสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐาน ปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร   
 ในปี พ.ศ. 2564 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือคัดเลือก Smart 
Farmer ดีเด่น พ.ศ. 2563 (รับรางวัล พ.ศ. 2564) เพ่ือเป็นแบบอย่าง โดยยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ปรากกฎต่อสาธารณชนทั่วไป และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้เกษตรกรผู้พัฒนาตนสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart 
Farmer กรมปศุสัตว์จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “Smart Farmer ดีเด่น” ส าหรับ Smart Farmer ที่ให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับเขต และระดับจังหวัด   
            2. เพ่ือส่งเสริมให้ Smart Farmer ได้มีการแข่งขันพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ให้ปรากฏต่อสาธารชนด้วยความเพียร 
พยายาม มานะ อุตสาหะ  
          3. เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของSmart Farmer ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลอ่ืนต่อไป 
 

ประเภทการคัดเลือกของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
1. Smart Farmer ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 12 ราย 
2. Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต จ านวน  1 ราย 

คุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ต้องพิจารณาทุกข้อ 
 1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่   

2. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้    
3. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค   
5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม   
6. มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
7. เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง 
8. มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  และมีจริยธรรม 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น 
1. การเป็น Smart Farmer    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 (ค่าวัสดุการเกษตร) 
1. Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต จ านวน 1 ราย รายละ  20,000  บาท 
2. Smart Farmer ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 12 ราย รายละ 10,000  บาท  

 

ประกาศนียบัตร 
          1. ส านักงานปศุสัตว์เขต : ใบประกาศนียบัตรจัดท าใบประกาศนียบัตรส าหรับ Smart Farmer ดีเด่น ระดับเขต
มอบให้ Smart Farmer   
          2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด : ใบประกาศนียบัตรจัดท าใบประกาศนียบัตรส าหรับ Smart Farmer ดีเด่น ระดับ
จังหวัดมอบให้ Smart Farmer   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่ Smart Farmer  ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งท าให้เกิดความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
        2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้ Smart Farmer รายอ่ืนๆ เกิดความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์
ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ 
       3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
รูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว 

 

ผลการพิจารณาคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

          รางวัลที ่1     นางนันทวัน  สาชิน      
     เลขที่  62 หมู่ที่ 10 บ.บ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
 

รางวัลที่ 2   นายกิตติ  แพงศรี 
     เลขที่ 53 หมู่ที่ 4 บ.ปุาโจด  ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
 

รางวัลที่ 3   นายณัฐภณ  กลางวิชัย 
     เลขที่ 307 หมู่ที่ 6 บ.ไทยสามัคคี ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
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                                               ภาพกิจกรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
ปีงบประมาณ 2564 

 

1. สาระส าคัญของโครงการ 
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer) ซึ่งเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นเกษตรกร และมีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ ส่วนเจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง (Smart Officer) หมายถึง 
ผู้ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร มีการสร้างความเข้มแข็ง  
แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการมุ่งน าเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture  
และมีความภาคภูมิในใจองค์กรและความเป็นข้าราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
ด้านปศุสัตว์ ในการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิธีการจัดหลักสูตร การประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การระดมความคิด บรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาเกษตรกร 
สู่ Smart Farmer 2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
4) โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) และ 5) โครงการคัดเลือกเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ 
3.  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเป็น

แบบอย่างในการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรด้วยกันได้ในระดับ ดี
  

3. เปูาหมายด าเนินการ 
    3.1 ระดับจังหวัด 
          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด (ในพ้ืนที่รับผิดชอบ) อบรมเกษตรกร Smart Farmer รวม
จ านวน 480 ราย  โดยแยกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน  120  ราย 
 2. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จ านวน  120  ราย 
 3. พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน  120  ราย 
 4. สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) จ านวน  120  ราย 
  5. การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน  12  ราย      
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 3.2 ระดับเขต 
          ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับเขต  
จ านวน  1  ราย       

4. ผลท่ีคาดว่าจะรับ 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะพัฒนาเป็น Smart Farmer / Smart Farmer Model และ
Young Smart Farmer Model ต่อไป 

5. ผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม หน่วยนับ เปูาหมาย ผลงาน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ผลการด าเนินงานระดับส านักงานปศุสัตว์เขต  
   1.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ครั้ง 2 2 100 
   1.2 การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer)   

ราย 
 

1 1 
 

100 

2. ภาพรวมผลการด าเนินงานระดับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  
    2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
          -การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่  
Smart Farmer 
          - การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ 
Smart Farmer 
         - การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer 
ต้นแบบ 
        - การสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
(Young Smart Farmer) 
     2.2 การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 
     2.3 สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้เกษตรกร
ต้นแบบระดับจังหวัด 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
ราย 

 
 

120 
 

120 
 

120 
 

120 
 

24 
12 
 
 

 
 

120 
 

120 
 

120 
 

120 
 

24 
12 
 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
100 

 

 

หมายเหตุ : -ข้อมูล ณ วันที่  14  กันยายน  2564 
 
3.ปัญหา/ อุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการเฝูา
ระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 (COVID -19) คือ ห้ามจัดกิจกรรมที่การรวมกลุ่มบุคคลรวมตัวกัน จึงไม่
สามารถด าเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน
ในคู่มือ 

2. กรมปศุสัตว์โอนเงินงบประมาณค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือสนับสนุน SF ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต 
ให้หน่วยงานล่าช้า 
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4.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
อยากให้กรมปศุสัตว์โอนงบประมาณโครงการให้ครบตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ทุกหน่วยงาน เพ่ือจะได้ด าเนินงาน

ทันตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 

 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  
 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

    
 

โครงการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ  2564 
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โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และสถาบันเกษตรกรดีเด่น  
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
หลักการและเหตุผล  

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นแบบอย่าง โดยยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่
มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาถารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างให้เกิดขวัญและก าลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม ทั้งนี้ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์) จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจ าปี ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพืชมงคลของทุกปี 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

 1. เพื่อค้นหาเกษตรกรอาชีพเลี ้ยงสัตว์ดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ท างานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะ
แข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารชน 
 3. เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
 1. เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน  
และเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ 
 2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
ด้านปศุสัตว์สูงขึ้น 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

 

คุณสมบัติของเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
1. เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

1) เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
2) เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3) เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการพัฒนาฟาร์มอย่างต่อเนื่อง 
4) เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
5) เป็นอาสาปศุสัตว์ / Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ 
6) เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมน าไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่

การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น 
7) เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน 
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8) พ้ืนที่ด าเนินการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรต้องเป็นพ้ืนที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
9) ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนดจะไม่

พิจารณาตัดสิน 
 

ข้อสังเกต 
เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักและมี

รายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์ และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานในฟาร์มด้านปศุสัตว์ 
2. สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

1) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเป็นกลุ่ม ที่ รวมกันอย่าง
เข้มแข็งและขึ้นทะเบียนเพ่ือรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ 
3) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งและด าเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4) ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
5) เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือได้รับมาแล้ว  ไม่น้อย

กว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 
6) กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนดจะไม่

พิจารณาตัดสิน 
 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

1) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝุาอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน) 
2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความ

ยั่งยืนในอาชีพ (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)  

 

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 
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โล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : จัดท าโล่รางวัลส าหรับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และส่งมอบโล่รางวัลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือน าไปมอบใน
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล-แรกนาขวัญฯ และล าดับที่ 2, 3 และรางวัลชมเชย จัดท าโล่รางวัลและส่งมอบให้ 
สนง.ปศข. เพ่ือน าไปมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ส านักงานปศุสัตว์เขต : จัดท าประกาศนียบัตรดีเด่นระดับเขต เพ่ือมอบให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับเขต 

  ส านักปศุสัตวจ์ังหวัด : จัดท าใบประกาศนียบัตรดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อมอบให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับรางวัล

ดีเด่น รวมทั้งท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์รายอ่ืนๆ  เกิดความมุ

มานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ 
3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

รูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว 
 

…………………………………………….. 
 

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดเีดน่(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเดน่ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)  

ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เกษตรกรดเีด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
รางวัลที่ 1    นายพีรพล  คงแสง 

  บ้านเลขท่ี 70 ม.10 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
รางวัลที่ 2    นายจ ารักษ์  ชะปูแสน    
  บ้านเลขท่ี 203 ม.5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 
รางวัลที่ 3     นายหาญณรงค์  วรราช 
   บ้านเลขท่ี 302/21 ม.1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม    

  

สถาบันเกษตรกรดเีด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)  
 

รางวัลที่ 1     กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนพะธาย 
   เลขที่ 16 ม.2 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 
รางวัลที่ 2   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์โหรา 

  เลขที่ 34 ม.7 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
 รางวัลที่ 3    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกค า 
  เลขที่ 109 ม.2 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

หลักการและเหตุผล 
 กรมปศุสัตว์เห็นความส าคัญของอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์ที่เรียกว่า อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ว่าเป็นบุคคลที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปศุสัตว์ระดับท้องที่ และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้อาสาปศุสัตว์มีก าลังใจปฏิบัติงาน 
กรมปศุสัตว์จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “อาสาปศุสัตว์ดีเด่น” ส าหรับอาสาปศุสัตว์ที่ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
 เพ่ือให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีแนวทางและมีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์
ดีเด่นได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันทั้งประเทศ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงได้จัดท าข้อแนะน าส าหรับการ
พิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ดังนี้  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือค้นหาอาสาปศุสัตว์ ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของส่วนรวม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้อาสาปศุสัตว์ได้ท างานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงาน

ให้ปรากฏต่อสาธารชน 

3. เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของอาสาปศุสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคล

อ่ืนต่อไป 

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 
3. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต รายละ  5,000  บาท 
4. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด รายละ 3,000  บาท  
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โล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โล่รางวัล 

 จัดท าโล่รางวัลส าหรับอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยมอบให้อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ของทุกปี 

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด : ใบประกาศนียบัตร 
จัดท าใบประกาศนียบัตรส าหรับอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดมอบให้อาสาปศุสัตว์ ในวันอาสาปศุสัตว์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่อาสาปศุสัตว์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งท าให้เกิดความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้อาสาปศุสัตว์รายอ่ืนๆ  เกิดความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์

ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ 
3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

รูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว 
 

………………………………………………. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น 

รางวัลที่ 1  นายไกรษร  ผิวงาม    
               เลขที่ 15 หมู่ที่ 8 บ.นาตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
 

รางวัลที่ 2   นายวิเศษ  พิมประจบ 
      เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 หนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
 

รางวัลที่ 3   นางอ าภา  จันทขันธ์ 
 เลขที่ 24 หมู่ที่ 6 บ.ค าประถม ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

 
                                             ภาพกิจกรรม 
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แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
1. โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1.1 สรุปภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จ าแนกรายเขต) 
ตัวชี้วัด แผน/

ผล 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 รวม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 (Output)  : 

พื้นที่การเกษตรแปลง
ใหญ่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านปศุสัตว์ 
200 แปลง 

แผน  9  46      200 

ผล    46       

%    100       

1.2 สรุปภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จ าแนกรายสินค้า) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ(Output) : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง 
 

สินค้า แผน/ผล เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 รวม 

โคเนื้อ 

แผน       39             

ผล       39             

%       100             

โคนม 

แผน       4             

ผล       4             

%       100             

  แผน       2             

กระบือ ผล       2             

  %       100             

สุกร 

แผน                     

ผล                     

%                     

ไก่ไข่ 

แผน                     

ผล                     

%                     

ไก่งวง 

แผน       1             

ผล       1             

%       100             

พืชอาหาร
สัตว์ 

แผน                     

ผล                     

%                     

รวมทั้งสิ้น 

แผน                     

ผล                     

%                     



1.3 สรุปภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จ าแนกรายสินค้า/แยกรายจังหวัด) 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ(Output) : พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 46 แปลง 

สินค้า 
แผน/
ผล 

กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองบัวล าภู หนองคาย เลย บึงกาฬ อุดรธานี ร้อยเอ็ด รวม 

โคเนื้อ 
แผน 14 8   2 2 2 3 2   4   2 39 
ผล 14 8   2 2 2 3 2   4   2 39 
% 100 100   100 100 100 100 100   100   100 100 

โคนม 
แผน     2           1   1   4 
ผล     2           1   1   4 
%     100           100   100     

  แผน 1     1                 2 
กระบือ ผล 1     1                 2 

  % 100     100                 100 

ไก่
พื้นเมือง 

แผน                           
ผล                           
%                           

ไก่งวง แผน     1                   1 
  ผล     1                   1 
  %     100                   100 

รวม
ทั้งสิ้น 

แผน 15 8 3 3 2 2 3 2 1 4 1 2 46 
ผล 15 8 3 3 2 2 3 2 1 4 1 2 46 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.4 รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตามเปูาหมาย 5 ด้าน  

1) ลดต้นทุน  
1.1 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ ส ารองอาหารสัตว์ ผสมอาหารข้น 
      และอาหารTMR ไว้เลี้ยงสัตว์เอง 
1.2 มีการท าระบบน้ าเพ่ือใช้ในแปลงหญ้า ในฟาร์ม 
1.3 มกีารน ามูลสัตว์ในฟาร์มมาใช้บ ารุงดินและแปลงหญ้า แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
1.4 มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมแทนการแรงจ้างงาน 
1.5 มีการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตจ านวนมาก เพื่อให้ได้วัตถุดิบราคาถูก 
 

2) เพ่ิมผลผลิต  
  2.1 มีการปรับปรุงพันธ์โดยการผสมเทียมเพ่ือให้ได้สัตว์สายพันธุ์ดี และให้ผลผลิตที่ดี  

2.2 มีการปรับระบบการเลี้ยงจากการเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งมาเป็นการเลี้ยงแบบประณีต   
                (InTensive)  

2.3 มีการคัดเลือกพันธุ์โดยคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะดีเพ่ือเป็นพันธุ์ต่อไป  
2.4 มีการน าเทคโนโลยีการผลิตอาหารผสมครบส่วน/อาหารหมัก ส าเร็จรูป ( FTMR / FTMR ) มา 

                ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ เพื่อได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
2.5 มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาพัฒนาแปลงหญ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากข้ึน 
 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพ  
  3.1 ฟาร์มของเกษตรกรได้รับการพัฒนา และผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GFM GAP และ 
                          ฟาร์มปลอดโรค 
  3.2 เกษตรกรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา ทบทวน ต่อยอดความรู้ และทักษะ จากหน่วยงานภาครัฐ  
                          และสหกรณ์ฯ เป็นประจ า 
 

4) การตลาด  
  4.1 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  4.2 เกษตรกรมีอ านาจในการก าหนดราคาซื้อขายผลผลิต 
  4.3 การเพ่ิมช่องทางการตลาด และการท าสัญญาค้าขาย/MOU 
   4.4 มีการแปรรูปผลผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
5) การบริหารจัดการ  

  5.1 มีการจัดท าทะเบียนประวัติฟาร์ม 
  5.2 มีการบัญชีครัวเรือน 
  5.3 มีการจัดท าบัญชีฟาร์มต้นทุนอาชีพ  

 
1.5 ปัญหาอุปสรรค  
  1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิต การรวมกลุ่ม  
                         และการตลาด 

2. จากปัญหาโรคลัมปีสกิน ส่งผลให้การผลิต การตลาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องหยุกชงักไปด้วย  
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1.6 ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ 

  อยากให้รัฐบาลส่งเสริมให้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป  
เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง 

1.7 พร้อมภาพถ่าย ในรูป Power Point (ส่งเป็นไฟล์ .pdf) 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานประจ าปี 2564 

 
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 ์   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
 

คณะท างานจัดท ารายงาน 
     นางภรภัทร์   ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

       นายบรรจง   มูลตรีดี      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      นายนท ี  คล้ายคลึง   นักวิชาการสัตวบาล 
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