
 

 



ค าน า 
 

 ในปี 2565  ที่ผ่านมา ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ขอนแก่น ได้ด าเนินงานภารกิจต่างๆ ตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วน และแผนงานปกติของกรมปศุสัตว์  นับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทีมงาน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักฯ  ที่จะต้องทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
ด าเนินงานเหล่านี้  จะส่งผลต่อการผลิตสัตว์  เนื้อสัตว์  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภค
ผลผลิตจากสัตว์จะมีความปลอดภัย รวมไปถึง การปฏิบัติงาน / โครงการด้านอ่ืนๆ ที่ช่วยสร้างอาชีพ   
สร้างรายได้  แก้ไขปัญหาความยากจน   และการท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้วย 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ขอนแก่น  จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  มาประมวลผล จัดท า
เป็นเอกสาร  “รายงานประจ าปี 2565”  ฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือใช้เผยแพร่ให้หน่วยงานบังคับบัญชา หน่วยงาน 
กรมปศุสัตว์ เกษตรกร และประชาชน  ทั่วไป  ได้ทราบ  และใช้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน และ
ปัญหาอุปสรรค  ซึ่งคาดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลดี  
ต่อภาพรวมของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
 
       
              ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 ธันวาคม  2565              
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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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ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

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 และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 

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 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุม  
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับส 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 3 
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 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 
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ต าแหน่ง จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 1  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 1  พนักงานจ้างเหมาตรวจปูองกันโรคสัตว์ 2 
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1  พนักงานขับรถยนต์ 6 
นักวิชาการสัตวบาล 9  พนักงานท าความสะอาด 1 
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 1  พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 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 พืน้ที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
 ที่ตั้ง  และขนาด 
 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น  มหาสารคาม  นครพนม  มุกดาหาร  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวล าภู  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี  
และบึงกาฬ  ตั้งอยูต่อนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ  52.182  ล้านไร่ 

 

แผนภูมิ  แสดงอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต 4 
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2. จ านวนปศุสัตว์ในพื้นที่ 
 

จังหวัด 
เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) 
โคเนื้อ  
(ตัว) 

โคนม  
(ตัว) 

กระบือ (ตัว) สุกร (ตัว) 

บึงกาฬ 25,729 46,934 907 21,578 20,846 
หนองบัวล าภู 31,681 59,448 1,733 17,664 43,600 
ขอนแก่น 105,077 315,181 39,625 49,307 136,921 
อุดรธานี 108,430 185,797 7,683 69,571 190,617 
เลย 41,507 48,979 6,738 14,182 69,402 
หนองคาย 34,376 57,729 27 16,141 109,701 
มหาสารคาม 101,747 349,668 8,968 72,055 131,217 
ร้อยเอ็ด 132,089 394,097 771 76,261 135,621 
กาฬสินธุ์ 92,020 155,365 755 36,490 84,719 
สกลนคร 111,247 289,400 4,774 98,340 89,853 
นครพนม 70,887 153,676 12 78,397 111,131 
มุกดาหาร 29,241 88,399 - 17,510 38,965 

รวม 884,031 2,144,673 71,993 567,496 1,162,593 
 

 

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

บึงกาฬ 1,630,701 224,283 4,594 51 
หนองบัวล าภู 1,902,280 189,367 10,512 133 
ขอนแก่น 6,698,344 734,983 25,975 171 
อุดรธานี 5,223,992 483,037 20,233 332 
เลย 1,657,937 192,965 10,346 395 
หนองคาย 1,847,711 219,118 8,627 469 
มหาสารคาม 4,677,056 415,910 12,463 477 
ร้อยเอ็ด 4,420,549 561,492 6,273 486 
กาฬสินธุ์ 3,280,548 337,128 6,946 132 
สกลนคร 3,230,590 320,431 7,977 172 
นครพนม 2,631,671 143,789 6,368 140 
มุกดาหาร 1,045,654 43,985 2,691 57 

รวม 38,247,033 3,866,488 123,005 3,015 

แหล่งข้อมลู  จากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตวร์ายครัวเรือน กรมปศุสตัว์  20 กันยายน 2565 
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สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

รบัการจัดสรรงบประมาณ 18,903,892.00 บาท เบิกจ่ายสะสม 18,894,320.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

. 

งบบุคลากร (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
และค่าครองชีพ 

5,202,890.00 5,202,890.00  100 

งบด าเนินงาน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน 60,800.00  60,800.00  100 
ค่าใช้สอย 2,992,374.46  2,991,908.99  99.98 
ค่าวัสดุ 9,904,324.41  9,904,048.85  99.99 
ค่าสาธารณูปโภค 414,963.13  406,132.66 97.87 

รวม 13,372,462.00 13,362,890.50 99.93 

งบลงทุน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าครุภัณฑ์ 328,540.00  328,540.00   100 

งบเงินอุดหนุน (บาท) 

รายการ 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง % การเบิกจ่าย 

ค่าชดใช้กรณีสัตว์ปุวย 
ด้วยโรคระบาดฯ 

157,047,296.75 157,047,296.75 100 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ - - - 
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การด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
กรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว ถุงผ้า และ 
งดเว้นการใช้โฟม เพ่ือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งมีการจัดบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้รับทราบกิจกรรม และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือที่จะได้มี 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีและเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการด าเนินกิจกรรมแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 

การด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้มีการด าเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โดยได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ           
และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส โดยยึดหลักในการด าเนินกิจกรรม คือ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพ่ือมาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในที่ท างาน         
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน มีความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน และบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี         
ในการด าเนินงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
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โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (Herd Health Unit) 

กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ขึ้น ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 โดยมี
พ้ืนที่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ จ านวน 4 หนว่ย คอื สหกรณ์โคนมศรีธาตุ 
จ ากัด จังหวัดอุดรธานี  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จังหวัด
สกลนคร และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด จังหวัดมหาสารคาม  โดยในปี 2565 ทางหน่วยสหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จ ากัด จังหวัดสกลนคร ไม่มีบุลากรประจ าหน่วย  

โดยหน่วยหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ได้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตในการเลี้ยงโคนม และร่วมบูรณาการในสัตว์ชนิดอ่ืนกับทางพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 และจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบอีกด้วย ซึ่งการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 

1. การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพน้ านมของทางสหกรณ์รับนม  
  2. เข้าประชุมร่วมกับทางสหกรณ์ในแต่ละเดือนเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมแก้ไขปญหาให้แก่ทางสหกรณ์      
  3. จัดการอบรมแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท้ังในด้านการแก้ไขคุณภาพน้ านมดิบและ 
เครื่องรีดนม  
 4. ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพ่ือเข้าไปแนะน าการจัดท าฟาร์มมาตรฐาน (GAP)  
  5. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารหยาบ อาหารข้นและอาหาร TMR  
  6. แก้ปัญหาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติศาสตร์(การแก้ปัญหาผสมติดยาก) 
ศัลยกรรม ร่วมถึงการติดตามการปูองกันโรคเบื้องต้นภายในฟาร์ม  
  7. ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝูาระวังโรค 
  8. ร่วมบูรณาการในสัตว์ชนิดอื่นกับทางพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการด้านประสทิธิภาพการผลิตในโคนม ปีงบประมาณ 2565 

1. ประชากรโคนมเฉลี่ยในแต่ละสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
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2. จ านวนฟาร์มในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ยและค่าองค์ประกอบน้ านมเฉลี่ยในแตล่ะสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2565 
**มาตรฐานสินค้าน้ านมโคดิบ มกษ.6003-2553 
***N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 

ภาพรวมกิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 
 

ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ อ าเภอธาตุพนมและอ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในหน่วย
สัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ กระบือและแพะ) 
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          ออกหน่วยปฏิบัติงานท าหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี 

 

  

 

 

 

 
                       อกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
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ร่วมตรวจสอบปริมาณน้ านมโคจาก สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 

 

 

      รว่มอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือขอการรับรอง GAP ฟาร์มโคนม" ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด    โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นผู้จัดการอบรม 
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     รณรงค์ปูองกันและก าจัดโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ และโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน 
โรคปากและเท้าเปื่อย โคนม ปี 2565 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจโรคระบาดสัตว์ 
ที่อุบัติใหม่ ในสัตว์เศรษฐกิจ พร้อมสาธิตการฉีดวัคซีน การจัดการฟาร์มให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์  
สาธิตการใช้สมุนไพรในการปูองกันแมลง และมอบเวชภัณฑ์ 
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ปฏิบัติงานในพ้ืนที่แนะน าการจัดการฟาร์ม แก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 

14 



 

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

กิจกรรมรอง  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์  มีหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์และตรวจติดตามการตรวจรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ร่วมกับจังหวัดเพ่ือ
ประเมินและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงฟาร์มเพ่ือให้ได้
การรับรอง (GAP) โดยในปี  2565  ได้จัดการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จ านวน  1,098 ราย คิดเป็น
ร้อยละ  732.00  (เปูาหมาย  จ านวน  150  ราย) ได้
ด าเนินการรับรอง (GAP) ฟาร์มใหม่  จ านวน  285  ฟาร์ม  
ต่ออายุให้ฟาร์ม (GAP) เดิมจ านวน  598  ฟาร์ม มีฟาร์มขอยกเลิก  จ านวน  -  ฟาร์ม  คงเหลือฟาร์ม (GAP)    
ในปัจจุบัน  จ านวน  3,340 ฟาร์ม   

จากการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  จ านวน  12  
ครั้ง  เปูาหมาย  9  ครั้ง  ซึ่งผลการตรวจพบข้อบกพร่องดังนี้ คือผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯบางท่านไม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฯและบางจังหวัดพบว่าไม่ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ (FM-GAP-AUO-02) ให้แก่ผู้ประกอบการและการลงรายละเอียดแบบฟอร์มไม่
ครบถ้วนและการลงวันที่ไม่ครบและไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐาน
ฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เน้นย้ าเรื่อง การรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใช้แบบฟอร์มที่อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ได้อนุมัติให้ใช้ (ไม่ได้จัดท าขึ้นเอง) และผู้ที่ท าหน้าที่การตรวจประเมินฯต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ส านักงานปศุสัตว์เขตและยังพบว่าผู้ประกอบการบางชนิดสัตว์ยังขาดแรงจูงใจในการลงทุนปรับปรุงฟาร์มให้ได้
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ตามข้อก าหนดของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื่องจากประสบปัญหาด้านการตลาดมีแนวทางแก้ไขคือ
ประชาสัมพันธ์ / ชี้แจงให้ผู้ประกอบการได้เห็นประโยชน์จากการปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ   
 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามก ากับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐาน  GMP  โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
 
             ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ได้
ออกตรวจการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) โดยเป็นตรวจรับรองใหม่ จ านวน 1 แห่ง 
ตรวจต่ออายุ GMP โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 2 แห่ง ตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 8 แห่ง รวมทั้งหมด
จ านวน 11 แห่ง 
 
            
           
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ GMP โรงฆ่าสัตว ์
  

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

 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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ผลผลิตที่ 3 : สินคา้เกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 
                ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ได้
ออกตรวจการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (GMP) โดยเป็นการตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ จ านวน 9 แห่ง  ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน 16 แห่ง  รวมทั้งหมด  
จ านวน 25 แห่ง 
 
         

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

……………………………………………………………………………………………. 
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ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่ 
 
            ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) โดยเป็นการตรวจรับรองใหม่ 
GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จ านวน 1 แห่ง ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จ านวน 5 แห่ง ตรวจต่ออายุ GMP 
ศูนย์รวบรวมไข ่จ านวน 3 แห่ง รวมทั้งหมดจ านวน 9 แห่ง 
 
         
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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1. โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เป็นโครงการที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและ 
หาแนวทางในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร กระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้มีระบบ
การผลิตปศุสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และก าหนดมาตรการทางด้านสุขอนามัยของระบบการเลี้ยงสุกร  
เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ าเน่าเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง  

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ดังมีผลการด าเนินการตามตารางดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละผลงาน 
ติดตาม ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสตัว์ 
(สนง.ปศจ.) แห่ง 26 27 103.85 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์สุกร (สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 66 72 109.09 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากฟารม์โรงฆา่สัตว ์(สนง.ปศจ.) ตัวอย่าง 9 14 155.56 

ตรวจฟารม์รักษ์สิ่งแวดล้อม(สนง.ปศข.) ฟาร์ม 10 13 130.00 
 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากในช่วงการออกตรวจประเมินรอบที่ 2 เจอสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้
เกษตรกรไม่อนุญาตให้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม หรือบางฟาร์มอนุญาตให้เข้าได้หน้าฟาร์ม แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ
สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสนองนโยบายการลดการแพร่เชื้อโรค แต่ก็สามารถตรวจประเมินได้ครบ 
ทุกประเด็น 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 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 หนองบัวล าภู 1 1 มาตรา 15, มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
      
 รวม 1 1  

20 



2. การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคมุการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย 
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการปฏิบัติงานมีการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้มีข่าวรั่วไปถึงผู้กระท า
ความผิด จึงได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ให้รัดกุม จึงน ามาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงตามแผนในที่สุด 
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3. โครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2565 

 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจและบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ควบคุมการผลิตสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่ง  
คือ การแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดสารตกค้างที่เป็นอันตราย 
ต่อผู้บริโภค จึงก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกเขตด าเนินการเชิงรุกโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
(Mobile Lab) ในการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ
ผลงาน 

ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม,โรงฆ่าด้วย strip test 
(สนง.ปศข.) ตัวอย่าง 400 400 100 
จ านวนสถานประกอบการ/ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ (สนง.ปศข.) แห่ง 80 80 100 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
           1. ขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมาดูแลห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่  เนื่องจากมี
อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช านาญในปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
ดังกล่าว 
           2. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 และโรคระบาด ASF ในสุกร  จึงปรับ
แผนให้เจ้าของฟาร์ม/นักวิชาการสัตวบาลที่ดูแลฟาร์มเป็นผู้เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร และท าการตรวจเคราะห์
อยู่นอกฟาร์ม 
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ผลผลิต : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรมรอง : รับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
และ รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
 
                ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ได้ด าเนินการตามโครงการเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ประจ าปี 2565  โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะคณะกรรมการ
รับรองโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และ โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค   
(ปศุสัตว์ OK)ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจประเมินที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับจังหวัดแล้วพิจารณาลงมติเพ่ือให้การรับรองใหม่  การต่ออายุ  การยกเลิก และการเพิก
ถอนการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด  พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองใหม่ 
การต่ออายุ การยกเลิกและการเพิกถอนการรับรองฯให้กรมปศุสัตว์ทราบ ตามแบบฟอร์มการรายงาน แบบ OK 
05 และแบบ OK 07-08 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ด าเนินการสุ่มตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ที่ได้รับ
การรับรองตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ปีงบ 2564 

รับรองใหม่ 
(แห่ง) 

ติดตาม 
(แห่ง) 

ต่ออาย ุ
(แห่ง) 

ยกเลิก 
(แห่ง) 

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  (ปศุสัตว์ OK)  86 470 48 140 
รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 41 97 32 20 

 
 

      

 

……………………………………………………………………………………………. 
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ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
                          กิจกรรมหลัก : ปศุสัตว์อินทรีย์ 
กิจกรรมรอง : การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
 
   ส านักงานปศุสัตว์เขต  4  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเป็นการตรวจรับรองใหม่ ชนิดไก่ไข่  
จ านวน  8  แห่ง ตรวจต่ออายุชนิดพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จ านวน 1 แห่งและตรวจติดตามชนิดกระบืออินทรีย์ 
จ านวน 1 แห่ง ได้รับการรับรองใหม่ปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ จ านวน 2  แห่ง เป็นชนิดพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 
จ านวน 1 แห่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม) และชนิด ไก่ไข่อินทรีย์  
จ านวน 1 แห่ง (สวนสิริฟาร์ม จังหวัดหนองบัวล าภู) และยกเลิกการรับรองปศุสั ตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่อินทรีย์)  
ส ภาษิต ฟาร์ม จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรคปศุสัตว์อินทรีย์ 

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

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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การติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 

ในพ้ืนที่เขต 4  ปีงบประมาณ 2565 
......................................................................................... 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ด าเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจ
ราชการฯ หน่วยงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู อุดรธานี ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และกาฬสินธุ์ ภายใต้ค าสั่ง  
กรมปศุสัตว์ที่  201/2562 และค าสั่ งส านักงานปศุสัตว์ เขต 4 ที่  122/2564 จังหวัดละ 2 รอบ/ปี    
รวม 24  ครั้ง ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจติดตาม    

   1. ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ 
  2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของผู้บริหาร (ด้านส่งเสริมฯ/ด้านสุขภาพสัตว์/ด้านมาตรฐาน และ
ด้านยุทธศาสตร์ฯ 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
   

     ผลการด าเนินงาน 
  

 

 

 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้ ในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
ทั้ง 2 รอบ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล  
ตามเปูาหมายการท าหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
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การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ 2565 
............................................................................. 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้จัดชุมนุมนักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP)  หลักสูตร
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงาน” ตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด :  
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 2  
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  
                                                     ภาพกิจกรรม 
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โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าร ิ
 

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมย่อย : โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

 
 

1. ผลการด าเนินงาน 

       การประชุมสัมมนา หลักสูตร การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  
ประจ าป ี 2565  ระหว่างวันที่  14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565   ณ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ธคก. 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 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 3,132 

4.ส่งเงินค่าจ าหน่ายโค-กระบือ และค่าซากบางส่วน บาท - 27,924,770 
5.มอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยง ตัว - 7,262 
6.ให้ค าแนะน า และติดตาม  
(ปศข. และ ปศจ.  แห่งละ 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 40 
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3. การคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคาร                  
   โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ดีเด่นระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การติดตามงานโครงการ ธคก.โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ        

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล   
    เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
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โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี 2565 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเปู าหมาย คือ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ ใน พ้ืนที่ เปู าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน              
และคณะกรรมการจัดที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการที่สมัครใจ ซึ่งใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีพ้ืนที่เปูาหมายเกษตรกรในการด าเนินการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่           
กรมปุาไม้ (ปุาสงวนแห่งชาติ) อบรม / ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม การเพ่ิมมูลค่า           
และการตลาดแก่เกษตรกร และสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร  จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี  หนองบัวล าภู หนองคาย และจังหวัด
นครพนม   

ผลการด าเนินงาน 
1. เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านรับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่

พ้ืนเมืองและไก่ไข่ จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบและสามารถ  น าความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมการเพ่ิมมูลค่าและการจัดการตลาด ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายได้เพ่ิม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเปูาหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
และไก่ไข่ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต  จ านวน 11 กลุ่ม  11 จังหวัด รวม 206 ราย ในพ้ืนที่ส านักงาน 
ปสุสัตว์เขต 4 

3. ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
พ้ืนที่ส านักงานปสุสัตว์เขต 4 

 
ปัญหา/อุปสรรค จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนมาล่าช้า เลยท าให้การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณอบรม และงบเงินอุดหนุน มาให้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกัน 
 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม ส่งเสรมิการท าปศุสัตว์อินทรีย ์
 

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์  
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ประจ าป ี 

แห่ง 1 1 100 

การติดตามนิเทศงาน ครั้ง 12 12 100 
 

   ภาพกิจกรรม   
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กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 1 1 100 
ฝึกอบรม/สัมมนาเกษตรกร ราย 90 90 100 
ติดตามงานด้านโคเนื้อและกระบือ ครั้ง 5 5 100 

 
ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมเครือข่ายสตัว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว ์
กิจกรรมหลัก: การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  
กิจกรรมย่อย: เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
จ านวนจังหวัดการตรวจเยี่ยม/คัดเลือกเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีระดับเขต 

จังหวัด 12 12 100 

 

ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฟารม์/กลุ่ม ที่อยู่ ประเภทเครือข่ายฯ ชนิดสัตว ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

(ศูนย์ฯ/จังหวัด) 
รางวัล 

1 นายทวีศักดิ ์กิ่งพรมภ ู
253 ม.8 ต.พังขว้าง อ.เมือง  
จ.สกลนคร 

ปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ ์

โคนม ศบส.สกลนคร/ สกลนคร 
ดีเด่น

ล าดับที 1 
2 นางรินจง เฉลิมสิริวร

สาร 
230 ม.11 ต.ลอมคอม อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

ปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ ์

โคเนื้อ ศบส.ท่าพระ/ ขอนแก่น 
ดีเด่น

ล าดับที 1 
3 

นายเดือนเด่น ยิ้มแย้ม 
98 ม.12 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย 
จ.ร้อยเอ็ด 

ปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ ์

สุกร ศบส.มหาสารคาม/ ร้อยเอ็ด 
ดีเด่น

ล าดับที 1 
4 

นายอาทิตย์ สุระพงศ์ 
79 ม.3 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภ ู

ปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ ์

สัตว์ปีก ศบส.เลย/ หนองบัวล าภ ู
ดีเด่น

ล าดับที 1 
5 

นางธัญญา ตันตระกูล 
139 ม.10 ต.โพนสว่าง อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

ใช้ประโยชน์พันธุกรรม
และเทคโนโลย ี

แพะ ศบส.อุดรธานี/ หนองคาย 
ดีเด่น

ล าดับที 1 
6 

นางสาวรุ่งฤดี แจ่มแจ้ง 
48 ม.2 ต.เชียงยืน อ.เมือง    
จ.อุดรธาน ี

ใช้ประโยชน์พันธุกรรม
และเทคโนโลย ี

โคเนื้อ ศบส.อุดรธานี/ อุดรธาน ี
ดีเด่น

ล าดับที 2 
7 

นายสมควร จูมค า 
141 ม.8 ต.หนองปลิง  อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 

ใช้ประโยชน์พันธุกรรม
และเทคโนโลย ี

โคเนื้อ 
ศบส.มหาสารคาม/ 

มหาสารคาม 
ดีเด่น

ล าดับที 3 
8 นายพิเชฐพงศ์ โสตะ

วงศ์ 
104 ม.13 ต.กุดหว้า  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์

ใช้ประโยชน์พันธุกรรม
และเทคโนโลย ี

สุกร ศบส.ท่าพระ/ กาฬสินธุ ์ ชมเชย 

9 
นางสังวาลย์ สารโีท 270 ม. 1 ต.หนองบัว อ.เมือง  

จ.อุดรธาน ี
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง กระบือ 

ศบส.อุดรธานี/ อุดรธาน ี ดีเด่น
ล าดับที 1 

 
  ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 

กิจกรรมหลัก : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบต้นแบบระดับเขต  ราย 1 1 100 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ครั้ง 2 2 100 

 
ผลการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 

ดีเด่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
อันดับที่ 1 นายไกรษร ผิวงาม 15 หมู่ 8 ต าบลดอนตาล อ าเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
มีฐานเรียนรู้และความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้เด่น

กว่าอันดับที่ 2 และ 3 
อันดับที่ 2 นายศักดิทัต สาไชยันต์  97 หมู่ 2 ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
มีการจัดการฟาร์มและความ
พร้อมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้เด่นกว่าอันดับที่ 3 

อันดับที่ 3 นายหาญณรงค์ วรราช 30/21 หมู่ 1 ต าบลท่าบ่อสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

         
   ภาพกิจกรรม   
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 
 

กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมย่อย :  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ติดตามนิเทศงาน กลุ่ม 4 4 100 

 
ผลการด าเนินโครงการ 

1.ข้อมูลโครงการ 

 
 
2. ผลการด าเนินงานโครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
  
กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมย่อย :  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ติดตามนิเทศงาน กลุ่ม 94 94 100 

 
ผลการด าเนินโครงการ 
    1. ข้อมูลโครงการ 
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     2. ผลการด าเนินโครงการ
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้าน  ปศุสัตว์) 
ดีเด่นระดับเขต 

ศูนย ์ 1 1 100 

พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ราย 27 27 100 
 

ผลการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 

ดีเด่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
อันดับ 
ที่ 1 

นายวิเชียร นารี 209 หมู่ 11 ต าบลนาดี อ าเภอสุวรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

มีฐานเรียนรู้และความพร้อมในการ
ถ่ายทอดความรู้เด่นกว่าอันดับที่ 2 

และ 3 
อันดับ 
ที่ 2 

นางนภัสรพี สายงาม  224 หมู่ 5 ต าบลพระพุทธบาท  
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

มีการจัดการฟาร์มและความพร้อม
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เด่นกว่า

อันดับที่ 3 
อันดับ 
ที่ 3 

นายจักรพงษ์  เพ็งแก้ว 54 หมู่ 4 ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพกิจกรรม 

39 



              โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 
 

1. สาระส าคัญของโครงการ 
 

 1.1 หลกัการและเหตุผล  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย
น้อมน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองอย่าง
สอดคล้องตามภูมิประเทศภูมิสังคม เพ่ือให้มีความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางอาชีพ น าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี บนความสมดุลในทุกๆมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบ
เกษตรกรรมที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กรมปศุสัตว์น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาออกแบบโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปูาหมายของเกษตรกรรายย่อย ยกระดับ
และพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยในโครงการ โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม เป็นฐานการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง โดย
ปราศจากการแข่งขัน ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ด าเนินการบน    
3 มิติ คือ มิติพื้นท่ีภูมิประเทศ ภูมิสังคม มิติหลักการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจฐานราก 
และหลัก BCG มิติกระบวนการ เลือกสิ่งที่เป็นทรัพยากรมีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบยาก อยู่ในแต่ละชุมชน 
น ามาจัดการใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จะได้สินค้าใหม่เป็น    
product champion ของทุกระดับพ้ืนที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเดิม เป็นไปตามการบริหารงานระบบ
ราชการ 4.0 ที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 

1.2  วัตถุประสงค์    
   เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของเกษตรกรและของรัฐ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพ่ิมความสามารถ

เศรษฐกิจผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรรมยั่งยืน และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

 

1.3 เป้าหมาย 
     เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 36,700 ราย  
 

     1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. เกษตรกร 36,700 ราย ได้รับการส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร   
ทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
  2. ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร 750 ผลิตภัณฑ์ 
 3. เกิดเวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้มแข็งในพื้นที่ท่ัวประเทศ 1,500 ครั้ง 
 4. เกิด Ecosystem ชุมชน 20 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลการตรวจราชการ            
หมายเหตุ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบ้างจังหวัด งบประมาณยังมาไม่ครบ  ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
         การโอนงบประมาณล่าช้า ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานท าให้ประสิทธิภาพการท างานในพ้ืนที่ 

 
ภาพกิจกรรม 

 
  
  

 
                                                   

 
 
 

 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ(บาท) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ได้รับการ
จัดสรร 

เบิกไปแล้ว 

1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ราย 13,595 13,595 100 4,780,188 4,780,188 

2. จ านวนครั้งจัดเวทีการมีส่วนร่วม 3/5 
ประสาน 

ครั้ง 320 320 100 
  

3. จ านวนคนท่ีเข้าร่วมเวทีมสี่วนรว่ม 
3/5 ประสานและเวทีพัฒนาผลติภัณฑ ์

ราย 
 

13,595 
 

13,595 
 

100 
 

  4. พัฒนาผลิตภณัฑ์ Product 
Champion 

ผลิตภณัฑ ์ 271 394 128.78 
  

5. จัดท าฐานข้อมูลในระบบ Digital  ชุด 185 185 100     
6. Ecosystem ชุมชน ไม่ระบ ุ 12 12 100  600,000  600,000 
7. ติดตามการด าเนินงานในเกษตรกร 
 (ปศุสัตว์จังหวัด) 

ราย 13,595 13,595 100 
  

8. ติดตามและนิเทศงาน (ปศสุัตว์เขต) ครั้ง 12 12 100   
                                                                                                     รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 5,380,188 5,380,188 
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โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เป้าหมาย 

  1. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ด าเนินการในปีงบประมาณปี 2565 (แปลงปีที่ 4) จ านวน 10 แปลง  
  2. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วในปีงบประมาณปี 2563 (แปลงปีที่ 5) จ านวน 24 แปลง 

  3. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วในปี 2559 – 2562 (แปลงปีที่ 6) จ านวน 12 แปลง  
ผลผลิต  

พ้ืนที่แปลงใหญ่ปศุสัตว์ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา เป็น
โครงการยอชกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์) ระยะที่ 1 

  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

    โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

สินค้า แผน/ผล กส. ขก. รอ. มค. ลย. นภ. สน. มห. บก. นค. นพ. อด. รวม 

โคเนื้อ 

แผน 6 6 3 1 1 4 3 2 5 3 3  37 

ผล 6 6 3 1 1 4 3 2 5 3 3  37 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 

โคนม 

แผน    2 1  1     1 6 

ผล    2 1  1     1 6 

%    100 100  100     100 100 

สุกร 

แผน              

ผล              

%              

กระบือ 

แผน 1           1 2 

ผล 1           1 2 

% 100           100 100 

ไก่พื้นเมือง 

แผน    1         1 

ผล    1         1 

%    100         100 

พืชอาหาร
สัตว์ 

แผน              

ผล              

%              

รวมทั้งสิ้น 

แผน 7 6 3 4 2 4 4 2 5 3 3 2 46 

ผล 7 6 3 4 2 4 4 2 5 3 3 2 46 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

1) ลดต้นทุน  
1.1 ได้ด าเนินงานชี้แจงกิจกรรมโครงการให้เกษตรกรรับทราบ และได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม

เกษตรกร หลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม”และติดตาม 
ให้ค าแนะน า ประเมินผลสรุปรายงาน 

1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรเก่ียวกับการจัดการอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และการเก็บ
ส ารองเสบียงสัตว์ให้แก่เกษตรกร 

1.3 การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และส ารองเสบียงสัตว์ 
1.4 ส่งเสริมให้สมาชิกการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือน ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ ลดการซื้อโคเข้าขุน 

จาก 25,000 บาท/ตัว เป็น 20,000 บาท/ตัว มีการส ารองฟางไว้เป็นอาหารสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
2) เพิ่มผลผลิต  

2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม เพื่อยกระดับสายเลือดให้มีคุณภาพสูงโตเร็ว                   
การเจริญเติบโตดี และกลุ่มมีการวางแผนการผสมพันธุ์ให้มีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ส่งเสริมให้โคพันธุ์ลูกผสมบรามันห์ สายเลือด 50% 
ขึ้นไป  มีโครงร่างใหญ่  เหมาะส าหรับการผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อชาร์โลเร่ย์ ซึ่งลูกท่ีเกิดมาจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

3) เพิ่มประสิทธิภาพ  
3.1 กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

ได้ด าเนินงานชี้แจงกิจกรรมโครงการและคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 10 ราย โดยให้ค าปรึกษาน าน าการ
ปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมฟาร์มด้านต่างๆ รวมทั้งอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ระบบการเลี้ยงเพ่ือให้
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GFM 

3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้บริการด้าน
สุขภาพสัตว์ ได้แก่ การฉีดวัคซีน การตรวจรักษาและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ และการดูแลจัดการฟาร์มการ
สุขาภิบาลที่ดี๔)  

4) การบริหารจัดการ 
4.1 พัฒนาโครงสร้างกลุ่มให้มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน จัดฝึกอบรมผู้จัดการแปลงและประธานกลุ่ม                

เพ่ือพัฒนากลุ่มให้เกิดองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มน าไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

 4.2 ปรับปรุข้อมูลสมาชิกและพ้ืนที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ 
 4.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
 4.4 สมาชิกจะเข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ประชุมตามที่ประธานกลุ่มมีเรื่องด่วนที่จะแจ้ง 

เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาผลและแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เอกสาร หลักฐานการบัญชี ร่วมพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวะ  
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยใช้มติที่ประชุม 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  
ของกลุ่ม ตลอดจนรับทราบประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิกท าให้มี 
ความเอ้ืออาทร คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรม ในการเลี้ยงโคเนื้อ การปรับปรุงพันธุ์ การตลาด 
และการจ าหน่ายของสมาชิกกลุ่ม 

 
 

43 



5) การตลาด  
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเชื่อมโยงตลาด และกระจายสินค้า มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค 
5.2 การให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงตลาด 

  5.3 แนะน าการพบปะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
5.4 การให้ความรู้เรื่องการผลิตตามความต้องการของตลาด 
 

ปัญหาอุปสรรค  
1) ด้านแรงงาน แรงงานภายในฟาร์มเกษตรกรมีน้อย จึงไม่สามารถจัดการฟาร์มให้ได้ประสิทธิภาพ 

 2) ด้านความรู้ เกษตรกรยังขาดทักษะในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และปรับระบบการเลี้ยงให้
เหมาะสม 

 3) ด้านสุขภาพสัตว์ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบการปูองกันโรคในสัตว์ 
 4) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5) การปรับตัวของน้ ามันเชื้อเพลิง 
ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ  

1) ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือการพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน 
 2) เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่ควรจะสามารถ
แบ่งย่อยเป็นกลุ่มเล็กได้ 

 

กิจกรรม 
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โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่

 
1. สาระส าคัญของโครงการ 

 1.1 หลักการและเหตุผล  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรง และเป็นวงกว้างต่อวิถีชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู            
อย่างเร่งด่วน และครอบคลุมทุกมิติ ภาคการเกษตรซึ่งมีบทบาทส าคัญเป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรกรส่วนมาก
ขายแรงงานจึงเกิดการว่างงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม               
เกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น บรรเทาปัญหาการ
ว่างงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือกใน
อาชีพส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ เช่น มีความรู้ในการบริหาร
จัดการความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเกษตรเป็น พ้ืนฐานการพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่ งยืน              
กรมปศุสัตว์จึงได้รับมอบหมายในการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านปศุสัตว์ 
 

 1.2 วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร 

ทฤษฎีใหมแ่ก่เกษตรกรในโครงการให้มีอาหารและอาชีพ 
  2. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเกษตร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ในท้องถิ่นแก่
เกษตรกรในโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 

 

1.3 เป้าหมาย 
     จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความม่ันคงในอาชีพ 24,241 ราย  
 

 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
2. ผลการด าเนินกิจกรรม  
 

 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ(บาท) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ได้รับการจัดสรร เบิกไปแล้ว 

1. จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้ในพ้ืนท่ี ครั้ง 38 38 100  14,192,850  14,192,850 
2. จ านวนเกษตรกรไดร้ับการสนับสนุน
วัสดุการเกษตร 

ราย 6,292 6,292 100   

……………………………………………………………………………………………. 
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ภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ได้รับการ
จัดสรร 

เบิกไปแล้ว 

3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกร 

ราย 
1,742 1,742   100     

   - สนับสนุนพันธุ์ไกไ่ข ่ ราย 5,256 5,256 100    
   - สนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง ราย 502 502   100     
   - สนับสนุนพันธุ์เปด็ไข ่ ราย 347 347   100     
   - สนับสนุนพันธุ์เปด็เนื้อ ราย 113 113   100   
   - สนับสนุนพันธุพ์ืชอาหารสัตว ์ ราย 6 6   100   
   - สนับสนุนอาหารสตัว์ปีก ราย 2,263 2,263   100   
   - วัสดุอุปกรณ ์ ราย 1,428 1,428   100   
4. สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกร 

ตัว 
14,546 14,546   100   

   - สนับสนุนพันธุ์ไกไ่ข ่ ตัว 17,342 17,342   100   
   - สนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง ตัว 4,274 4,272   100   
   - สนับสนุนพันธุ์เปด็ไข ่ ตัว 1,525 1,525   100   
   - สนับสนุนพันธุ์เปด็เนื้อ ตัว 730 730   100   
5. สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกร 

กก. 
59,510 59,510   100   

   - สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว ์ กก. 21 21   100   
   - สนับสนุนอาหารสตัว์ปีก กก. 93,915 93,915   100   
6. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับ
เกษตรกร 

ชุด 
1,244 1,244   100   

   -  วัสดุอุปกรณ ์ ชุด 1,431 1,431   100   

7. ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร ครั้ง 60 60   100   
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่     
26 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในเรื่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการจะไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีอ านาจหน้าที่หลักในการน้าเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ
กลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) มีอ านาจหน้าที่หลักในการพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน และพิจารณาจัดสรร สิทธิและพ้ืนที่จ้าหน่ายนมโรงเรียน และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนม
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

 ในปีที่ผ่านพบว่าการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท า ให้เกิดผลดี 
หลายประการ เช่น สามารถจัดส่งนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ  
วันแรกของการเปิดภาคเรียน พบปัญหานมเสีย/นมขาดคุณภาพ น้อยลงมาก เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) และคณะท างานระดับจังหวัด/
อ าเภอ ร่วมด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และก ากับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากนี้ ยังมีคณะท างานซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตาม 
การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ และหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจสอบ  
นับปริมาณและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ านม ตั้งแต่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจนถึงที่โรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมก ากับดูแลโครงการฯให้โปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมกับมี 
การตรวจประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 การด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  
ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหานมบูด/เน่าเสีย รวมถึงการด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  
และปูองกันการทุจริตในโครงการฯ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพ ลดปัญหานมบูด/เน่าเสีย 
 2. เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ าหน่ายน้ านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
 

3. ผลผลิต 

 การติดตามให้ค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน จ านวน 8,325  โรงเรียน  
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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4. ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพ ลดปัญหานมบูด/เน่าเสีย 
 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไดจ้ าหน่ายน้ านมโคเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน 
 3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 
 

6. ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2565 
หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4   

สรุปผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 
 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของ

ผลงาน 
งบประมาณ

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

- จ านวนโรงเรียนทีไ่ด้รบั
การตรวจสอบคณุภาพ
นมโรงเรียน (โรงเรียน) 

โรงเรียน 1,539 1,539 100 154,934 154,934 100 

 
7. ข้อมูลภาพรวมผลการด าเนินงาน 

    - การจัดส่ง และการตรวจรับนมโรงเรียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

 - ผลการส ารวจไม่พบ ปัญหานมบูด/เน่าเสีย ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ านม และทางโรงเรียนมีการเก็บ
รักษาที่ดี 
 

8. ปัญหาและอุปสรรค  

 - การจัดส่งนมโรงเรียนแบบนมถุงพาสเจอไรส์พบปัญหานมบางถุงลีบเล็กมีปริมาณนมไม่ครบหรือ       
มีเฉพาะลมบรรจุอยู่ แต่ได้รับการแก้ไขโดยผู้ประกอบการได้ชดเชยและเปลี่ยนให้ครบตามจ านวน   

 - ปัญหาการไม่รับนมถุงพลาสเจอไรส์บางพ้ืนที่ แต่ขอรับเป็นนมกล่อง UHT แทน 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
 - ควรมีการตรวจสอบถุงบรรจุนมให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งนมไปยังโรงเรียน 
 - พิจารณามอบหมายการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ให้หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบแทนส านักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการแจกจ่ายนมโรงเรียน
ให้แก่ เด็กนักเรียน จะด าเนินการได้รวดเร็วกว่าการมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ เข้าไป  
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สุ่มตรวจ ในกรณีที่พบปัญหานมบูด/เน่าเสีย ให้ทางหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการรายงานมายัง  
ส านักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ือเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                                                  . 
 - สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้เพียงพอ                                                          . 
 - ให้มีการ ประชุม ชี้แจง ทบทวน แนวทางในการด าเนินการตามโครงการ    
 - พัฒนาบุคลากร ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 - สนับสนุน งบประมาณ เบี้ยเลี้ยงในการด าเนินการให้เพียงพอ ต่อบุคลากร 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 
 
 
 
\ 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพน้ านมของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม 2560-2569 พระราชบัญญัติโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน 
มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จากข้อตกลงซื้อขายน้ านมดิบ MOU ระหว่างผู้ขาย สหกรณ์โคนม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ กับผู้ซื้อ โรงงานแปรรูป  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการส ารวจตรวจสอบของ  
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบทั่วประเทศ เดือนสิงหาคม 2557 และในปีงบประมาณ 
2558 ด าเนินการตรวจสอบ เดือนเว้นเดือน 6 ครั้ง และในปี 2559 เป็นต้นมา คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ณ สถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทุกรายทุกเดือน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ านมโค 
2.2 เพ่ือพัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ านมให้มีคุณภาพสูง เพ่ิมความเชื่อมั่นการบริโภคน้ านมของ

ผู้บริโภคให้เห็นความส าคัญของการดื่มนมมากขึ้น   
2.3 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management) 

 
3. ผลผลิต (Output) 
      3.1 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นจริง เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
      3.2 อบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือสหกรณ์ เพ่ือให้
ค าแนะน า ควบคุม ดูแลเกษตรกรโคนมให้พัฒนาการเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการผลิตน้ านมให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น สามารถเพ่ิมมูลค่าน้ านมจากคุณภาพและผลิตภัณฑ์นมด้วยตนเอง 
 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  

4.1 พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ านม เพ่ิมความเชื่อม่ันผู้บริโภค 
4.2 พัฒนาคุณภาพน้ านมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 

5.1 ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์โคนม 212 แห่ง  
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

5.2 พัฒนาและควบคุมคุณภาพน้ านม เพ่ิมความเชื่อม่ันผู้บริโภค 
5.3 พัฒนาคุณภาพน้ านมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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6. ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมทั้งระบบ ประจ าปี 2565 

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
สรุปผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

   ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

1) ข้อมูลทั่วไป 
1.1 จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 27   ศูนย ์
1.2 จ านวนโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ  21  แห่ง 

2) ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม 

กจิกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ 

1. การตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบ  
    ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ ์

ครั้ง 12 12 100 
52,700 52,700 100 

2. จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบได้รับ 
    การตรวจสอบ 

ศูนย์ 27 27 100 

 
3) ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ ปีงบประมาณ 2565 

รายการ หน่วย 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 

ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % 

1. ปริมาณน้ านมดิบรวมทุกศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบ (ณ วันที่ตรวจ
ปริมาณน้ านมดิบ)  

ตัน/วัน 277.338 319.982 365.719 366.411 365.948 350.802 

2. ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่มีคา่  
SCC > 500,000 cell/ml 

แห่ง 5 18.51 2 7.41       2 7.41 

3.ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่มีค่า   
Total Solid  <12.25% 

แห่ง 7 25.93 1 3.70   4 14.81 2 7.41 3 11.11 

 

รายการ หน่วย 
เม.ย 65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % 

1. ปริมาณน้ านมดิบรวมทุกศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบ (ณ วันที่ตรวจ
ปริมาณน้ านมดิบ)  

ตัน/วัน 325.129 323.129 291.244 278.045 253.172 233.701 

2. ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่มีคา่  
SCC > 500,000 cell/ml 

แห่ง 3 1.11 1 370   2 7.41 2 7.41 4 14.81 

3.ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่มีค่า   
Total Solid  <12.25% แห่ง 3 11.11 1 3.70 5 

18
.5
1 

8 
29.6

2 
1 3.70   

 
หมายเหตุ *** % คิดจากการเปรียบเทียบกับจ านวนของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท้ังหมดภายในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต  
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7. ปัญหาและอุปสรรค  
 - ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   ท าให้การท างานมีความล่าช้าขึ้น 
การติดต่อสื่อสาร ติดตามงานต้องใช้เวลารอคอยมากข้ึน เนื่องจากบุคลากรติดเชื้อ หรือเป็นบุคคลมีความเสี่ยง 
ต้องได้รับการกักตัว หยุดงาน  
8. ข้อเสนอแนะ  
 - สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้เพียงพอ                                                          . 
 - ให้มีการ ประชุม ชี้แจง ทบทวน แนวทางในการด าเนินการตามโครงการ   

 
ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า 
รายงานประจ าปี 2565 

 
ที่ปรึกษา 

             นายสุรพล  ธัญญเจริญ   ปศุสัตว์เขต 4 
     นางสุกัญญา  วิเชียรกร   ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     นายอิสระ   ปัญญาวรรณ   ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ 

             นายอิทธิพัทธ์  จ ารัสบุญหิรัญ                       ผอ.สว่นส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
             นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
             นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ ์   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
 

คณะท างานจัดท ารายงาน 
     นางภรภัทร์   ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

       นายบรรจง   มูลตรีดี      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      นายนท ี  คล้ายคลึง   นักวิชาการสัตวบาล 
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