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สุขลักษณะ ผู้บริโภคได้รับผลผลิตจากสัตว์จะมีความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติงาน/โครงการด้านอ่ืนๆ  
ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกร และทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น 
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อย่างย่ิงว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ เกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี 2562 จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ตารางที่ 27 แสดงการเฝ้าระวังโรควัวบ้า       37 
ตารางที่ 28 แสดงการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง     38 
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนซากสัตว์ปีกป่วยตายหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม   38 
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ตารางที่ 30 แสดงจํานวนเกษตรกรที่ย่ืนขอรับการรับรองฟาร์ม GFM    39 
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กันโรคสัตว์    39 
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
ตารางที่ 32 แสดงการรับรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบการป้องกันโรคและ   40 
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
ตารางที่ 33 แสดงสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 40 
ตารางที่ 34 แสดงสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 41 
ตารางที่ 35 แสดงจํานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน   41 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาล 
ตารางที่ 36 แสดงศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  42 
ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 42 
ตารางที่ 38 แสดงพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์  43 
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนเกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   43 
ตารางที่ 40 แสดงจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือ  44 
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนฟาร์มโคนมท่ีได้รบัการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม 44 
ตารางที่ 42 แสดงจํานวนแม่กระบือที่ได้รับบริการผสมเทยีม     45 
ตารางที่ 43 แสดงพ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทําการปศุสัตว์  45 
ตารางที่ 44 แสดงจํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน      46 
ตารางที่ 45 แสดงเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์    46 
ตารางที่ 46 แสดงจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร   47 
ตารางที ่47 แสดงจํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทําหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค   48 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตารางที่ 48 แสดงจํานวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 48 
ตารางที่ 49 แสดงจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให้บริการผสมเทียม 49 
ของอาสาปศุสัตว์ 
ตารางที่ 50 แสดงตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม      50 
ตารางที่ 51 แสดงแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง      51 
ตารางที่ 52 แสดงตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์     51 
ตารางที่ 53 แสดงเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว์ OK)    51 
ตารางที่ 54 แสดงตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์     51 
ตารางที่ 55 แสดงตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   52 
ตารางที่ 56 แสดงสิ่งแวดล้อม        52 
ตารางที่ 57 แสดงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์   52 
ตารางที่ 58 แสดงตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล      52 
ตารางที่ 59 แสดงตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์    53 
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ตารางที่ 60 แสดงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า    53 
ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ 
ตารางที่ 61 แสดงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสตัว์ในสุกร     53 
ตารางที่ 62 แสดงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางอาการและการรณรงค์ทําความสะอาด  53 
ฆ่าเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
ตารางที่ 63 แสดงขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ     54 
ตารางที่ 64 แสดงฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี      54 
ตารางที่ 65 แสดงพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเน้ือ-กระบือ     54 
ตารางที่ 66 แสดงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก       55 
ตารางที่ 67 แสดงพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์      55 
ตารางที่ 68 แสดงยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ      55 
ตารางที่ 69 แสดงโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นําด้านปศุสัตว์    55 
ตารางที่ 70 แสดงสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmer)   55 
ตารางที่ 71 แสดงหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์    55 
ตารางที่ 72 แสดงโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 56 
ตารางที่ 73 แสดงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  56 
ตารางที่ 74 แสดงสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)    56 
ตารางที่ 75 แสดงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ ่     57 
ตารางที่ 76 แสดงฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดี   57 
ตารางที่ 77 แสดงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์    57 
ตารางที่ 78 แสดงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (อนุรักษ์กระบือ)  57 
ตารางที่ 79 แสดงส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อินทรีย์     57 
ตารางที่ 80 แสดงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่      58  
ตารางที่ 81 แสดงธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ    58 
ตารางที่ 82 แสดงส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร  58 
ตารางที่ 83 แสดงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนํ้านมเพ่ือแก้ไขปัญหานมโรงเรียน   58 
ตารางที่ 84 แสดงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    59 
ตารางที่ 85 แสดงการปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์          60 – 61 

ประจําปีงบประมาณ 2562  
ตารางที่ 86 แสดงรายงานสถิติข้อมูลตามพ้ืนที่และประเภทข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 62 
ตารางที่ 87 ตารางแสดงรายงานสถิติข้อมูลตามพ้ืนที่และประเภทข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม  63 
ตารางที่ 88 ตารางแสดงระดับคะแนนของหน่วยงานที่สามารถทําได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด  64 
ตารางที่ 89 แสดงจํานวนผลงานการเผยแพร่ ภาพอินโฟกราฟิก และคลปิวีดีทัศน์   65 
ผ่านสื่อ Social  Media มากกว่า 2 ช่องทาง  รอบที่ 1/2562 
ตารางที่ 90 แสดงระดับคะแนนของหน่วยงานที่สามารถทาํได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด  66 
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ตารางที่ 91 แสดงระดับคะแนนของหน่วยงานที่สามารถทาํได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด  67 
ตารางที่ 92 แสดงจํานวนผลงานการเผยแพร่ ภาพอินโฟกราฟิก และคลปิวีดีทัศน์   68 
ผ่านสื่อ Social  Media มากกว่า 2 ช่องทาง รอบที่ 2/2562 
ตารางที่ 93 แสดงเกณฑ์การประเมินผล (OKR)                                                          70 
ตารางที่ 94 แสดงสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (OKR) 
ตารางที่ 95 แสดงรายงานการฝึกอบรมบุคคลภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2             71 - 72 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
ตารางที่ 96 แสดงรายงานการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2          73 – 76 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
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ตารางที่ 98 แสดงผลงาน การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์     78 
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ตารางที่ 102 แสดงผลงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปี 2562     81  
ตารางที่ 103 แสดงสรุปจํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบ ฆจส.2      81 
ตารางที่ 104 แสดงสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)      85 
ตารางที่ 105 แสดงผลงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม     86 
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ตารางที่ 125 แสดงแผนการปฏิบัติงาน       156 
ตารางที่ 126 แสดงสรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะและ/หรือกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ      173 - 176 
ที่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยและ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในพ้ืนที่ สนง.ปศุสตัว์เขต 1 
ตารางที่ 127 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตแพะทั่วไปของพ้ืนที่เขต 1  ประจําปี 2562  177 
ตารางที่ 128 แสดงรายช่ือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเขตประเวศ        197 - 198 
จํานวนสมาชิกฯ-ปศุสัตว์ทั้งหมดในปี 2562 
ตารางที่ 129 แสดง โรงงานแปรรูปที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและ  200 
คุณภาพนํ้านมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1  
ตารางที่ 130 แสดงศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณ  201 
และคุณภาพน้ํานม ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 
ตารางที่ 131  แสดงโรงงานแปรรูปที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติกาตรวจสอบปริมาณ   202 
และคุณภาพนํ้านมในพ้ืนที่ปศุสตัว์เขต 1 
ตารางที่ 132 แสดงผลการปฏิบัติงานให้บรกิาร      217 
ตารางที่ 133 แสดงผลการปฏิบัติงานให้บรกิาร      219 
ตารางที่ 134 แสดงผลการปฏิบัติงานให้บริการ      220 
ตารางที่ 135 แสดงผลการปฏิบัติงานให้บริการ      221 
ตารางที่ 136 แสดงจํานวนผู้เข้าประชุมสัมมนา      223 
 
 
 



สารบญัแผนภูมิ 

 แผนภูมิ                                                                              หน้า 

แผนภูมิที ่1  งบประมาณ         6  
แผนภูมิที ่2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ       6 
แผนภูมิที ่3  จํานวนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย   32 
แผนภูมิที ่4 จาํนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์    33 
แผนภูมิที ่5 ตรวจสอบ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์     33 
แผนภูมิที ่6 ควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัดทําหมัน     34  
แผนภูมิที ่7 จาํนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์     34 
แผนภูมิที ่8 จาํนวนสัตว์พันธ์ุดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม     35 
แผนภูมิที ่9 จาํนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic)  35 
แผนภูมิที ่10 จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์     36 
(FMD โคเน้ือ/กระบือ/แพะ) 
แผนภูมิที ่11 จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม)  36 
แผนภูมิที ่12 จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการบําบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  37 
แผนภูมิที ่13 การเฝ้าระวังโรควัวบ้า       37 
แผนภูมิที ่14 การปรับระบบป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง     38 
แผนภูมิที ่15 จํานวนซากสัตว์ปีกป่วยตายหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม    38 
แผนภูมิที ่16 จํานวนเกษตรกรท่ีย่ืนขอรับการรับรองฟาร์ม GFM    39 
แผนภูมิที ่17 จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์     39 
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
แผนภูมิที ่18 การรับรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์  40 
ที่เหมาะสม (GFM) 
แผนภูมิที ่19 สถานประกอบการสินค้าปศุสตัว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  40 
แผนภูมิที ่20 สถานประกอบการสินค้าปศุสตัว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  41 
แผนภูมิที ่21 จํานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน   41 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาล 
แผนภูมิที ่22 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  42 
ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 
แผนภูมิที ่23 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 42 
แผนภูมิที ่24 พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์  43 
แผนภูมิที ่25 จํานวนเกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต    43 
แผนภูมิที ่26 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือ   44 
แผนภูมิที ่27 จํานวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม 44 
แผนภูมิที ่28 จํานวนแม่กระบือที่ได้รับบริการผสมเทียม     45 
แผนภูมิที ่29 พ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทําการปศุสัตว์   45 
แผนภูมิที ่30 จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน      46 



สารบญัแผนภูมิ 

 แผนภูมิ                                                                              หน้า 

แผนภูมิที ่31 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์     46  
แผนภูมิที ่32 จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร   47  
แผนภูมิที ่33 จํานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทําหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค    47 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
แผนภูมิที ่34 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  48 
แผนภูมิที ่35 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให้บริการ 
ผสมเทียมของอาสาปศุสัตว์ 
แผนภูมิที ่36 แสดงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1   61                           
(1 ตุลาคม 2561 - 20 กันยายน 2562) 
แผนภูมิที่ 37 แสดงค่าปริมาณนํ้านมดิบรวมจําแนกเป็นรายเดือนในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1   203 
ปีงบประมาณ 2562 (หน่วย : ตันต่อวัน) 
แผนภูมิที ่38 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณนํ้านมดิบรายสหกรณ์ ผู้ประกอบการ   204 
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 รายเดือนในรอบปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 39 แสดงข้อมูลจํานวนประชากรแม่โครีดนมและแม่โคหยุดรีดนมจําแนก   205 
เป็นรายเดือนในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจําแนกเป็นรายเดือน   206 
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 41 แสดงข้อมูลจํานวนประชากรโคนมท้ังหมดจําแนกเป็นรายเดือน   207   
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที ่42 แสดงข้อมูลจํานวนศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่มีผลการตรวจวิเคราะห์  208  
คุณภาพนํ้านมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้านมดิบที่ใช้ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  
ชนิดค่าเฉล่ียของแข็งรวมในนํ้านม ( Total Solid : TS) รายเดือนในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 43 แสดงข้อมูลจํานวนศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่มีผลการตรวจวิเคราะห์  209 
คุณภาพนํ้านมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้านมดิบที่ใช้ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  
ชนิดค่าเฉล่ียจํานวนเม็ดเลือดขาวในนํ้านม ( Somatic Cell Count : SCC ) รายเดือนในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1
ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 44 แสดงข้อมูลค่าเฉล่ีย Somatic Cell Count : SCC รายเดือน   210 
ของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 45 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย Total Solid : TS รายเดือนของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ  211 
ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 
 



สารบญัภาพ 

 ภาพ                                                                                   หน้า 

ภาพแผนที่ 1 แสดงพ้ืนที่อาณาเขต        1 

ภาพแผนที่ 2 แสดงสถานที่ฝังซากในกรณีที่พบสุกรป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร (ASF) 18   
แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างพ้ืนที่ส่วนราชการสํานักงานปศุสัตว์เขต 1   3 
แผนภาพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ เขต 1  178 
แผนภาพที่ 3 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 179 
แผนภาพที่ 4 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จงัหวัดนนทบุรี  180 
แผนภาพที่ 5 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จงัหวัดชัยนาท  181 
แผนภาพที่ 6 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 182 
แผนภาพที่ 7 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการบิหารชมรมแพะ-แกะลพบุรี  183 
แผนภาพที่ 8 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จงัหวัดสิงห์บุรี  184 
แผนภาพที่ 9 แสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสระบุรี 185 
แผนภาพที่ 10 แสดงแผนผงัโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดอ่างทอง  186 
แผนภาพที่ 11 แสดงแผนผงัโครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดปทุมธานี  187 
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ภารกิจและอํานาจหน้าที ่
ฝ่ายบรหิารทั่วไป : 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การบริงานบุคคล และงานธุรการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานติดต่อประสานงาน 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฏหมายด้านปศุสัตว์ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สืบสวนการประพฤติมิชอบ การสอบสวน

ข้อเท็จจริงการสอบสวนวินัย 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
6. ดําเนินการโครงการ 5 ส. โครงการน่าอยู่น่าทํางาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของสํานักงาน

ปศุสัตว์เขต 1 และโครงการหน่วยงานใสสะอาด 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนสุขภาพสัตว์ : 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่ในการดําเนินการ

ด้านสุขศาสตร์สัตว์ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  

รวมทั้งควบคุมการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ให้คําปรึกษา แนะนําและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนมาตรฐานการปศสุตัว์ : 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์รวมทั้งการตรวจรับรองและ

ควบคุม การดําเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ 
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสตัว์ 

3. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรอง และควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ : 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เก่ียวกับกําหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และระบบการจัดการฟาร์ม  

พันธ์ุสัตว์  อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศสุัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมในพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์  

ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ 
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ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ (ต่อ) : 
3. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษาแนะนําด้านการผลิตปศุสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4. ดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (ธคก.) 
5. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ : 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
3. จัดทําสถิติขอ้มูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่รบัผิดชอบ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ 
7. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ตามระบบบริหารการ

ปฏิบัติงาน (e-Operation) และจัดพิมพ์รายงานตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด เสนอปศุสัตว์เขตและผู้อํานวยการส่วน/ฝ่าย 
ทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน 

8. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
9. เป็นฝ่ายเลขานุการปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางที่ 1  แสดงการปฏบิตัิงานดา้นกฎหมาย 

รายการ ผลงาน (ครั้ง) 
ร้องทุกข์ผู้กระทําผิด ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 1 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 
ร้องทุกข์ร้านขายอาหารสัตว์ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

1 

ร้องทุกข์ การใช้สารเร่งเน้ือแดงในฟาร์มโค/สุกร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

2 

ร้องทุกข์ โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พระราชบัญญติัควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2559 

7 
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• สํานักงาน
ป้องกันแล

• ตัวแทนท่ีผ
• สํานักงาน

• ตัวแทนทีม
แบบต่างๆ

• ทีมสอบสว
จํานวน ๔

• เข้าร่วมเส
• ประกาศผ

โครงการพ
รและเหตุผล 

จากการ
ทยา ทั้งในส่ว
ร็ว ทราบความ
องกันและคว
รของกรมปศุส
ป็นไปอย่างทนั
เน่ือง โดยการ
งเครือข่าย น
นความร่วมมือ
รค ในแต่ละภู
ะสงค ์
   ๑. เพ่ือพัฒ
ตว์ การวิเคราะ
   ๒. เพ่ือส
ธิภาพมากขึ้น 

นการดําเนนิงา

ดําเนนิโครงกา
รงการฝึกอบร
าณ ๒๕๖๒” 
ระบุรี ผู้เข้าร่ว
ละผลผลิตสัตว

                  

นปศุสัตว์เขตคัดเ
ละบําบัดโรคสัต

ผ่านการฝึกอบร
นปศุสัตว์เขตแต่ง

มสอบสวนโรคท
ๆ
วนโรคทําการสว
๔ เร่ือง

สนอผลงานวิชาก
ผลและมอบรางว

พัฒนานายสตั

รระบาดของโร
นการติดตาม
มเป็นไปของส
บคุมโรคมาอ
สัตว์จําเป็นจะ
นท่วงที สํานัก
รจัดฝึกอบรม 
นายสัตวแพท
 ระหว่างหน่ว
ภูมิภาคเป็นไป

ฒนาบุคลากร
ะห์ข้อมูล และก
สร้างเครือข่ายที
 

าน 

าร 
รมเชิงปฏิบัติก
 เมื่อวันที่ ๑๑
มฝึกอบรม ได้
ว์ และสถาบันส

                 

เลือกตัวแทนนา
ว์

รมฯและคณะทํา
งต้ังทีมสอบสวน

ทางระบาดวิทยา

วบสวนโรคหรือ

การระดับประเท
วัล

สรปุผลกา

ตวแพทย์นักร

รคระบาดสัตว์
สถานการณ์ข
สถานการณ์โร
อย่างต่อเน่ือง 
ะต้องมีความร
ควบคุมป้องกั
 เพ่ือถ่ายทอด
ย์นักระบาดวิ
วยงานท่ีเก่ียว
อย่างมีประสทิ

ในพ้ืนที่ให้สา
การเขียนรายง
ทีมสอบสวนโร

าร “พัฒนานา
๑ – ๑๓ มีนาค
้แก่ นายสัตวแ
สุขภาพสัตว์ รว

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๘ 

ายสัตวแพทย์เข้า

างานจัดอบรมก
นโรคทางระบาด

าเข้าร่วมฝึกอบร

อศึกษาและจัดทํ

ทศเพ่ือพิจารณา

ารปฏบิตัิงาน
 

ระบาดวิทยาภ

ว์ในประเทศไท
ของโรค การเฝ้
รคที่ใกล้เคียงค
 นอกจากระบ
รู้ด้านระบาด
กัน และบําบัด
ดความรู้ให้แก่
วิทยาภาคสน
วข้อง เพ่ือบูรณ
ทธิภาพ 

ามารถดําเนิน
านทางวิชาการ
รคของหน่วยง

ายสัตวแพทย์
คม ๒๕๖๒ ณ 
แพทย์จากสํานั
วม ๒๔ คน 

การปฏิบัติงาน

 

าร่วมฝึกอบรม 

การสอบสวนโรค
ดวิทยาระดับเขต

รมหลักสูตรการ

ทํารายงานทางร

าผลงานดีเด่น

นส่วนสุขภาพ

ภาคสนาม ระ

ทยที่ผ่านมา ก
ฝ้าระวังโรคอย
ความเป็นจริงม
บบการสอบส
วิทยา ที่เหมา
ดโรคสัตว์จึงได้
เจ้าหน้าที่ทั้งใ
นาม โดยมีสํา
ณาการงานด้า

นงานด้านระบ
รที่มีประสิทธิภ
านในพ้ืนที่ ให้

นักระบาดวิท
  โรงแรมเซอร
นักงานปศุสัตว์เ
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Training for T

คระบาดสัตว์แกน่
ต

รศึกษาทางระบา

ะบาดวิทยาเข้าร

สตัว์  

ะดับเขต ปีงบ

 กรมปศุสัตว์ได้
ย่างเป็นระบบ
มากที่สุด และ
วน ทางระบา
าะสมเพ่ือให้ก
ด้ส่งเสริมการพั
ในส่วนกลางแ
นักงานปศุสัต
านระบาดวิทย

าดวิทยาในเบื
ภาพ ตามมาตร
ห้การสอบสวนโ

ยาภาคสนาม 
ร์เจมส์  รีสอร์
เขต ๑ สํานักง
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Trainer ท่ีจัดโด

นายสัตวแพทย์ใ

าดวิทยาด้วยวิธี

ร่วมเสนอในงาน

บประมาณ ๒๕

ด้ดําเนินงาน ต
บสม่ําเสมอ แล
ะใช้ข้อมูลดังก
าดวิทยาที่มีป
การตอบสนอ
พัฒนาความรู้ด
และระดับภูมิภ
ัตว์เขต เป็นแ
ยาให้การเฝ้าร

บ้ืองต้น เช่น 
รฐานของกรมป
นโรคและการค

  ระดับปศุสัต
ร์ท มวกเหล็ก 
งานปศุสัตว์จังห

งานปศุสัตว์เขต

ยสํานักควบคุม

์ในพ้ืนท่ี

ธวิเคราะห์ข้อมูล

นประชุมวิชากา

๕๖๒ 

ตามหลักการท
ละต่อเน่ืองเพ่ือ
กล่าววางแนวท
ประสิทธิภาพแ
องต่อการเกิดโ
ด้านระบาดวิท
ภาค และส่งเส
แกนกลางในก
ระวังควบคุมแ

 การสอบสวน
ปศุสัตว์  
วบคุมป้องกัน

ว์เขต ๑ ประจ
 อําเภอมวกเห
หวัด หน่วยพัฒ

ต 1 

ล

ร

ทาง
อให้
ทาง
แล้ว  
โรค
ทยา
สริม
การ
และ

นโรค 

นโรค 

จําปี
หล็ก 
ฒนา
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หน้า ๙ 

 

๑. แต่งต้ังทีมสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ประกอบด้วย  
ทีมสอบสวนโรคทีมที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
 ๑. นายกันตภณ           ปภากรเกตุรัตน์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าทีม 
 ๒. นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
 ๓. นายคณิณ  วงศารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
 ๔. นายปริญญา  ปาพรหม นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
 ๕. นางสาวจันทรฉวี ดีเสมอ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
 ๖. นางสาวณัฏฐนันท์     ท้วมสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
 ๗. นางสาวสุนิสา  ปานเจริญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน   
                                                                                                และเลขานุการ 
ทีมสอบสวนโรคทีมที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 

๑. นายเทวัณ  สร้อยสุมาลี นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าทีม 
๒. นายกังวาน  ถิรธํารง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๓. นางเสาวนีย์  พวงไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๔. นางสาวอรัญญา จุลปานนท์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๕. นายอรรถพล  พรประไพ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๖. นางสาวโชติกา สิริวลัยลักษณ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
๗. นางสาวอภิญญา วิจารณ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน   

                  และเลขานุการ 
ทีมสอบสวนโรคทีมที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 

๑. นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าทีม 
๒. นางสาวชัชรี   นิยโมสถ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๓. นายทะเนตร  แสนพงษ์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๔. นางสาวฬียากร นนทะดี  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
๕. นายนนทชัย  สันติชาติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
๖. นางสาวกมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
๗. นางสาวณัฏฐ์ธิดา ชนยุทธ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 

         และเลขานุการ 
ทีมสอบสวนโรคทีมที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 

๑. นายสุริยา  ผาแสง  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าทีม 
๒. นางธีราภรณ์  พรหมภักดี นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๓. นางสาวพชรมน ทองเฟ่ือง นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๔. นายสถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๕. นายวัชรพงษ์  ฟ้ากระจ่าง นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๖. นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 
๗. นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
๘. นางสาวหทยา รุจิขจร  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 

         และเลขานุการ 
 



    

 
 

๒. นําเสน
 
ผู้เลี้ยงโคน
โรคปากแ
 
แบบหลา
ในกลุ่มกา
 
ปี ๒๕๖๑
 
รางวัลชม

 

                 

นอผลงานการศึ
๑. หัวข้อ “กา
นม อําเภอวังม
และเท้าเป่ือย 
๒. หัวข้อ “กา
ายหลักเกณฑ์แ
ารศึกษาทางระ
๓. หัวข้อ “กา
๑” ได้รับรางวัล
๔ หัวข้อ “กา
มเชย ในกลุ่มกา

                  

ศึกษาทางระบา
ารศึกษาความรู้
ม่วง จังหวัดสร

ารวิเคราะห์หา
และระบบสาร
ะบาดวิทยาอื่น
ารวิเคราะห์เค
ลชมเชย  ในกลุ
รสอบสวนโรค
ารศึกษาทางระ

                 

าดวิทยาจํานวน
รู้ ทัศนคติ และ
ระบุรี”  ได้รับ

าความเหมาะส
รสนเทศทางภูมิ
ๆ 
ครือข่ายทางสัง
ลุ่มการศึกษาทา
บรูเซลลาในฟา
ะบาดวิทยาอื่น

 

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๑๐

น ๔ หัวข้อ ได้
ะการปฏิบัติใน
รางวัลรองชนะ

สมของพ้ืนที่ใน
มิศาสตร์ จังห

ังคมของการเค
างระบาดวิทยา
าร์มแพะเนื้อ  
ๆ 

ภาพกิจก

การปฏิบัติงาน

๐ 

้แก่ 
การป้องกันแล
ะเลิศอันดับ ๑

นการเลี้ยงสัตว์ปี
หวัดพระนครศ

คลื่อนย้ายสัตว
าอ่ืนๆ 

  พ้ืนที่ตําบลห้ว

รรม 
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ละควบคุมโรคป
๑  ในกลุ่มการศึ

ปีกในด้านการ
รีอยุธยา” ได้ร

ว์ปีก ในพ้ืนที่อ

วยชัย อําเภออิ
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ปากและเท้าเปื
ศึกษา ทางระบ

รป้องกันโรค โด
้รับรางวัลรอง

อําเภอโคกสําโ

อินทร์บุรี จังหว

งานปศุสัตว์เขต

ป่ือย ของเกษต
บาดวิทยาเกี่ยว

ดยใช้การตัดสิ
ชนะเลิศอันดับ

โรง จังหวัดลพ

วัดสิงห์บุรี” ได

ต 1 

ตรกร
วกับ

นใจ
บ ๑  

พบุรี  

ด้รับ
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สัมมนาเชิงปฏบิตักิารซ้อมแผนควบคุมโรคระบาดสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

หลกัการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมปศุสัตว์  โดยสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ได้กําหนดแผน การปฏิบัติงาน
และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคระบาดที่สําคัญในสัตว์ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
โรคปากและเท้าเป่ือย และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น รวมถึงได้กําหนดมาตรการด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านการปศุสัตว์ การปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ การยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ที่เหมาะสม โดยมี
จุดประสงค์ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน และสามารถ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ระดับเขต  ระดับอําเภอ และด่านกักสัตว์  มีความเข้าใจ เก่ียวกับ
แผนการดําเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค และนํามาปฏิบัติซักซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อม อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปศุสัตว์ที่อาจมี 
ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงาน  ปศุสัตว์จังหวัด 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และด่านกักสัตว์ ในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

การดําเนินงาน 
 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนควบคุมโรคระบาดสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ 
11 - 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพสัตว์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานปศุเขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ และด่านกักสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๑ รวม ๑๑๙ ราย โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
จากสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์  และสถาบันสุขภาพสัตว์ รูปแบบการประชุมสัมมนาประกอบด้วยการ
บรรยายเน้ือหา การแบ่งกลุ่มระดมสมอง  การนําเสนอต่อที่ประชุมและอภิปรายผล  
สรุปผลการดําเนนิงาน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับแผนการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดที่สําคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคปากและเท้าเป่ือย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมถึง
รับทราบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง เครือข่าย
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๑๔ 

 

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมระบบป้องกันโรคและการเล้ียงสตัว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) 
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย   ผลการ

ดําเนินงาน  
ร้อยละของ 

ผลปฏิบัติงาน 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมหรือได้รับการให้คําปรึกษา(ราย) 1,350 2,256 167.11 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองสถานที่(ราย) 1,170 1,460 124.79 
  - สัตว์ปีกพ้ืนเมือง(ราย) 860 996 115.81 
  - เป็ดเนื้อ (ราย) 21 34 161.90 
  - เป็ดไข่ (ราย) 12 16 133.33 
  - โคนม (ราย) 30 30 100.00 
  - โคเนื้อ (ราย) 11 24 218.18 
  - แพะ (ราย) 160 192 120.00 
  - แกะ (ราย) 10 5 50.00 

  - สุกร (ราย) 44 52 118.18 
  - ไก่ไข่ (ราย) 22 111 504.55 

ตารางที่ 3  แสดงโครงการเฝ้าระวังโรคไขห้วัดนกเชงิรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลปฏิบัติงาน 
การเฝ้าระวังไข้หวัดนกทางอาการ(ราย) 93,452 74,498            79.72  
การเก็บตัวอย่าง     
 - สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน(ราย) 778 897         115.30  
 - เป็ดไล่ทุ่ง 340 280          82.35  
 - โรงฆ่าสัตว์ปีก(แห่ง) 16 12          75.00  
 - ตลาดค้าสัตว์ปีกเพ่ือบริโภค(แห่ง) 286 206          72.03  
 - ตลาดค้าสัตว์ปีกสวยงาน(แห่ง) 286 308         107.69  
 - สัตว์ปีกในโครงการพระราชดําริ(โรง) 6 6         100.00  
 - อื่นๆ(ราย)            -                    -               -  

ตารางที่ 4  โครงการรณรงคท์ําความสะอาดและทาํลายเชือ้โรคในพื้นที่เสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลปฏิบัติงาน 

 - สถานท่ีเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย(แห่ง)    100,704        105,153       104.42  
 - ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย(แห่ง)        2,684            3,251       121.13  
 - สถานท่ีฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย(แห่ง)          480              323          67.29  
 - สนามซ้อมไก่/ชนไก่            84               159       189.29  
 - พ้ืนท่ีเสี่ยงนกอพยพหรือนกประจําถ่ินท่ีอยู่หนาแน่น(แห่ง)            44                 37          84.09  
 - พ้ืนท่ีเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง(แห่ง)          217               400       184.33  
 - พ้ืนท่ีท่ีจังหวัดพิจารณาแล้วว่าเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง(แห่ง)        1,176             1,170          99.49  
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การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 

ตารางที่ 7  แสดงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)ในโคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย

(ตัว) 
400,880 24,500 89,420 10,238 9,794 27,492 130,802 62,974 22,870 22,790 

ผลการฉีด 
(ตัว) 

402,885 20,212 89,420 10,061 11,245 30,000 132,206 60,968 23,411 25,362 

ร้อยละ 100.50 82.50 100 98.27 114.82 109.12 101.07 96.81 102.37 111.29 

ตารางที่ 8  แสดงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคนม 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย

(ตัว) 
558,300 180 - - - - 197,445 360,000 570 105 

ผลการฉีด 
(ตัว) 

561,916 200 - - - - 200,146 361,042 500 28 

ร้อยละ 100.65 111.11 - - - - 101.36 100.29 87.72 26.67 

ตารางที่ 9  แสดงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรคคอบวม (Haemorrhagic) 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย

(ตัว) 
18,202 200 6,523 - 200 900 2,555 7,484 130 210 

ผลการฉีด 
(ตัว) 

29,906 253 8,550 - 349 9,600 2,830 7,747 260 317 

ร้อยละ 164.30 126.50 131.07 - 174.50 1,066.67 110.76 103.51 200 150.95 

การตรวจรบัรองอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสตัว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนกิส์ แบบพเิศษ 
(e-privilege Permit)  

บริษัทที่ผ่านการตรวจรับรองอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์บบพิเศษ (e-privilege Permit) ทั้งสิ้นจํานวน 15 แห่ง ได้แก่ 

1. บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
2. บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
3. บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
4. บริษัท ไก่สดเซนทาโก จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
5. บริษัทไทยซมัมิทมาร์เก็ตต้ิง จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
6. บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
7. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด (ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด เทสโก้โลตัส สาขาลําลูกกา)  

จังหวัดปทุมธานี 
8. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จังหวัดสระบุรี 

 
 



    

 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพษิสุนขับ้า 
ตารางที่ 10  แสดงจํานวนสตัว์ที่ได้รบับรกิารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย

(ตัว) 
80,000 20,000 7,000 6,000 10,000 10,000 7,000 6ม000 7,000 7,000 

ผลงาน 
(ตัว) 

72,836 16,000 7,000 6,200 10,833 9,000 7,000 6,303 7,450 3,050 

ร้อยละ 91.05 80.00 100.00 103.33 108.33 90.00 100.00 105.05 106.43 43.57 

กิจกรรมควบคุมประชากรสตัว์พาหะนําโรคพษิสุนขับ้า โดยการผ่าตดัทาํหมัน 
ตารางที่ 11  แสดงจํานวนการควบคุมประชากรสตัว์พาหะนาํโรคพษิสุนัขบา้ โดยการผา่ตดัทําหมัน 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย  

(ตัว) 
3,360 490 350 490 490 560 210 140 280 350 

ผลงาน  
(ตัว) 

11,764 904 1,264 518 1,024 2,722 2,419 654 664 1,595 

ร้อยละ 350.12 184.49 361.14 105.71 208.98 486.07 1,151.90 467.14 237.14 455.71 

โครงการเฝา้ระวังเชงิรกุเพือ่รบัรองท้องถ่ินปลอดโรคพษิสุนัขบา้ 
ตารางที่ 12  แสดงจํานวนการเฝ้าระวังเชิงรกุเพือ่รบัรองท้องถ่ินปลอดโรคพษิสุนขับ้า 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
671 37 59 44 54 147 125 100 41 64 

ผลงาน  
(ตัว) 

501 3 59 43 62 102 125 17 35 55 

ร้อยละ 74.66 8.11 100.00 97.73 114.81 69.39 100.00 17.00 85.37 85.94 

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนขับา้ 
ตารางที่ 13  แสดงจํานวนสตัว์ที่ได้รบับรกิารผ่าตดัทาํหมันภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพษิสุนขับา้ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
17,100 2,400 1,500 3,000 2,500 3,000 1,000 700 1,500 1,500 

ผลงาน 
(ตัว) 

20,045 2,408 1,836 3,030 2,500 4,218 1,588 701 2,170 1,594 

ร้อยละ 117.22 100.33 122.40 101.00 100.00 140.60 158.80 100.14 144.67 106.27 
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การตดิตามประสานงานโครงการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสุนขับ้า 
ตารางที่ 14  แสดงการตดิตามประสานงานโครงการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสุนขับา้ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
2,139 150 177 135 192 471 375 324 123 192 

ผลงาน  
(ตัว) 

1,928 138 187 135 95 508 500 - 128 183 

ร้อยละ 90.14 92.00 105.65 100.00 49.48 107.86 133.33 - 147.97 95.31 
 
โครงการอบรมอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 
ตารางที่ 15  แสดงการอบรมอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
1,506 100 120 125 130 314 250 250 82 135 

ผลงาน 
(ตัว) 

1,760 94 184 125 130 436 250 250 115 176 

ร้อยละ 116.87 94.00 153.33 100.00 100.00 138.85 100.00 100.00 140.24 130.37 

กิจกรรมตรวจสอบ กาํกบัดแูลสถานพยาบาลสตัว์ 
ตารางที่ 16  แสดงตรวจสอบ กบัดแูลสถานพยาบาลสตัว์ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เป้าหมาย 

(ตัว) 
40 - 2 9 10 7 4 4 2 2 

ผลงาน  
(ตัว) 

99 - 5 24 17 11 12 17 3 10 

ร้อยละ 247.50 - 250.00 266.67 170.00 157.14 300.00 425.00 150.00 500.00 
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2. ปัญหาด้า

2.1  กา
ย่างหนาแนน่

2.2 ค่ารั
นสุนัขจรจัดขึ้น

                  

หวัดนนทบุร ี 

บ 
รอาหารเสริม
รงเรียนไม่มีอ
มโรงเรียน พา
บนมเสียหาย 
ารจัดส่งนมไม
มาะสม บางโ
น ต่างอําเภอ 
ไข 
เรียนแจ้งผู้ปร
ะสานหน่วยงา
รียนแจ้งผู้ประ

านการเฝ้าระว
ารสร้างศูนย์พ
นและราคาที่ดิน
รักษาพยาบา
น 

                 

 

 (นม) โรงเรีย
อุปกรณ์ในก
าเลท  
 เช่น ถุงนมพา
ม่ตรงตามเวลา
โรงเรียนต้องจั
 

ะกอบการโด
านที่เก่ียวข้องด
ะกอบการโดย

วัง ป้องกัน แ
พักพิงสัตว์จรจ
นสูงมาก 
ลสัตว์ราคาสู

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๒๕

ยน 
การดําเนินก

าสเจอร์ไรส์รั่ว
า มีสาเหตุจ
จัดส่งจํานวนม

ยตรงเพ่ือดําเ
ดําเนินการแก้
ยตรงเพ่ือขอรับ

และควบคุมโร
จัดหาที่จัดสร้

งทําให้ผู้เลี้ยง

การปฏิบัติงาน

๕ 

ารตามโครง

วหรือฉีกขาด 
จาก การจัดส
มาก บางโรงเ

เนินการจัดหา
ก้ไขปัญหาอีกท
บนมทดแทนก

รคพิษสุนัขบา้
ร้างได้ยากเน่ือ

งสัตว์บางราย
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งการอาหาร

 
สรรโควต้าในก
เรียนที่จัดส่งมี

าอุปกรณ์  ห
ทางหน่ึง 
กรณีเกิดปัญห

า ในสัตว์ 
องจากพ้ืนที่จั

ยทิ้งสัตว์เลี้ยงข

562  สํานักง

รเสริม (นม )

การจัดส่งนมใ
มีจํานวนนักเรี

หากไม่ได้รับก

หานมเสียหาย 

ังหวัดนนทบุรี

ของตนเองเมื

งานปศุสัตว์เขต

)  โรงเรียน เ

ให้ผู้ประกอบก
รียนน้อย  แต

การแก้ไข ให้แ

 

รี เป็นที่อยู่อา

มื่อสัตว์ป่วยทํ

ต 1 

เ ช่น 

การ
ต่ละ

แจ้ง           

าศัย

าให้

  



    

 
 

 
เกิดปัญห
สํานักงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญัหา/อ
 

 
 
 

การทําสญั
 
 
ขอรับรอ
 
ทําให้เกิด
 

                 

2.3 lab
หา วัคซีนในส่ว
นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ
1. โครงการ

- เกษ
2. โครงการ
 - ผูร้ั
 - กา
 - กา
3. โครงการ

- หน
ญญาล่าช้า 
4. โครงการ
  - ไม่
ง GAP 
  - วัค
ดปัญหา วัคซีน

                  

bies  ที่กรมใ
วนที่เหลือ แล
หวัดอ่างทอง 

บ 
รเกษตรกรปร
ษตรกรที่เข้าร
รส่งเสริมเกษต
รับผิดชอบโคร
ารโอนงบประม
ารเร่งรัดการดํา
รอาหารเสริม 
น่วยจัดซื้อทํา

รระบบส่งเสริ
ม่สามารถพัฒ

คซีน labies  ท
นในส่วนที่เหลื

                 

ห้มาใช้ในกรณ
ละการรายงาน
  

ราดเปรือ่ง (S
ร่วมโครงการส
ตรทฤษฎีใหม
งการระดับกร
มาณที่ล่าช้า 
าเนินงานของ
 (นม) โรงเรีย
สัญญาล่าช้า 

มการเกษตรแ
นาเป็นฟาร์ม

ที่กรมให้มาใช้
ลอื และการรา

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๒๖

ณีเกิดโรค เท่า
นการใช้วัคซีนไ

mart Farm
ส่วนใหญ่เป็นร
ม่     
ระทรวงและก

งหน่วยบังคับบั
ยน 
เน่ืองจากโรง

แบบแปลงให
มมาตรฐานได

ช้ในกรณีเกิดโ
ายงานการใช้วั

การปฏิบัติงาน

๖ 

าน้ัน ไม่สามา
ไม่เป็นไปตาม

er) 
รายเดิม เน่ืองจ

กรมฯยังไม่มีคว

บัญชา 

งเรียนแจ้งจํา

หญ่ 
ด้ เน่ืองจากไ

รค เท่าน้ัน ไม
วัคซีนไม่เป็นไป

นประจําปี 25

รถนํามาใช้ใน
มเป้าหมาย 

จากเกษตรกร

วามชัดเจนในโ

นวนนักเรียน

ม่มีสัตวแพท

ม่สามารถนําม
ปตามเป้าหมา

562  สํานักง

นการควบคุมป้

รรายใหม่มีจําน

นโครงการ 

นล่าช้า และ อ

ย์คุมฟาร์มใน

มาใช้ในการคว
าย 

งานปศุสัตว์เขต

ป้องกันโรค ทํ

นวนน้อย 

อ.ส.ค.ส่งเอกส

นการดําเนินก

วบคุมป้องกัน

ต 1 

าให้

สาร 

การ           

นโรค 

  



    

 
 

สํานักงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปญัหา/อ
 
 
เกิดปัญห
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ
-  การเข้าใช้ร
- วัคซีน labi
หา วัคซีนในส่ว
 

                  

หวัดชยันาท  

บ 
ระบบ e-sma
es  ที่กรมให
วนที่เหลือ แล

                 

 

rt plus ระบบ
ห้มาใช้ในกรณี
ละการรายงาน

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๒๗

บยังไม่สมบูรณ
ณีเกิดโรค เท่า
นการใช้วัคซีนไ

การปฏิบัติงาน

๗ 

ณ์ และใช้ได้กับ
าน้ัน ไม่สามาร
ไม่เป็นไปตาม
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บโทรศัพท์ระบ
รถนํามาใช้ใน
มเป้าหมาย 

562  สํานักง

บบ android 
นการควบคุมป้

งานปศุสัตว์เขต

 
ป้องกันโรค ทํ

ต 1 

าให้



    

 
 

สํานักงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปญัหา/อ
  
และต้อง
และมีแน
  
  
เพ่ือช่วยใ
  
บูรณากา
โครงการ
 
 
 
 
 
 
 

                 

นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ
- การร้องเรีย
การให้เจ้าหน้
นวโน้มไม่เพียง
- โต๊ะผ่าตัด แ
- ขาดอุปกร
ในการปฏิบัติง
- การมอบปั
ารในการขับเ
รเพ่ิมจากเป้าห

                  

หวัดสิงหบ์รุ ี

บ 
ยนจากศูนย์ดํา
น้าที่เข้าไปดําเ
งพอในอนาคต
และเก้าอ้ีผ่าตัด
รณ์ กรณีการ
งาน 
จจัยการผลิต
คลื่อนส่งข้อมู
หมายเดิม 

                 

ารงธรรม และ
เนินการผ่าตัด
ต 
ด บางส่วนชํา
รจัดสุนัขจรจั

ต ตามโครงก
มูลการสํารวจ

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๒๘

ะหน่วยงานรา
ดทําหมัน ทําใ

รุด ทําให้ไม่เพี
จัด เพ่ือผ่าตั

การเกษตรทฤ
จความต้องกา

การปฏิบัติงาน

๘ 

าชการ ประชา
ให้เวชภัณฑ์ที่ใ

พียงพอในการ
ัดทําหมัน จํ

ฤษฎีใหม่ ให้เ
ารของเกษตร
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าชน เรื่องปัญ
ใช้ในการผ่าตั

รปฏิบัติงาน 
ํ าเป็นต้องใช้

เกษตรกรล่าช
กรล่าช้าและ

562  สํานักง

หาสุนัขจรจัด
ตัดทําหมันคงเ

ช้แผงกั้นแบบ

ช้าเน่ืองจาก
ยังมีเกษตรก

งานปศุสัตว์เขต

ด เป็นจํานวนม
เหลือจํานวนน้

บเคลื่อนย้าย

หน่วยงานท่ีร
รที่สมัครเข้าร

ต 1 

มาก
น้อย 

ยได้           

ร่วม           
ร่วม

 

 



    

 
 

 
สํานักงา
 

ปญัหา/อ
 
ถ้าเป็นสุน
โซนที่ดี  
 

คณะทําง
นมจัดหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ
- ได้รับการร้
นัขที่มคีนเอาไ
 
- ได้รับการร้อ
- โครงการอ
านขับเคลื่อนโ
าคู่มือโรงเรียน
 

                  

หวัดลพบรุ ี

บ 
ร้องเรียน ในก
ไปปล่อยก็จะอ

องเรียน เรื่องฟ
าหารเสริม (
โครงการอาหา
น เทอร์โมมิเตอ

                 

กรณี สถานที่
อยู่แบบลําบาก

ฟาร์มหมู มีกลิ
นม) โรงเรียน
รนมเพ่ือเด็กแ
อร์ มาให้ และ

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๒๙

ทีเ่ลีย้งสุนัขจรจั
ก ถ้าเป็นสุนั

ลิ่นขีห้มูเหม็น 
น พบว่าบางโ
และเยาวชน ร
ะเพ่ิมปริมาณน

การปฏิบัติงาน

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จดั เลี้ยงไม่ดี 
นัขที่มคีนเอาไป

 รวมตัวกันรอ้
โรงเรียนยังขา
ะดับอําเภอ จึ
นํ้าแข็งให้มาก
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 อดอยาก ผ
ปไว้ แล้วมีกา

องขอให้ปิดฟา
าดคู่มือโรงเรียน
จงึได้แนะนําให
กขึ้นให้เหมาะส

562  สํานักง

ผอมโซ มีการ
ารจ่ายเงินให้ค

าร์ม 
น เทอร์โมมิเ
ห้แจ้งผู้ประกอ
สมกับจํานวน

งานปศุสัตว์เขต

แบ่งโซนการเลี
คนดูแลก็จะได

ตอร์ นํ้าแข็งน
อบการผลิตภั
นม 

ต 1 

ลี้ยง           
ด้อยู่

น้อย 
ัณฑ์

  



    

 
 

สํานักงา
 
 

 
ปญัหา/อ
  
และต้อง
และมีแน
  
  
เพ่ือช่วยใ
  
เลี้ยงแบบ
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ
- การร้องเรีย
การให้เจ้าหน้
นวโน้มไม่เพียง
- โต๊ะผ่าตัด แ
- ขาดอุปกร
ในการปฏิบัติง
- การฉีดวัคซี
บปล่อยในแปล

                  

หวัดสระบุร ี

บ 
ยนจากศูนย์ดํา
น้าที่เข้าไปดําเ
งพอในอนาคต
และเก้าอ้ีผ่าตัด
รณ์ กรณีการ
งาน 
ซีนป้องกันโรค
ลงหญ้า พ้ืนที่

                 

ารงธรรม และ
เนินการผ่าตัด
ต 
ด บางส่วนชํา
รจัดสุนัขจรจั

ค Hemorrha
ค่อนข้างกว้าง

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๓๐

ะหน่วยงานรา
ดทําหมัน ทําใ

รุด ทําให้ไม่เพี
จัด เพ่ือผ่าตั

agic (คอบวม)
ง ใช้เวลานาน

การปฏิบัติงาน

๐ 

าชการ ประชา
ให้เวชภัณฑ์ที่ใ

พียงพอในการ
ัดทําหมัน จํ

) มีปัญหาเรื่อ
น ต้องใช้บุคลา
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าชน เรื่องปัญ
ใช้ในการผ่าตั

รปฏิบัติงาน 
ํ าเป็นต้องใช้

งการจับสัตว์ใ
ากรจํานวนมา

562  สํานักง

หาสุนัขจรจัด
ตัดทําหมันคงเ

ช้แผงกั้นแบบ

ในพ้ืนที่ยาก เ
าก  

งานปศุสัตว์เขต

ด เป็นจํานวนม
เหลือจํานวนน้

บเคลื่อนย้าย

เน่ืองจากเป็น

ต 1 

มาก
น้อย 

ยได้           

การ

 



    

 
 

สํานักงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปญัหา/อ
 

น้อยลง 
  
ไม่ตรงกับ
และ อ.ส
  
ร้องทุกข์
พรบ. กา

 
 
 
 
 
 

                 

นปศสุตัว์จังห

อุปสรรคทีพ่บ

- พ้ืนที่การเลี้

- โครงการอา
บการจัดสรร 
ส.ค. ยังไม่มีกา
- ปัญหาการ
์กล่าวโทษผู้ก
ารฆ่าสัตว์ที่กร
 

                  

หวัดปทุมธานี

บ 

ลี้ยงสัตว์ เน่ือง

าหารเสริม (น
จากการประส
รอัปเดทข้อมู
รใช้สารเร่งเน้ื
ระทําความผิ
มปศุสัตว์ออก

                 

น ี

งจากเร่ิมเป็น

นม) โรงเรียน
สานไปยังผู้ปร
ลการจัดสรรสิ
น้ือแดง ในพ้ืน
ด โดยได้ช้ีแจ
ก 

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๓๑

เขตเมืองเข้าม

น พบปัญหาใน
ระกอบการพ
สทิธ์ิ  
นที่อําเภอคล
จงกับผู้ประกอ

การปฏิบัติงาน

๑ 

มารุกพ้ืนที่กา

นเรื่องพ้ืนที่ก
บว่า บริษัทฯ

ลองหลวง พบ
อบการถึงการ
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ารเกษตร จําน

ารจัดสรรสิท
ได้มีการเปล่ี

บมีผู้กระทําผิ
ปราบปรามก

562  สํานักง

นวนสัตว์และ

ทธ์ินมโรงเรียน
ยนแปลงพ้ืนที

ผิด จํานวน 1
การกระทําคว

งานปศุสัตว์เขต

เกษตรกรเริ่ม

น ที่ อ.ส.ค.ให
ที่การจัดสรรสิ

1 ราย ได้ทําก
ามผิด และช้ีแ

ต 1 

มลด

ห้มา          
สิทธ์ิ 

การ           
แจง 

 

 



    

 
 

 
ช่ือตัวช้ีวั
เปรียบเท
พ.ศ.256
แผนการ

ปฏิบัติงา

ผลการดํา
รายงานร
ตามรายง
แผนงาน 
รหัสกิจก
รหัสกิจก
 

ตารางที่ 
จังหวัด

ผลงาน(%
เป้าหมา

(แห่ง) 

                 

ัด : ร้อยล
ทียบกับผลผ
62 
ดําเนินการ  
1. จัดทําคําส
านของสํานักงา
2. กํากับให้ป
าเนินการ 
ระบบบริหารก
งานผลการปฏิ
 พ้ืนฐานด้านก
กรรมหลัก 62
กรรม 3021 

 17  แสดงจํ
ด กรุงเทพ
%) 0.00 
าย 
 

2 

0.00

แผน

                  

รายละ

ละความสําเร็
ลิตที่สํานักงา

สั่งแต่งต้ังผู้รับ
านปศุสัตว์จังห
ปศสุัตว์จังหวัด

การปฏิบัติงาน
ฏิบัติราชการ R
การสร้างความ

2021 : ผลผลิ
: กิจกรรมหลั

จาํนวนสถานส
ฯ ชัยนาท 
 100.00 

1 

0

100.001

นภูมิที่ 3  จํา
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340

ปศุสัตว์ 
ได้รับการปรบั
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รกรที่ได้รับกา
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ทีไ่ดร้บับริการ

6

หมาะสมไดร้บั
ปศุสตัว์

นประจําปี 25
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ไม่เหมาะสม 

ทยีม 
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การปศสุตัว์ 
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บโครงสร้างกา
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ารเพ่ิมประสิท
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การปรบัเปลี่

562  สํานักง
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ผลงาน 
เป้าหม

(ไร่) 

ตารางที่ 
จังหวั

ผลงาน 
เป้าหม

(ราย

                 

กรรมหลัก 62
กรรม 3049 

 44 แสดงจํา
ัด กรุงเทพ
 (%) 100.0
มาย 
 

14.0

 45 แสดงเก
วัด กรุงเทพ

 (%) 100.0

มาย 
ย) 

56 
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2037 : โครงก
: กิจกรรมหลั

านวนพืน้ทีเ่ก
พฯ ชัยนาท
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พฯ ชัยนาท 
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แผนภูมิ
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 นนทบุรี 
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ที่ 31 เกษตร

    รายงานผลก
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ษตรกรรมย่ังยื
ษตรทฤษฎีใหม
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ปทุมธานี 
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.00 100.00
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การปฏิบัติงาน
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อยุธยา 
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430.75 4

ปศุสตัว์ 
อยุธยา 
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3
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นทีเ่กษตรกรร
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รพฒันาศักยภ

นประจําปี 25

ลพบุรี สร
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รหัสกิจก
รหัสกิจก
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จังหวัด

ผลงาน (
เป้าหมา

(ราย)
 
แผนงาน 
รหัสกิจก
รหัสกิจก
 

                 

กรรมหลัก 62
กรรม 62051

 46 แสดงจํา
ัด กรุงเทพ
(%) 101.3
าย 
) 

5,20

 ยุทธศาสตร์ส
กรรมหลัก 62
กรรม 3042 

101.33

100.33
12

แผนภูมิท

                  

205 : โครงกา
1 : กิจกรรมห

านวนเกษตรก
พฯ ชัยนาท
33 107.52

00 15,500

สร้างความมั่น
2082 :โครงก
 : กิจกรรมหลั

107.52 10

แผนภูมิที่ 32

22.40
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ลัก ปรบัโครง

กรผู้เลี้ยงสตัว์
 นนทบุร ี
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32,100 16
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108.30 10

การขึ้นทะเบยี
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ใตโ้ครงการสั

562  สํานักง
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47 แสดงจําน
ด กรุงเทพ
%) 100.3
าย 
 

2,400

 48 แสดงจํา

เ

กรรมหลัก 62
กรรม 3048 

                  

นวนสัตว์ที่ได้รบั
พฯ ชัยนาท 
3 122.40 

0 1,500 

านวนโรงเรียน
จังหวัด 

ผลงาน (%
เป้าหมาย (โรง

2083 : โครงก
 : กิจกรรมหลั

จังหวัดชั
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บบริการผ่าตัดท
 นนทบุรี 
 101.00 

 3,000 

นที่ได้รบับรกิ
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การส่งเสริม แ
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4 จํานวนโรง
ม

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๔๘

ทําหมันภายใต้
ปทุมธานี 
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ารภายใต้โคร
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นวนผู้ยากไร้ได้
ราย)  11   ผ

100.00
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การปฏิบัติงาน

๘ 

ต้โครงการสัตว์ป
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รงการอนัเนื่อ
 ปทุมธ
 100.
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ชีพเพ่ือแก้ไขปั
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บริการภายใต้
าชดาํริ

นประจําปี 25

ปลอดโรค คนป
พบุรี สระ
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,000 70

งมาจากพระร
ธานี 
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ปัญหาที่ดินทาํ
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ริมและพัฒนาอ
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100.00

ตโ้ครงการอัน

562  สํานักง

ปลอดภัยจากโร
ะบุรี สิงห์บุ ี
0.14 144.6
00 1,500

ราชดาํร ิ
อยุธยา 

100.00 
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ากินของเกษต
กินของเกษตร

อาชีพ 
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งานปศุสัตว์เขต

รคพิษสุนัขบ้า 
รี อ่างทอง 

67 106.27
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รหัสกิจกร

 
ให้เป็นฟา
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 โครงการพิเศ
กรรมหลัก 96
กรรม 3015 

 49 แสดงจาํ
หวัด กรุงเท
น (%) 208.
หมาย 
าย) 

50

กรรม 96204

าก๊าซชีวภาพม

รรม 3047 : 

าร์มต้นแบบ 

208.00
18

แผนภู

                  

ศษ 
6202 : โครงก
 : กิจกรรมหลั

านวนเกษตรก
ทพฯ ชัยนาท
00 187.9

0 1,200

4 : โครงการ พ

จังหวัดล
มาเป็นพลังงาน

 

 กิจกรรมหลัก 

จังหวัดล
 

 

87.92

128

ภมิูที่ 35 จําน

                 

การสร้างทักษ
ัก อาสาปศุสตั

กรที่ได้รบัการเ
ท นนทบุร ี
2 128.00 

0 25 

 พัฒนาต้นแบบ

พบุรี   จํานวน
นทดแทน 
         เป้าห

 พัฒนาต้นแบ

พบุรี   จํานวน

เป้าห
 

.00
100.00

นวนเกษตรกร
ผสมเที

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๔๙

ษะและส่งเสริม
ตว์เพ่ือการพัฒ

เพ่ิมประสิทธิภ
 ปทุมธานี 
 100.00 

50 

บการเลี้ยงโค 

นฟาร์มเกษตร

มาย  (ฟาร์ม)

บการเลี้ยงโค 

นฟาร์มเกษตร

หมาย  (ฟาร์ม)

0 108.40

รทีไ่ดร้ับการเพ
ทียมของอาส

การปฏิบัติงาน

๙ 

มอาชีพด้านกา
ฒนาอาชีพแก่เ

ภาพจากการใ
อยุธยา 

108.40 1
250 

 กระบือ เพ่ือผ

รกรผู้เลี้ยงโค 

)     2   ผลงา

 กระบือ เพ่ือผ

รกรผู้เลี้ยงโค-

)     2   ผลงา

107.12 9

พิม่ประสทิธภิ
สาปศุสตัว์

นประจําปี 25

ารเกษตร 
เกษตรกรราย

ห้บริการผสม
ลพบุรี สร

107.12 94
1,025 1,

ผลิตก๊าซชีวภา

 กระบือฯ เป็น
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ลิตก๊าซชีวภาพ

กระบือ ที่ได้รั

น  ร้อยละ  
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ภาพจากการใ

562  สํานักง
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                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๕๐ 

 

ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศสุัตว์เขตทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตทีส่ํานักงาน
ปศุสัตว์เขตได้รับมอบหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนการดําเนินการ  

1. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลตัวช้ีวัดปศุสัตว์เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 

2. ดําเนินการได้ 91% ขึ้นไปของเป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ   
 ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ RPT 501  ขอสรุปรายงานดังน้ี 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62032 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลกั : 3031 : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : 30311 : ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
ตารางที่ 50 แสดงตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ตรวจติดตาม กํากับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม (สนง.ปศข.) คร้ัง 7 28 400.00 
สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก 
(สนง.ปศข.) 

คร้ัง 0 0 0 

ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน(สนง.ปศข.) คร้ัง 9 15 166.67 
จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับ
ผู้ประกอบการ (สนง.ปศข.) 

ราย 150 935 623.33 

โคเนื้อ ราย 0 104 0 
โคนม ราย 80 356 445.00 
สุกร ราย 0 23 0 
แพะเนื้อ ราย 0 104 0 
แพะนม ราย 0 104 0 
แกะเนื้อ ราย 0 104 0 
ไก่เนื้อ ราย 70 0 0 
ไก่ไข่ ราย 0 0 0 
ไก่พันธ์ุ ราย 0 0 0 
เป็ดเนื้อ ราย 0 0 0 
เป็ดพันธ์ุ ราย 0 0 0 
เป็ดไข่ ราย 0 0 0 
นกกระทา ราย 0 0 0 
นกเขาชวาเสียง ราย 0 0 0 
ผึ้ง ราย 0 0 0 
สถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก ราย 0 0 0 
จิ้งหรีด ราย 0 140 0 

 
 
 



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๕๑ 

 

 
กิจกรรมรอง : 30312 : แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง 
ตารางที่ 51 แสดงแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ประจําเขต เข้าฟาร์ม 
โรงฆ่า สถานท่ีผลิตอาหารสัตว์ (ปศข) 

คร้ัง 50 54 108.00 

ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม โรงฆ่า  ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม     
strip test (ปศข) 

ตัวอย่าง 250 283 113.20 

การติดตามและนิเทศงาน  (ปศข) คร้ัง 1 1 100.00 
ดําเนินคดี ราย 0 0 0.00 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ราย 0 0 0.00 
สํานักงานปศสุัตว์เขต ราย 0 0 0.00 
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด ราย 0 0 0.00 

 
กิจกรรมรอง : 30313 : ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ 
ตารางที่ 52 แสดงตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ท่ีได้รับบริการตรวจติดตาม 
มาตรฐาน GMP/HACCP (ปศข.) 

แห่ง 10 19 190.00 

 
กิจกรรมรอง : 30318 : เน้ือสัตว์ปลอดภัย ใสใ่จผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
ตารางที่ 53 แสดงเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

จํานวนการรับรองสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ แห่ง 0 89 0.00 

จํานวนสถานท่ีจาํหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง (สนง.ปศข.) แห่ง 0 79 0.00 

จํานวนสถานท่ีจาํหน่ายปศุสัตว์ OK ท่ียกเลิกการรับรอง (สนง.ปศข.) แห่ง 0 19 0.00 
จํานวนสถานท่ีจาํหน่ายปศุสัตว์ OK ท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง 
(สนง.ปศข.) 

แห่ง 0 0 0.00 

 
กิจกรรมรอง : 303110 : ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 
ตารางที่ 54 แสดงตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ติดตามและนิเทศงาน (อยส ปศข) คร้ัง 1 2 200.00 
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กิจกรรมรอง : 303120 : ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
ตารางที่ 55 แสดงตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีได้รับการตรวจรับรอง GMP แห่ง 2 7 300.00 
 - ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน GMP (รับรองใหม่) แห่ง 2 7 300.00 
    -  สัตว์ปีก แห่ง 0 2 0.00 
       -  ผ่านการรับรอง แห่ง 0 0 0.00 
       -  ไม่ผ่านการรับรอง แห่ง 0 2 0.00 
    -  สุกร แห่ง 0 1 0.00 
       -  ผ่านการรับรอง แห่ง 0 0 0.00 
       -  ไม่ผ่านการรับรอง แห่ง 0 1 0.00 
    -  โค กระบือ แห่ง 0 2 0.00 
       -  ผ่านการรับรอง แห่ง 0 1 0.00 
       -  ไม่ผ่านการรับรอง แห่ง 0 2 0.00 
    -  แพะ แกะ แห่ง 0 1 0.00 
       -  ผ่านการรับรอง แห่ง 0 1 0.00 
       -  ไม่ผ่านการรับรอง แห่ง 0 1 0.00 

 
กิจกรรมรอง : 303121 : สิง่แวดล้อม 
ตารางที่ 56 แสดงสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ (เขต) ฟาร์ม 13 24 184.62 

ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟาร์ม 12 24 200.00 
 
กิจกรรมรอง : 30330 : การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์ 
ตารางที่ 57 แสดงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จัดประชุมคณะทํางานควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเชื้อด้ือยาและสาร
ตกค้างในสัตว์ระดับเขต 

คร้ัง 2 2 100.00 

 
กิจกรรมรอง : 30331 : ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 
ตารางที่ 58 แสดงตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ติดตามตรวจให้คําแนะนําสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ฮาลาล 

คร้ัง 8 9 112.50 

 
 
 



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๕๓ 

 

แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62037 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
กิจกรรมหลกั : 3045 : ส่งเสริมการทําปศสุัตว์อินทรีย์ 
กิจกรรมรอง : 30451 : ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศสุัตว์อินทรีย์ 
ตารางที่ 59 แสดงตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนฟาร์มท่ีได้รับการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ 
(สนง.ปศข.) 

ฟาร์ม 5 5 100.00 

ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) ฟาร์ม 8 8 100.00 
ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) ฟาร์ม 1 1 100.00 

 
ส่วนสุขภาพสัตว์ 
แผนงาน : 6208 : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Agenda) 
โครงการ : 62082 : โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมหลกั : 3042 : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมรอง : 30220 :  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ 
ตารางที่ 60 แสดงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ท่ีกักสุนัขเคล่ือนท่ี ชุด 5 5 100.00 

 
แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62031 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลกั : 3022 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
กิจกรรมรอง : 30214 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ในสกุร 
ตารางที่ 61 แสดงเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ในสุกร 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค CSF ของหน่วยงาน ปศข. ตัว 1,500 1,500 100.00 
จํานวนสุกรของเกษตรกรท่ีได้รับวัคซีน (ปศข.) ตัว 1,500 1,500 100.00 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค CSF ของหน่วยงาน ปศข. ตัว 1,950 1,950 100.00 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้วัคซีน ราย 0 0 0.00 
จํานวนสุกรของเกษตรกรท่ีได้รับวัคซีน  ตัว 1,950 1,950 100.00 

 
กิจกรรมรอง : 30222 : การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางอาการและการรณรงค์ทําความสะอาดฆ่าเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
ตารางที่ 62 แสดงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางอาการและการรณรงค์ทําความสะอาดฆ่าเช้ือโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ระดับเขต 

คร้ัง 1 1 100.00 

โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ระดับเขต 

ราย 0 118 0.00 
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ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62031 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลกั : 3018 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : 30111 : ขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตารางที่ 63 แสดงขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ตรวจติดตาม/นิเทศงาน เขต  คร้ัง 0 6 0.00 

กิจกรรมรอง : 301117 :  ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 
ตารางที่ 64 แสดงฟารม์เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

จํานวนการตรวจเย่ียม/คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี (สนง.ปศข.) เครือข่าย 6 6 100.00 

แผนงาน : 6202 : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Function) 
โครงการ : 62021 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
กิจกรรมหลกั : 3041 : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : 30411 : พัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือ-กระบือ 
ตารางที่ 65 แสดงพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ราย 30 30 100.00 
สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรโคเนื้อ Intensive farm ระดับจังหวัด ราย 0 0 0.00 
  -  สัมมนากษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ Intensive farm  ระดับจังหวัด กลุ่ม 0 0 0.00 
  -  สัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ Intensive farm ระดับจังหวัด 
(ปศจ) 

ราย 0 0 0.00 

การพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดโคเนื้อ ระดับเขต ราย 30 30 100.00 
  -  คัดเลือกเกษตรกรแกนนํา และตัวแทนเกษตรกร สถาบันการศกึษา 
ผู้ประกอบการแปรรูปโคเนื้อฯลฯ 

แห่ง 1 1 100.00 

  -  ฝึกอบรมเกษตรกร (ปศข) ราย 30 30 100.00 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือ ราย 0 0 0.00 
เยาวชนคนรักควายภายในโรงเรียน ราย 0 0 0.00 
  -  สนง.ปศจ.คดัเลือกโรงเรียน โรงเรียน 0 0 0.00 
  -  ฝึกอบรมเยาวชน (ปศจ) ราย 0 0 0.00 
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือระดับภาค ราย 0 0 0.00 
  -  คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่ม 0 0 0.00 
  -  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 0 0 0.00 
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือระดับประเทศ ราย 0 0 0.00 
  -  กสส. คร้ัง 0 0 0.00 
  -  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 0 0 0.00 
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กิจกรรมรอง : 30412 : ส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์เล็ก 
ตารางที่ 66 แสดงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ราย 0 0 0.00 
 - อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ราย 0 0 0.00 
 - ประชุมสัมมนาขับเคล่ือนเครือข่าย คร้ัง 1 1 100.00 
โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม ราย 0 0 0.00 
 - อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ราย 0 0 0.00 
 - จัดทําฟาร์มสาธิต ฟาร์ม 0 0 0.00 
 - ประชุมสัมมนาขับเคล่ือนเครือข่าย คร้ัง 1 1 100.00 

 

กิจกรรมรอง : 30415 : พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
ตารางที่ 67 แสดงพัฒนาศกัยภาพอาสาปศุสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ราย 1 1 100.00 

 

กิจกรรมรอง : 30416 : ยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ตารางที่ 68 แสดงยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
คัดเลือกเยาวชนเกษตรกรปศุสัตว์ (สนง.ปศข. คัดเลือก เขตละ 2 ราย)  ราย 2 4 200.00 

  
กิจกรรมรอง : 30417 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นําด้านปศุสัตว์ 
ตารางที่ 69 แสดงโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นําด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ราย 12 12 100.00 
เกษตรกรชาย ราย 6 10 166.67 
เกษตรกรหญิง ราย 6 2 33.33 
ติดตามนิเทศงาน (กสส./สนง.ปศข.) คร้ัง 12 12 100.00 

 

กิจกรรมรอง : 30418 : สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmer) 
ตารางที่ 70 แสดงสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmer) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ฟาร์มโคนมรุ่นใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ  (สํานักงานปศุสัตว์เขต) ฟาร์ม 9 9 100.00 

 

กิจกรรมรอง : 304110 : หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
ตารางที่ 71 แสดงหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรม/ประชุมชี้แจง (ปศข) ราย 0 0 0.00 
นิเทศ/ติดตามงาน คร้ัง 3 3 100.00 
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กิจกรรมรอง : 304116 : โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ตารางที่ 72 แสดงโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

เกษตรกรดีเด่นระดับเขต (เขต) ราย 1 1 100.00 

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (เขต) กลุ่ม 1 1 100.00 
 
แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62033 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลกั : 3061 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมรอง : 30611 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ตารางที่ 73 แสดงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรวิทยากรด้านปศุสัตว์ (สนง.ปศข.) ราย 14 14 100.00 
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ ดีเด่นระดับจังหวัด ราย 9 9 100.00 
คณะทํางาน (เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร) ราย 5 5 100.00 
ติดตามนิเทศงาน (กสส./สนง.ปศข./สนง.ปศจ.) คร้ัง 0 12 0.00 

 
กิจกรรมรอง : 30461 : สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) 
ตารางที่ 74 แสดงสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
การสร้างผู้นําเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ราย 20 20 100.00 
การสนับสนุนวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกร ราย 20 20 100.00 
การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer 
คร้ังท่ื 1 (ก่อนอบรม) 

ราย 20 20 100.00 

Developing Smart Farmer ราย 0 20 0.00 
Smart  Farmer ราย 0 0 0.00 
Smart  Farmer  ต้นแบบ ราย 0 0 0.00 
การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer 
คร้ังท่ื 2 (หลังอบรม) 

ราย 20 20 100.00 

Developing Smart Farmer ราย 0 20 0.00 
Smart Farmer ราย 0 0 0.00 
Smart Farmer  ต้นแบบ ราย 0 0 0.00 
การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ราย 2 2 100.00 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน คร้ัง 2 2 100.00 
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กิจกรรมรอง : 30621 : ส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์แบบแปลงใหญ ่
ตารางที่ 75 แสดงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ ่

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ติดตามนิเทศงาน (กสส./สนง.ปศข./สนง.ปศจ.) คร้ัง 12 14 116.67 
 
โครงการ : 62036 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 
กิจกรรมหลกั : 3052 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
กิจกรรมรอง : 305211 : ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดี 
ตารางที่ 76 แสดงฟารม์โคนมได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ราย 0 9 0.00 

 
กิจกรรมหลกั : 3055 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
กิจกรรมรอง : 30552 : ปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ตารางที่ 77 แสดงปรับเปลีย่นพ้ืนที่สําหรบัปลูกพืชอาหารสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00 
ประสานผู้รับซ้ือและจัดหาตลาดสําหรับจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร คร้ัง 1 1 100.00 
ติดตามให้คําแนะนํา ปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและ
การตลาด 

คร้ัง 2 2 200.00 

 
กิจกรรมรอง : 30561 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (อนุรักษ์กระบือ) 
ตารางที่ 78 แสดงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (อนุรักษ์กระบือ) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอาหารแร่ธาตุ ราย 0 0 0.00 
จํานวนกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอาหารแร่ธาตุ กลุ่ม 0 0 0.00 
ปศข. ติดตามและให้แนะนําเกษตรกร (1 คร้ัง/กลุ่ม) คร้ัง 9 11 122.22 

 
โครงการ : 62037 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
กิจกรรมหลกั : 3045 : ส่งเสริมการทําปศสุัตว์อินทรีย์ 
กิจกรรมรอง : 30452 : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อินทรีย์ 
ตารางที่ 79 แสดงส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่ระบุ 15 15 100.00 
อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมย่ืนขอรับรองฟาร์ม
ปศุสัตว์อินทรีย์ 

ราย 15 
15 100.00 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจําปี แห่ง 1 1 100.00 
ติดตามและนิเทศงาน คร้ัง 12 12 100.00 
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กิจกรรมหลกั : 3049 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่
กิจกรรมรอง : 30491 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่
ตารางที่ 80 แสดงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
พัฒนาสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ (ปศข.) ไม่ระบุ 0 0 0.00 
จํานวนเกษตรกรตัวแบบท่ีถอดบทเรียน ราย 1 1 100.00 
สื่อประเภทท่ีได้จากถอดบทเรียน ชุด 1 1 100.00 

 
แผนงาน : 6208 : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Agenda) 
โครงการ : 62082 : โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมหลกั : 3042 : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
กิจกรรมรอง : 30422 : ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
ตารางที่ 81 แสดงธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ คร้ัง 1 1 100.00 

ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีและกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 1 1 100.00 

การติดตามและให้คําแนะนํา คร้ัง 12 18 150.00 
 
โครงการ : 62083 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร    
กิจกรรมหลกั : 3048 : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร  
กิจกรรมรอง : 30481 : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
ตารางที่ 82 แสดงส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 

ติดตาม/นิเทศงาน คร้ัง 0 8 0.00 
 
แผนงาน : 6203 : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration) 
โครงการ : 62032 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลกั : 3031 : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กิจกรรมรอง : 303123 : สง่เสริมพัฒนาคุณภาพนํ้านมเพ่ือแก้ไขปัญหานมโรงเรียน 
ตารางที่ 83 แสดงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนํ้านมเพ่ือแก้ไขปัญหานมโรงเรียน 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้าํนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ/
สหกรณ์ ประจําเดือน 

คร้ัง 504 504 100.00 

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้าํนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ/
สหกรณ์ ทุกแห่งทุกเดือน 205 แห่ง 

แห่ง 42 429 1021.43 

ติดตามให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํานมต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คร้ัง 6 8 133.33 
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ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
แผนงาน : 6202 : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Function) 
โครงการ : 62021 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
กิจกรรมหลกั : 3054 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมรอง : 30541 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตารางที่ 84 แสดงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน ร้อยละ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ 0 4 0 
หมึกพิมพ์สี ตลับ 0 0 0 
หมึกพิมพ์ขาว-ดํา ตลับ 0 12 0 
ดรัมหมึก ตลับ 0 0 0 
เมาส์ (mouse) อัน 0 2 0 
คีย์บอร์ด (Keyboard) อัน 0 2 0 
แผ่น CD / DVD แผ่น 0 0 0 
สาย UTP (สาย LAN) เส้น 0 0 0 
สาย VGA เส้น 0 0 0 
สาย HDMI เส้น 0 0 0 
อ่ืนๆ รายการ 0 0 0 
ชุดโปรแกรม ชุด 0 0 0 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ชุด 0 0 0 
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ชุด 0 0 0 
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ชุด 0 0 0 
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ตัวช้ีวัดรายบุคคลของผู้บริหาร ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
และข้อมูลภูมสิารสนเทศด้านปศุสัตว์ 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตว์เขต (ด้านสารสนเทศ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 แผนการดําเนินการ  
 1. กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการ กํากับ ติดตามประเมินผล และ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ  
 2. พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
รอบแรกต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และพิจารณา
จากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 ผลการดําเนินการ   
 ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ รอบแรกต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และพิจารณาจากผลการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 ตารางการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ร้อยละ 113.72 รายละเอียดดังน้ี 

  
ตารางที่ 85 แสดงการปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2,952,060       138,392 4.69 24,712 0.84 25,236 0.85 23,745 0.80 99,712 3.38 3,196,742 108.29 

124,300          4,042     3.25 1,279   1.03  737      0.59 1,392   1.12 4,180   3.36 129,687    104.33 
5,200             28          0.54 33        0.63 414      7.96 203      3.90 43        0.83 5,279        101.52 
4,100              114        2.78 5          0.12  3          0.07 13        0.32 46        1.12  4,296        104.78 
7,000             367        5.24 159      2.27 64        0.91  378      5.40 687      9.81  7,617        108.81 

19,500            874        4.48 793      4.07 29        0.15  109      0.56 867      4.45 19,767      101.37 
18,000            69          0.38 9          0.05 32        0.18  339      1.88 414      2.30 18,497      102.76 
32,100            858        2.67 127      0.40 125      0.39 215      0.67 1,365   4.25 32,620      101.62 
6,500             195        3.00 30        0.46 21        0.32 67        1.03 331      5.09 6,894        106.06 

15,500            626        4.04 11        0.07 30        0.19  32        0.21 171      1.10  16,797      108.37 
16,400            911        5.55 112      0.68 19        0.12  36        0.22 256      1.56  17,920      109.27 

 ยอดรวม

 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 1
 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

กันยายนกรกฎาคม สิงหาคมพฤษภาคม มิถุนายน หน่วยงาน
เป้าหมายการ
ปรับปรุงข้อมูล

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์

การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
ตุลาคม - กันยายน



    

 
 

ตารางที่ 

 

 
 
 
 

 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว

 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว

 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว
 สํานักงานปศุสัตว

 ในพ้ืน

 

สํานักง

                 

 85 แสดงกา

ว์จังหวัดสิงห์บุรี
ว์จังหวัดชัยนาท
ว์จังหวัดสระบุรี

ว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว์จังหวัดอ่างทอง
ว์จังหวัดลพบุรี

ว์กรุงเทพมหานคร
ว์จังหวัดนนทบุรี
ว์จังหวัดปทุมธานี

 ยอดรวม

นท่ีปศุสัตว์เขต 1

 หน่วยงาน

งานปศุสัตว์จังห

สํานักงานปศ

สํานักงา

สํานักงานป

สํานักงาน

สํานักงาน

สํานักงาน

สํานักงานป

สํานักงาน

ผลการปฏิ

                  

ารปรับปรุงข้อ

จํ
2,952,060       29 

124,300             
5,200                
4,100                 
7,000                

19,500               
18,000               
32,100               
6,500                

15,500               
16,400               

เป้าหมายการ
ปรับปรุงข้อมูล

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์

ในพ้ืนท่ีปศุสัต

หวัดพระนครศ ี

ศุสัตว์กรุงเทพม

นปศุสัตว์จังหวั

ปศุสัตว์จังหวัด

นปศุสัตว์จังหวัด

นปศุสัตว์จังหวัด

นปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์จังหวัดป

นปศุสัตว์จังหวั

แผนภูมิที่ 36
พื้นที่ปศสุั

บตังิาน 1 ตุล

                 

มูลจํานวนเกษ

 

จํานวน ร้อยละ จําน
9,901 1.01  100,7 

413     0.33 16,4   
2        0.04        
5        0.12          
4        0.06 5        

19       0.10         
10       0.06 3        

358    1.12          
4        0.06         
2        0.01  15,    
9        0.05         

ตุลาคม พ

10.00

ตว์เขต 1

รีอยุธยา

มหานคร

วัดลพบุรี

อ่างทอง

ดนนทบุรี

ดสิงห์บุรี

ดชัยนาท

ปทุมธานี

ัดสระบุรี

6 แสดงการป
สตัว์เขต 1 (1

ลาคม 61 - 2

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๖๑

ษตรกรผู้เลี้ยง

วน ร้อยละ จํานว
703 3.41   266,7 
446 13.23 8,3     
118 2.27           

3      0.07   1        
559 7.99           
169 0.87   1,3     
374 2.08   8        

69    0.21   1,4     
14    0.22           

,111 97.49 7        
29    0.18   3,7     

ธพฤศจิกายน

0 30.00

ปรับปรุงขอ้มูล
1 ตุลาคม 25

20 กันยายน

การปฏิบัติงาน

๑ 

สัตว์ ประจําปี

วน ร้อยละ จํานวน
724 9.04   769,2 
305 6.68   25,6   

78   1.50   2        
138 3.37   1,8     

10   0.14   1,2     
360 6.97   5,7     
812 4.51   1,1     
407 4.38   12,7   

32   0.49            
730 4.71   1        
738 22.79 2,4     

ธันวาคม ม
การปรับปรุงข้อมูล

0 50.00

104

10

101

101

102

104

106

10

10

10

ลเกษตรกรผูเ้
561 - 20 กนั

น 62 (%)

นประจําปี 25

ปีงบประมาณ 

น ร้อยละ  จํานวน
268 26.06 946,52 
675 20.66 42,59   
234 4.50   1,38     
888 46.05 1,68     
293 18.47 3,34     
708 29.27 5,78     
199 6.66   5,52     
776 39.80 15,27   

20  0.31   5,52     
129 0.83             
428 14.80 4,07     

มกราคม กุม
ลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว

70.00

4.33

01.37

1.52

1.62

2.76

4.78

6.06

8.37

08.81

09.27

เลี้ยงสตัว์ ป ี2
นยายน 256

ผลการปฏบิ

562  สํานักง

 2562 (ต่อ)

น ร้อยละ  จํานวน
28 32.06 695,09 
90 34.26 21,53   
81 26.56 2,64     
85 41.10 40        
48 47.83 29        
83 29.66 1,03     
20 30.67 9,72     
72 47.58 10        
22 84.95 46        

2    0.01   9          
77 24.86 6,78     

มีมภาพันธ์
ว์

90.00

2562        
62)

บตังิาน คงเห

งานปศุสัตว์เขต

 

น ร้อยละ จํานวน
94 23.55 104,457 
35 17.33 4,047     
41 50.79 105        
06 9.90   1          
92 4.17   39        
32 5.29   3,168     
20 54.00            
03 0.32   153        
62 7.11   209        
99 0.64   4            
80 41.34 7            

นาคม เมษ

110.00

                 

หลือ (%)

ต 1 

 

 

ร้อยละ
7 3.54   
7 3.26   
5 2.02   
0 0.24   
0 5.57   
8 16.25 
1  0.01   
3 0.48   
9 3.22   
4 0.03   
7 0.04   

ษายน

    



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๖๒ 

 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระบบภูมิสารสนเทศการปศุสตัว์ 
 แผนการดําเนินการ  
 1. กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการ กํากับ ติดตามประเมินผล และ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ  

 2. พิจารณาจากผลการปรับปรุงช้ันข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์
ได้แก่ พิกัดที่ต้ังหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม รอบแรกต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และรอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 ผลการดําเนินการ   
 ผลการปรับปรุงช้ันข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ได้แก่ พิกัดที่ต้ัง
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม รอบแรกต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และรอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
ตารางที่ 86 แสดงรายงานสถิติข้อมูลตามพ้ืนที่และประเภทข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
 

 
 

 

 

 

สํานักงาน
ปศุสัตว์
เขต

กรมปศุสัตว์ 
(สํานัก/กอง)

สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด

ฐานข้อมูล
ปศุสัตว์อําเภอ

รวม

ภาคกลาง 104 1 105 1 6 10 88 105
  กรุงเทพมหานคร 17 0 17 0 2 1 14 17
  สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0
  นนทบุรี 7 0 7 0 0 1 6 7
  ปทุมธานี 13 0 13 1 4 1 7 13
  พระนครศรีอยุธยา 17 0 17 0 0 1 16 17
  อ่างทอง 8 0 8 0 0 1 7 8
  ลพบุรี 12 0 12 0 0 1 11 12
  สิงห์บุรี 7 0 7 0 0 1 6 7
  ชัยนาท 9 0 9 0 0 1 8 9
  สระบุรี 14 0 14 0 0 1 13 14

ภาค/จังหวัด จุดมีพิกัด จุดไม่มีพิกัด รวม

(ศทส.) หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๖๓ 

	

 	

ตารางที่ 87 ตารางแสดงรายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม 
 

 

  

มาตรฐาน
ฟาร์ม

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
โคเนื้อ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
โคขุน

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
กระบือ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
สุกร

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
แพะ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
แกะ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
ไก่เนื้อ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
ไก่พื้นเมือง

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
เป็ดเนื้อ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
เป็ดเทศ

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
ไก่ไข่

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
เป็ดไข่

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
โคนม

มาตรฐาน
ฟาร์ม -

 ผึ้ง

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
เป็ดพันธุ์

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
นกกระทา

มาตรฐาน
ฟาร์ม - 
ไก่พันธุ์

รวม

ภาคกลาง 3964 3 3967 850 3 0 0 557 7 0 612 0 10 0 13 0 1903 0 3 0 9 3967

  กรุงเทพมหานคร 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

  นนทบุรี 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

  ปทุมธานี 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

  พระนครศรีอยุธยา 86 0 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86

  อ่างทอง 45 3 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

  ลพบุรี 2182 0 2182 687 3 0 0 486 6 0 327 0 0 0 0 0 673 0 0 0 0 2182

  สิงห์บุรี 52 0 52 5 0 0 0 4 0 0 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52

  ชัยนาท 118 0 118 0 0 0 0 29 1 0 87 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 118

  สระบุรี 1461 0 1461 5 0 0 0 38 0 0 156 0 10 0 11 0 1229 0 3 0 9 1461

ภาค/จังหวัด จุดมีพิกัด
จุดไม่มี
พิกัด

รวม

(สพส.) มาตรฐานฟาร์ม



ตารางที

 

ที่ 88 ตารางแสดง

 
 

งระดบัคะแนนของห

ตัวชี้วัดการสรา้งค

หน่วยงานทีส่ามาร

        

ความรบัรูค้วามเข้า

รถทําไดต้ามเกณฑ์

                        
 

 
หน้า ๖๔ 

าใจแกป่ระชาชนขอ

ฑ์ตวัชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

องปศสุตัว์จังหวัดใ

  รายงานผลการปฏิบ

ในสงักดัปศุสตัว์เขต

บัติงานประจําปี 25

ต 1 

562  สํานักงานปศศุสัตว์เขต 1 



ตารางที

 

 

ที่ 89 แสดงจํานวน

 
 

นผลงานการเผยแพพร่ ภาพอินโฟกรา

        

าฟกิ และคลปิวีดทีั

                        
 

 
หน้า ๖๕ 

 

ศัน์ ผ่านสื่อ Socia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

al  Media มากกว

  รายงานผลการปฏิบ

ว่า 2 ช่องทาง รอบ

บัติงานประจําปี 25

บที ่1/2562 

562  สํานักงานปศศุสัตว์เขต 1 



 

ตารางที

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 90 แสดงระดบัค

 
 

คะแนนของหน่วยงงานทีส่ามารถทําได

        

ดต้ามเกณฑ์ตัวชี้วัด

                        
 

 
หน้า ๖๖ 

ด 

                          รายงานผลการปฏิบบัติงานประจําปี 25

 

562  สํานักงานปศศุสัตว์เขต 1 

 



 

ตารางที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 91 แสดงระดบัค

 
 

คะแนนของหน่วยงงานทีส่ามารถทําได

        

ดต้ามเกณฑ์ตัวชี้วัด

                        
 

 
หน้า ๖๗ 

ด 

                          รายงานผลการปฏิบบัติงานประจําปี 25562  สํานักงานปศศุสัตว์เขต 1 



 

ตารางที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 92 แสดงจํานวน

 
 

นผลงานการเผยแพพร่ ภาพอินโฟกรา

        

าฟกิ และคลปิวีดทีั

                        
 

 
หน้า ๖๘ 

ศัน์ ผ่านสื่อ Socia

                        

al  Media มากกว

  รายงานผลการปฏิบ

ว่า 2 ช่องทาง รอบ

บัติงานประจําปี 25

บที ่2/2562 

562  สํานักงานปศศุสัตว์เขต 1 



 

ตารางที

 

 

 

 

 

ที่ 93 แสดงเกณฑ์

 
 

ก์ารประเมินผล(O

ตัวชี้วัดการปฏบิตัิ

OKR) 

        

ตริาชการตามคํารบั

                        
 

 
หน้า ๖๙ 

บรองการปฏบิตัิราช

                        

ชการของหน่วยงาน

  รายงานผลการปฏิบ

นภายในกรมฯ (O

บัติงานประจําปี 25

KR) 

562  สํานักงานปศ

 

ศุสัตว์เขต 1 



ตารางทีที่ 94 แสดงสรุปผล

 
 

ลการดาํเนินงานตาามตัวชี้วัด (OKR) 

        

 

                        
 

 
หน้า ๗๐ 

                          รายงานผลการปฏิบบัติงานประจําปี 25562  สํานักงานปศ

 

ศุสัตว์เขต 1 



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๑ 

	

 	

ตารางที่ 95 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายใน ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศสุตัว์เขต 1 

 

 

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เจ้าหน้าที่ 1 40 3 12 - 14 ธ.ค. 61 ศูนย์วิจัยการผสมเทียม 70,700
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตหญ้า เจ้าหน้าที่ 1 35 2  18 - 19 ธ.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 53,800
แพงโกล่า ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) อาหารสัตว์ชัยนาท

3 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562 เจ้าหน้าที่ 1 18 1  24 ม.ค.62 ห้องประชุมสํานักงาน  -
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ ปศุสัตว์เขต 1

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ 1 116 2 11 - 12 ก.พ. 62 โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ 281,000
ระบาดสัตว์ประจําปีงบประมาณ 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ 1 116 2 11 - 13 มี.ค. 62 โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท 151,960
นักระบาดวิทยาภาคสนามประจําปีงบประมาณ 2562 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เจ้าหน้าที่ 1 40 1  5 มิ.ย. 62 โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ 20,000
และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบโรคสัตว์

โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ

สถานที่
ค่าใช้จ่าย (บาท)



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๒ 

	

 	

ตารางที่ 95 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายใน ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศสุตัว์เขต 1 (ตอ่) 

 

 

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

7 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 เจ้าหน้าที่ 1 16 2  4 - 5 ก.ค. 62 ห้องประชุมสํานักงาน 42,560
สมรรถนะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปปฏิบัติได้: การฝึกอบรม ปศุสัตว์เขต 1 จ.ปทุมธานี
และการศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

ประเภทไก่พื้นเมือง 
จ.พิษณุโลก

8 โครงการประชุมสัมมนา หลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ เจ้าหน้าที่ 1 225 2  19 - 20 ส.ค. 62 โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า 370,000
ของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 จ.ฉะเชิงทรา

9 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว เจ้าหน้าที่ 1 50 3 3 - 5 ก.ย. 62 โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา 175,000
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และการแก้ไขปัญหา จ.เพชรบุรี
เชื้อดื้อยาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์

10 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทําแผน เจ้าหน้าที่ 1 80 3 23 - 25 ก.ย. 62 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท 269,600
ยุทศาสตร์สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ จ.หวัดนครนายก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,434,620

โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ

สถานที่
ค่าใช้จ่าย (บาท)



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๓ 

	

 	

ตารางที่ 96 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายนอก ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศุสตัว์เขต 1 

 

 

 

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

1 โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตร " พนักงานผสมเทียม" เกษตรกร 1 4 16 19 ต.ค.- 3 พ.ย.61 ศูนย์วิจัยการผสมเทียม  -
(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) รุ่นที่ 1/2562 ตามโครงการไทยนิยม และเทคโนโลยีชีวภาพ
ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ สระบุรี

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผู้ประกอบการ 1 70 1  12 ธ.ค. 61 โรงแรม ลพบุรีอินน์ 33,700
สําหรับฟาร์มจิ้งหรีด ประจําปีงบประมาณ 2562 ฟาร์มจิ้งหรีด รีสอร์ท จ.ลพบุรี

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ ผู้ประกอบการ 1 80 1  13 ธ.ค. 61 โรงแรม ลพบุรีอินน์ 39,200
ฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนมประจําปีงบประมาณ 2562 ฟาร์มแพะเนื้อ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

ฟาร์มแพะนม

4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เกษตรกรผู้เลี้ยง 1 45 3 12,13,19 ธ.ค.61 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 7,920
สุกรรายย่อย 1. อ่างทอง 2.ปทุมธานี

3. ชัยนาท

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นําเยาวชนเกษตรกร ด้าน เกษตรกร 1 7 3  26 - 28 ธ.ค. 61 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20,580
ปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ประจําปีงบประมาณ 2562 และเทคโนโลยีสิงห์บุรี

สถานที่โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๔ 

	

 	

ตารางที่ 96 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายนอก ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศุสตัว์เขต 1 (ต่อ) 

 

 

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

6 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดําเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ 1 36 1  23 ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 15,300
ธนาคารโค - กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดําริ ระหว่าง และเกษตร อาหารสัตว์ชัยนาท
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจําปี 2562

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร เกษตกร 1 10 1  29 ม.ค. 62 ห้องประชุมสหกรณ์ 5,000
TMT เลี้ยงโคนม การเกษตรตากฟ้า

8 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายการผลิต และ เจ้าหน้าที่ 1 30 2  14 - 15 ก.พ. 62 โรงแรม ซีแอล 68,470
การตลาดโคเนื้อ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเกษตรกร  การ์เด้นอินน์ จ.อ่างทอง

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์ เกษตกร 1 15 1  26 ก.พ. 62 อัมพรฟาร์ม 9,700
อินทรีย์ จ.สระบุรี

10 โครงการฝึกอบรมสร้างผู้นําเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 1 13 3 21 - 23 ก.พ. 62 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง 26,860
(Young Smat Framer) หลักสูตร การดูแลแก้ไขปัญหา โคนมไทย-เดนมาร์ก
เครื่องรีดนม จํานวน 2 รุ่น  (อสค) จ.สระบุรี

2 13 3 8 - 9  มี.ค. 62 ห้องประชุมสหกรโคนม
ไทย-เดนมาร์ก จ.ลพบุรี

โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ

สถานที่
ค่าใช้จ่าย (บาท)



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๕ 

	

 	

ตารางที่ 96 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายนอก ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศุสตัว์เขต 1 (ต่อ) 

 

 

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์ยอดขายสินค้า เกษตรกร 1 100 1  26 มี.ค.62 สํานักตรวจสอบคุณภาพ 31,180
ปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart  ปศุสัตว์
ปีงบประมาณ 2562

12 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นําด้านปศุสัตว์ หลักสูตร เกษตรกร 1 12 1  4 มี.ค. 62 ศูนย์เครือข่าย ศพก. 9,740
การเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เขตหนองจอก (กทม.)

13 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เกษตรกรและ 1 30 2 21 - 22 ก.พ.62 ห้องประชุมสหกรโคนม 47,400
ภายในเขต 1 หลักสูตร การดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องรีด เจ้าหน้าที่ส่วน ไทย-เดนมาร์ก จ.ลพบุรี

ส่งเสริมฯ

14 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ เกษตรกร 1 9 2 23 - 24 ก.ค. 62 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 31,880
การผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร จ.ปทุมธานี
วิทยากรด้านปศุสัตว์

15 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และ 1 90 1 26-ก.ค.-62 ห้องประชุมจามจุรี 48,900
กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม ประธานหรือผู้แทน พาราไดส์ รีสอร์ท

สหกรณ์โคนม จ.สระบุรี

โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ

สถานที่
ค่าใช้จ่าย (บาท)



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๖ 

	

 	

ตารางที่ 96 แสดงรายงานการฝกึอบรมบคุคลภายนอก ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖2 สํานกังานปศุสตัว์เขต 1 (ต่อ) 

 

  

ลําดับ กลุ่ม ระยะเวลา

ที่ เป้าหมาย รุ่น คน วัน ดําเนินการ เงินงบประมาณ/บาท จากเงินอื่น

16 โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดําเนินงานเครื่อข่ายแพะ เจ้าหน้าที่และ 1 45 2 26 - 27 ก.ย.62 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 101,750
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน เกษตรกรผู้เลี้ยง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 แพะในพื้นที่เขต 1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,580

โครงการ/หลักสูตร
ปริมาณ

สถานที่
ค่าใช้จ่าย (บาท)



    

 
 

ตารางที่ 

 

จัดอ
สําห
โคเนื
โคน
สุกร
แพะ
ไก่เนื
ไก่ไข
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จ้ิงห
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หรีด

                  

ส
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กิจกรรม
บัติทางการเกษ
บการ (สนง.ปศ

ม/แกะเน้ือ

                 

สรปุผลการปฏิ

บรมหลกัสตูร 

 

ษตรที่ดีด้านป
ศข.)

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๗๗

ฏบิตัิงานส่วน
 

 การปฏบิตัทิา

ภาพกิจก
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562  สํานักง

ตัว์ สําหรบัผู้

รวม
377
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140

งานปศุสัตว์เขต
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                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๗๙ 

	

 	

ตารางที่ 99 แสดงรายชื่อฟาร์มที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานปศสุตัว์อินทรีย์ 

 

ตารางที่ 100 แสดงทะเบยีนศนูย์รวบรวมไข่ ที่ได้รบัการรบัรองการปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัศนูย์รวบรวมไข่ 

 
 

 

 

ชื่อสถานประกอบการ/
ฟาร์ม เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 กษ 02 9000 19901000001 ORGANIC
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

160 1 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี อ.ส.ค. ฟาร์มโคนมอินทรีย์

2 กษ 02 9000 19901000002 ORGANIC ฟาร์มผึ้งฝน 21 9 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี นายศราวุธ ว่องไพกุล ฟาร์มโคนมอินทรีย์
3 กษ 02 9000 19901000003 ORGANIC ฟาร์มอัมพร 46 3 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี นางอัมพร อาภาศิริกุล ฟาร์มโคนมอินทรีย์
4 กษ 02 9000 19901000004 ORGANIC ฟาร์มผู้พันสังกาศ 262 2 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี นางสาวกาญจนา มังสั้น ฟาร์มโคนมอินทรีย์
5 กษ 02 9000 19901000005 ORGANIC ฟาร์มเลิศฤทธิ์ 237 14 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี นางสาวอังคณา เลิศฤทธิ์ศิริกุล ฟาร์มโคนมอินทรีย์
6 กษ 02 9000 19901000006 ORGANIC ธนภูมิ เขามะกอก ฟาร์ม 246 5 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี นายประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์ ฟาร์มโคนมอินทรีย์
7 กษ 02 9000 19901000007 ORGANIC อรพรรณฟาร์ม 135 3 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี นางสาวอรพรรณ พงษ์วิบูลย์ ฟาร์มโคนมอินทรีย์
8 กษ 02 9000 19901000008 ORGANIC เจเจฟาร์ม 110 14 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี นายอภิศักดิ์ แพทย์วงษ์ ฟาร์มโคนมอินทรีย์

9 กษ 02 9000 19901000010 ORGANIC
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(ฟาร์ม 1962)

160 1 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี นายสมพร ศรีเมือง น้ํานมโคอินทรีย์

กรมปศุสัตว์
เป็นผู้ให้

การรับรองฯ

ลําดับที่ หมายเลขการรับรอง
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล
ขอบข่ายการ
รับรอง

หมายเหตุ

1 ECC-61-190001 มกษ.6910/1-1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สงวนฟาร์ม 26 1 หนองโดน หนองโดน สระบุรี นายสาธิต เครือรัฐติกาล
036-397-064 , 
081-921-9851

1 ธ.ค. 60 30 พ.ย. 63

2 ECC-61-140001 มกษ.6910/1-2 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จํากัด 32 1 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา นายสมควร ประจันเต 02-255-0255 11 พ.ค. 61 10 พ.ค. 64
3 ECC-60-160001 มกษ.6910/1-3 ศูนย์รวบรวมไข่โคกตูม 50/1 10 โคกตูม เมืองฯ ลพบุรี นางภัสสร พันธุ 7 ก.ค. 61 6 ก.ค. 64
4 ECC-61-140002 มกษ.6910/1-4 บริษัท กรรณสูตรการเกษตร จํากัด 112/1 5 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายธนกร กรรณสูตร 086-4014900 20 ก.ค. 61 19 ก.ค. 64

ชื่อเจ้าของ
ศูนย์รวบรวมไข่

เบอร์โทรศัพท์
วันที่ออก
ใบรับรอง

วันที่หมด
อายุใบรับรอง

ลําดับที่
รหัสประจําสถานที่

รวบรวมไข่
หนังสือรับรอง 
เลขที่ มกษ.

ชื่อศูนย์รวบรวมไข่ เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๘๐ 

	

 	

ตารางที่ 101 แสดงทะเบยีนศนูย์รวบรวมไข่ ที่ได้รบัการขึน้ทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่ 

 

1 ECC-60-100001  - หจก.ร่วมมิตรฟาร์ม 321  - สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร นายกิตติ บุญเกิดทรัพย์สิน 02-271-4620
2 ECC-61-100002  - บริษัท กรุงเทพค้าไข่ จํากัด 1604/6-8  - สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายนาวิน อินทนุรังษี 02-234-6851

3 ECC-61-100003  - บริษัท บีบี เฟรชฟู้ดส์ จํากัด 234/148 3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นางสาวลักษณาวดี ทาระวรรณ
089-111-2617 , 

02-900-1581
4 ECC-62-100004  - บริษัท เวลเนส เอเชีย จํากัด 10  - ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร นางสาวเกศรา สิงหกุล 02-509-8811
5 ECC-61-140003  - อยุธยา AST ฟาร์ม 39 7 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นางสมหมาย กรรณสูตร 081-615-0344
6 ECC-61-140004  - อยุธยา AST ฟาร์ม 79/1 5 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายอรุษ กรรณสูตร 081-900-6600
7 ECC-60-170001  - ธนโชติฟาร์ม 72/186 10 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี นายเจียดฉพร บุญศวพิทักษ์ 081-421-3236
8 ECC-61-170002  - ทองใบฟาร์ม 1998 22/2 3 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี นางเสาวลักษณ์ เหลืองเรณู 081-587-4281
9 ECC-60-120001  - เดชาฟาร์ม 81/9 6 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นายเดชา ชาตินักรบ
10 ECC-60-120002  - ทวิทฟาร์ม 79/8 8 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นายทวิท อิ่มศรี 089-8911948
11 ECC-60-120003  - ฟาร์มการุณ กิจเจริญ 16 10 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นายการุณ กิจเจริญ 089-8105211
12 ECC-62-120004  - ศูนย์รวบรวมไข่บางบัวทอง 68/8 5 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นายโกญจนาท ศรมยุรา
13 ECC-60-130001  - บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด 34/16 11 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี นางสาวกวิสรา มณีโชติ 02-833-8000
14 ECC-62-130002  - บริษัท ซีเอ็นเอฟเทรดดิ้ง จํากัด 49/10 8 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี นายกฤติ ช่วยณรวงค์
15 ECC-62-130003  - ร้านใบบุญ ไข่สด 58 9 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี นางสาวสุพิชฌาย์ แสงบุตรดี 081-4244516

16 ECC-61-190002  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมชัยฟาร์ม พระพุทธบาทสระบุรี 34/1 9 พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี นายธนเดช แสงวัฒนกุล
036-266-129 , 
081-704-7505

17 ECC-61-190003  - แก่งคอยฟาร์ม 70 3 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี นายณัฐนันท์ เหลืองกระจ่าง 081-818-7145
18 ECC-62-190004  - ร้านไข่ เจ๊ดา สระบุรี 143 13 โคกแย้ หนองแค สระบุรี นางปิญดา เรืองแจ่ม 092-563-4655
19 ECC-62-190005  - ร้านไพศาลพานิช 298  - แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี นางสาวอุดมพร นิธิกุลรัตนา 085-999-4695
20 ECC-62-190006  - บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มพระพุทธบาท 129 5 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี นายประสิทธิ์ หนองขุ่นสาร
21 ECC-61-150001  - นางยุภาพร ศรีม่วง 87/1 3 หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง นางยุภาพร ศรีม่วง 081-852-6876
22 ECC-62-150002  - เพชรรัตน์ฟาร์ม  12/2 6 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง นางเพชรรัตน์ มธุรมน 081-852-4070
23 ECC-62-150003  - เจริญผลฟาร์ม 5 1 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง นายคมกฤช เจริญผล 089-801-9649
24 ECC-62-180001  - ธันวาไข่สด 211/6 2 หางน้ําสาคร มโนรมย์ ชัยนาท นายวินัย อินทวงค์ 086-776-7418

รหัสประจําสถานที่รวบรวมไข่ เบอร์โทรศัพท์ลําดับที่
หนังสือรับรอง 
เลขที่ มกษ.

ชื่อศูนย์รวบรวมไข่ เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด
ชื่อเจ้าของ

ศูนย์รวบรวมไข่
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หน้า ๘๑ 

 

ตารางที่ 102 แสดงผลงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสตัว์ ปี 2562  (ตุลาคม 2561 – กนัยายน 2562) 

จังหวัด 
ตรวจรบัรอง (ฟาร์ม) ตรวจต่ออายุ (ฟาร์ม) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  -     1     
ชัยนาท 3 10 333.33 39 33 84.62 
นนทบุรี 1     2 2 100 
ปทุมธานี 1     1 3 300 
อยุธยาฯ 3 4 133.33 21 28 133.33 
ลพบุรี 1 155 15,500.00 185 295 159.46 
สระบุรี 138 104 75.36 134 100 74.63 
สิงห์บุรี  -     8 21 262.5 
อ่างทอง  - 1   14 15 107.14 

รวม 147 274 186.39 405 497 122.72 
 
ตารางที่ 103 แสดงสรุปจํานวนโรงฆ่าสตัว์ที่ได้รบัใบ ฆจส.2  (สํานกังานปศสุตัว์เขต 1 รวม 160 แห่ง) 

 
 

 

 

 

 

สุกร โค-กระบือ สุกร โคกระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก
กรุงเทพฯ 5 5 0 2 3 15
นนทบุรี 0 3 0 1 2 6
ปทุมธานี 2 11 1 0 6 19
พระนครศรีอยุธยา 3 1 3 1 0 10
อ่างทอง 18 4 0 0 34 56
สิงห์บุรี 4 1 0 0 0 5
ชัยนาท 5 0 1 0 0 6
สระบุรี 12 4 0 0 5 21
ลพบุรี 10 4 2 0 6 22
รวม 59 33 7 4 57 160

รวมจังหวัด 
ชนิดสัตว์
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ร้อยละ 
123.07 
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ตารางที่ 
การใช้ยา

 

1 RW
2 RW
3 RW
4 RW
5 RW
6 RW
7 RW
8 RW
9 RW
10 RW
11 RW
12 RW

ลําดับ

                 

 106 แสดงส
าปฏิชวีนะใน

WAP-01-08-001/2
WAP-01-08-002/2
WAP-01-08-003/2
WAP-01-08-004/2
WAP-01-05-005/2
WAP-01-05-006/2
WAP-01-16-007/2
WAP-01-16-008/2
WAP-01-16-009/2
WAP-01-16-010/2
WAP-01-16-011/2
WAP-01-16-012/2

เลขท่ีใบรับรอง

                  

สรปุรายชื่อผู้
ระบบการผลิ

2561 กษ 02 22
2561 กษ 02 22
2561 กษ 02 22
2561 กษ 02 22
2561 กษ 02 22
2561 กษ 02 22
2562 กษ 02 22
2562 กษ 02 22
2562 กษ 02 22
2562 กษ 02 22
2562 กษ 02 22
2562 กษ 02 22

เลขท

                 

ป้ระกอบการ
ลติสินค้าปศุสตั

 

2 06403 180300
2 06403 180701
2 06403 180700
2 06403 180701
2 06403 150500
2 06403 150200
2 06403 160503
2 06403 160602
2 06403 161102
2 06403 161101
2 06403 160502
2 06403 160501

ทะเบียนฟาร์มมาตรฐ

    รายงานผลก
 

 
หน้า ๘๗

ภาพกิจกรร

 

 

 

 

 

 

 

 

รฟาร์มเลีย้งสั
ตัว์" 

 

 

 

 

 

 

001 000 บริษัท 
124 000
078 000
123 000
005 000 เ
008 000
314 000
287 000
205 000
140 000
268 000
100 000

ฐาน

การปฏิบัติงาน

๗ 

ม (ต่อ) 

ตัว์ทีผ่่านการ

 ฟินนอร์-เอเชีย จํากั
สุทินฟาร์ม
พิษณุฟาร์ม
จันทาฟาร์ม

เพชรแพรวฟาร์ม
พรปวีณ์ฟาร์ม
ศุภเสียงฟาร์ม
ธนการฟาร์ม
พิเชษฐ์ฟาร์ม
ชวนพิศฟาร์ม
ธีรวุฒิฟาร์ม

ภควรรณฟาร์ม

ช่ือฟาร์ม

นประจําปี 25

รรบัรอง โครง

เลขท่ี หมู่ที
กัด 99/1 4

29/1 6
64 12
74 12

153 7
15 7

83/1 9
2/2 3
68 4

134 8
54 13
83 9
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งการ "การเลีย้

ท่ี ตําบล
วังหมัน
หนองมะโมง

2 หนองมะโมง
2 หนองมะโมง

บ้านพราน
เทวราช
บางคู้
ชอนม่วง
ยางโทน
ชอนสมบูรณ์

3 หัวสําโรง
บางคู้

ท่ีอยู่

งานปศุสัตว์เขต

ยงสตัว์ปลอด

อําเภอ จัง
วัดสิงห์ ชัยน
หนองมะโมง ชัยน
หนองมะโมง ชัยน
หนองมะโมง ชัยน
แสวงหา อ่าง
ไชโย อ่าง
ท่าวุ้ง ลพบ
บ้านหม่ี ลพบ
หนองม่วง ลพบ
หนองม่วง ลพบ
ท่าวุ้ง ลพบ
ท่าวุ้ง ลพบ

ต 1 

ด

 

ังหวัด
นาท
นาท
นาท
นาท
ทอง
ทอง
บุรี
บุรี
บุรี
บุรี
บุรี
บุรี



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๘๘ 

	

 	

ตารางที่ 107 แสดงข้อมูลศนูย์รวบรวมน้าํนมดบิ ที่ได้รบัการรบัรองการปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัศูนย์รวบรวมน้ํานมดบิ ในพืน้ทีส่ํานักงานปศสุตัว์เขต 1 

 
 

กษ เลขเก่า

1 กษ 02 6401 16 000 010020 GMP มกษ.6401/1-20 กษ 02 23 06401 16070101 001 สหกรณ์โคนมท่าหลวง จํากัด 335 5 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี

2 กษ 02 6401 16 000 010003 GMP มกษ.6401/1-03 กษ 02 23 06401 16020102 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จํากัด 500 9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

3 กษ 02 6401 16 000 010026 GMP มกษ.6401/1-26 กษ 02 23 06401 16100303 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จํากัด 426 1 หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

4 กษ 02 6401 16 000 010015 GMP มกษ.6401/1-15 กษ 02 23 06401 16040704 001 สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จํากัด  - 1 ท่าดินดํา ชัยบาดาล ลพบุรี

5 กษ 02 6401 16 000 010016 GMP มกษ.6401/1-16 กษ 02 23 06401 16020105 001 สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จํากัด 8 13 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

6 กษ 02 6401 16 000 010018 GMP มกษ.6401/1-18 กษ 02 23 06401 16020106 001 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 26 4 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

7 กษ 02 6401 16 000 010025 GMP มกษ.6401/1-25 กษ 02 23 06401 16061507 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จํากัด 319 4 ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี

8 กษ 02 6401 16 000 010031 GMP มกษ.6401/1-31 กษ 02 23 06401 16020808 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ 175 2 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี

9 กษ 02 6401 16 000 010035 GMP มกษ.6401/1-35 กษ 02 23 06401 16010909 001 ห้างหุ้นส่วนจํากัดกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม 159 5 โคกตูม เมือง ลพบุรี
10 กษ 02 6401 16 000 010036 GMP มกษ.6401/1-36 กษ 02 23 06401 16020110 001 บริษัท พี.วี.พัฒนานมสด จํากัด 168 8 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
11 กษ 02 6401 16 000 010010 GMP มกษ.6401/1-10 กษ 02 23 06401 16020111 001 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก 247/2 9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
12 กษ 02 6401 16 000 010017 GMP มกษ.6401/1-17  - บริษัท หนองรีมิลค์ จํากัด 8 11 หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

13 กษ 02 6401 16 000 010019 GMP มกษ.6401/1-19
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนม พัฒนานิคม 
จํากัด

245 9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

14 กษ 02 6401 16 000 010021 GMP มกษ.6401/1-21 บริษัท ราชาแดรี่ จํากัด 699 9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

ลําดับที่ เลข กษ GMP จากกรมฯ หนังสือรับรอง เลขที่ มกษ. ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เลขที่ หมู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๘๙ 

	

 	

ตารางที่ 107 แสดงข้อมูลศนูย์รวบรวมน้าํนมดบิ ที่ได้รบัการรบัรองการปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัศูนย์รวบรวมน้ํานมดบิ ในพืน้ทีส่ํานักงานปศสุตัว์เขต 1 (ต่อ) 

 

กษ เลขเก่า

15 กษ 02 6401 16 000 010022 GMP มกษ.6401/1-22 บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จํากัด (สาขาหนองรี) 13 3 หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี
16 กษ 02 6401 16 000 010030 GMP มกษ.6401/1-30 โคบาลมิลค์ 49/1 4 หัวลํา ท่าหลวง ลพบุรี

17 กษ 02 6401 19 000 010004 GMP มกษ.6401/1-04 กษ 02 23 06401 19110201 001 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด (ศูนย์มิตรภาพ) 99 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

18 กษ 02 6401 19 000 010001 GMP มกษ.6401/1-01 กษ 02 23 06401 19110703 001 บริษัท เกรท มิลค์ จํากัด (ลําพญากลาง) 1/3 5 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

19 กษ 02 6401 19 000 010013 GMP มกษ.6401/1-13 กษ 02 23 06401 19110904 001 บริษัท เกรท มิลค์ จํากัด (ซับสนุ่น) 32 1 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

20 กษ 02 6401 19 000 010040 GMP มกษ.6401/1-02 กษ 02 23 06401 19040505 001 สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง จํากัด 9 1 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี

21 กษ 02 6401 19 000 010009 GMP มกษ.6401/1-09 กษ 02 23 06401 19110406 001 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด (ศูนย์คลองไทร) 39 1
หนองย่าง
เสือ

มวกเหล็ก สระบุรี

22 กษ 02 6401 19 000 010033 GMP มกษ.6401/1-33 กษ 02 23 06401 19110707 001 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด 59 18 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

23 กษ 02 6401 19 000 010005 GMP มกษ.6401/1-05 กษ 02 23 06401 19110908 001 บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จํากัด 23 1 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

24 กษ 02 6401 19 000 010006 GMP มกษ.6401/1-06 กษ 02 23 06401 19110709 001 บริษัท กลุ่มโคนมคลองม่วงเหนือ จํากัด 194 2 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

25 กษ 02 6401 19 000 010007 GMP มกษ.6401/1-07 กษ 02 23 06401 19110710 001 บริษัท เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด 136 13 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

26 กษ 02 6401 19 000 010008 GMP มกษ.6401/1-08 กษ 02 23 06401 19110911 001 บริษัท ทรัพย์ขาม ที ดี แดรี่ฟาร์ม จํากัด 99 8 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

27 กษ 02 6401 19 000 010011 GMP มกษ.6401/1-11 กษ 02 23 06401 19120312 001 บริษัท เกรท มิลค์ จํากัด (ซับกระดาน) 82/2 3 วังม่วง วังม่วง สระบุรี

ตําบล อําเภอ จังหวัดลําดับที่ เลข กษ GMP จากกรมฯ หนังสือรับรอง เลขที่ มกษ. ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เลขที่ หมู่



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๙๐ 

	

 	

ตารางที่ 107 แสดงข้อมูลศนูย์รวบรวมน้าํนมดบิ ที่ได้รบัการรบัรองการปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัศูนย์รวบรวมน้ํานมดบิ ในพืน้ทีส่ํานักงานปศสุตัว์เขต 1 (ต่อ) 

 

กษ เลขเก่า

28 กษ 02 6401 19 000 010012 GMP มกษ.6401/1-12 กษ 02 23 06401 19110413 001 บริษัท มวกเหล็ก แดรี่ เซนเตอร์ จํากัด 216/1 1 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

29 กษ 02 6401 19 000 010014 GMP มกษ.6401/1-14 กษ 02 23 06401 19110714 001
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จํากัด 
(สาขาลําพญากลาง)

67 2 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

30 กษ 02 6401 19 000 010032 GMP มกษ.6401/1-32 กษ 02 23 06401 19020615 001 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จํากัด 9 4 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
31 กษ 02 6401 19 000 010037 GMP มกษ.6401/1-37 กษ 02 23 06401 19110716 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลําพญากลาง) จํากัด 76 1 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

32 กษ 02 6401 19 000 010027 GMP มกษ.6401/1-27 กษ 02 23 06401 19110417 001 บริษัท คลองไทร แดรี่ จํากัด 140 1 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

33 กษ 02 6401 19 000 010023 GMP มกษ.6401/1-23 กษ 02 23 06401 19110718 001 บริษัท พญาเย็น แดรี่ จํากัด (สาขา 2) 244 9 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

34 กษ 02 6401 19 000 010029 GMP มกษ.6401/1-29 กษ 02 23 06401 19110219 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จํากัด  99/1 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

35 กษ 02 6401 19 000 010041 GMP มกษ.6401/1-38 กษ 02 23 06401 19110920 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จํากัด 69 10 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

36 กษ 02 6401 19 000 010039 GMP มกษ.6401/1-39 กษ 02 23 06401 19110921 001 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จํากัด 79/1 1 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

37 กษ 02 6401 19 000 010034 GMP มกษ.6401/1-34 กษ 02 23 06401 19090322 001 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จํากัด 177/4 12 ธารเกษม
พระพุทธ
บาท

สระบุรี

38 กษ 02 6401 19 000 010024 GMP มกษ.6401/1-24 บริษัท เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (สาขาหนองตอ) 264 7 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

39 กษ 02 6401 19 000 010028 GMP มกษ.6401/1-28 บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จํากัด (สาขาซับสนุ่น) 279 1 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

อําเภอ จังหวัดลําดับที่ เลข กษ GMP จากกรมฯ หนังสือรับรอง เลขที่ มกษ. ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เลขที่ หมู่ ตําบล



                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

  
หน้า ๙๑ 
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จํานวนสมาชิก ปริมาณ ปริมาณการส่ง น้ํานมดิบ วันที่ วันที่
มือถือ โทรสาร ที่ส่งน้ํานม การรับน้ํานม น้ํานมออากจาก ส่งแปรรูป ออก หมดอายุ

(ราย) เฉลี่ย(ตัน/วัน) ศูนย์เฉลี่ย(ตัน/ปี) ที่บริษัท ใบรับรอง ใบรับรอง
1 นายวิทยา ทองอินทร์ 036-788059 089-2259093 036-788070 1,600 150 75 14.55 4,584.20 ซีพี-เมจิ จํากัด 3 ก.ย. 60 2 ก.ย. 63 ต่ออายุ (4)

2 นายภัทระ  ฤทธิ์อนันต์ชัย 036-680-663 081-994-5188 036-680-663 1,080 700.00 359 60.00 60.00
F+N DAIRIES 
(Thailand) LTD. 

25 ต.ค. 59 24 ต.ค. 62 ต่ออายุ (3)

3 นางสาวศิริจิตร  ภูหวล 036-793666 400 400 260 64.95 19,796.00
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
,บริษัท คันทรีเพรช แดรี่ จํากัด

9 ต.ค. 60 8 ต.ค. 63 ต่ออายุ (3)

4 นายสายัณห์ บัวลี 036-654-145,089-6601154 260 100 24 5.00 182.00 ซีพี-เมจิ จํากัด  18 มิ.ย.60  17 มิ.ย. 63 ต่ออายุ (3)

5 นายบัณฑิตย์ ภักดิ์ชื่น 036-491508  1-0-72.75 ไร่ 425 367 67.00 804.00
คันทรีเฟรช, โฟร์โมสต์,เมอรี่แอน จก.,
ม.ขอนแก่น วษศ.ขอนแก่น,บ.แพนต้า

 21 มิย.60  20 มิ.ย. 63 ต่ออายุ (3)

6 นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน 088-2052661,036-419493 1700 192 21 4.00 1,460.00
บริษัท ที.ดี แดรี่ฟู้ดส์ จํากัด , องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย

24 ส.ค. 60 23 ส.ค. 63 ต่ออายุ (3)

7 นางสาวกมลวรรณ มูลเปี้ย 036-776677 092-2486547 036-776677 3 ไร่ 100 ต.ร.ว. 65 6.50 2,500.00 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 5 ต.ค. 60 4 ต.ค. 63 ต่ออายุ (3)

8 นางกรรณิการ์ ปานสมบัติ 087-0797692 1600 600 169 35.00 400.00
ที.ดี แดรี่ฟู๊ด , บ.เอฟแอนด์เอ็นฯ , สหกรณ์ฯ
วังน้ําเย็น ,องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

4 ม.ค. 61 3 ม.ค. 64 ต่ออายุ (2)

9 นายสุภิญโญ ปาลจันทร์ 036-436-108 785 305 166 24.00 8,500.00 บ.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จก. 1 ก.ค. 61 30 มิ.ย. 64 ต่ออายุ (2)
10 นายสัทธ์สิน เรืองสมบูรณ์ 036-491-434 2,400 192 60 6.80 2,482.00 ซีพี-เมจิ จํากัด 1 ก.ค. 61 30 มิ.ย. 64 ต่ออายุ (2)
11 นายพันเลิศ  พัฒน์ชัยวุฒิกุล 081-8527293,036-491566 1600 64 22 3.80 1,387.00 หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก 30 ม.ค. 60 29 ม.ค. 63 ต่ออายุ (2)
12 นางสาวสุนิษา คัมภิรมย์ 087-857-4941 2 ไร่ 3 งาน 55 ตรว. 375 69 9.70 3,600.00 ซีพี-เมจิ จํากัด 9 ก.ค. 60 8 ก.ค. 63 ต่ออายุ

13 นายชยุต พิลาศรี 089-3463646,036-491749 25 ไร่ 1 งาน 40 ตรว. 10 ไร่ 124 18.00 7,700.00 ซีพี-เมจิ จํากัด,อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ  เซลล์ จํากัด 1 ก.ย. 60 31 ส.ค. 63 ต่ออายุ

14 นายพรพงษ์ กรกิ่งมาลา 085-9177500,091-8083491-3 16,000 1,200 205 33.50 9,685.33
บจก.ซีพี-เมจิ,บจก.ทุ่งกุลาแดรี่ฟู้ดส์,
บจก.ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย)

16 ก.ย. 60 15 ก.ย. 63 ต่ออายุ

ชื่อเจ้าของ
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ

เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ของ
ศูนย์ฯ

 (ต.ร.ม.)

พื้นที่อาคาร
รับน้ํานมดิบ
 (ต.ร.ม.)

หมายเหตุลําดับที่
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จํานวนสมาชิก ปริมาณ ปริมาณการส่ง น้ํานมดิบ วันที่ วันที่
มือถือ โทรสาร ที่ส่งน้ํานม การรับน้ํานม น้ํานมออากจาก ส่งแปรรูป ออก หมดอายุ

(ราย) เฉลี่ย(ตัน/วัน) ศูนย์เฉลี่ย(ตัน/ปี) ที่บริษัท ใบรับรอง ใบรับรอง
15 นายเกษมสันต์ สงพรหมราช 036-670453 086-1264071 036-670453 2 ไร่ 1x2 ม. 46 5.60 2.00 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จํากัด สาขาลําพญากลาง 16 ก.ย. 60 15 ก.ย. 63 ต่ออายุ
16 นางรุจิรา ไชยพฤกษ์ 036-789633 081-8086444 036-789635 644 256 167 23.00 8,500.00 บริษัท เอฟ แอนเอ็น แดรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 24 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 63 ต่ออายุ

17 นายประกิจ  สุขบงกช 089-844-3191 3,000 594(ตรม.) 561 19.00 6,935.00
บ. โฟโมสต์, ศูนย์จิตรลดา,อายิโน๊ะ,CPเมจิ
,สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก,ไมเนอร์ ชีส

8 พ.ย. 59 7 พ.ย. 62 ต่ออายุ (4)

18 นางสาวอุไรวรรณ  ไชยดี 081-503-2275 083-376-3174 16,600 875 248 30.00 10,950.00
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย) จํากัด
 มหาชน

10 ส.ค. 59 9 ส.ค. 62 ต่ออายุ (2)

19 นายสมบัติ  มะลิวัตร 081-9499864,036-9022123 1,250 600 297 10.00 5,455.51
พรีเมียร์โฟร์โมสต์,ซีพี-เมจิ,ทีดี แดรี่ฟู้ดส์,
พิษณุโลกโกลดิ์มิลค์,เคซีจีคอร์ปอเรชั่น

11 มี.ค. 60 10 มี.ค. 63 ต่ออายุ

20 นายเจษฎา หมื่นสีเขียว 036-377802 086-701-3197 036-377802 1,400 630 7 0.50 180.00 ซีพี-เมจิ จํากัด 24 ก.ย. 56 23 ก.ย. 59 รับรอง

21 นายประกิจ  สุขบงกช 089-844-3191 7-3-50 ไร่ 756 431 69.00 25,185.00
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 (อ.ส.ค.)

29 ม.ค. 60 28 ม.ค. 63 ต่ออายุ

22 นางสาวจงจิตร จันทราช 036-345604 083-3358133 036-345605 9,220 3,420 860 119.00 47,438.91
อสค.,สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด,ฟรีสแลนด์
คัมพิน่า

1 ก.ค. 61 30 มิ.ย. 64 ต่ออายุ

23 นายภูริวัจน์ แซ่ตัง 036902049-50 870996099 36902050 5,600 2,400 458 55.00 20,075.00
ไมเนอร์ ชีส (กลางดง), บจก.คันทรีเฟรชแดรี่,
 บ.ซีพี-เมจิ ,อายิโนะเซลส์,เอบิโก้

28 พ.ย. 59 27 พ.ย. 62 ต่ออายุ

24 นายภูริวัจน์ แซ่ตัง 044249775 0870996099 36902050 1,200 200 552 54.00 19,700.00
ไมเนอร์ ชีส,บ.ซีพี-เมจิ,เอบิโก้,แมรี่แอนด์แดรี่
,คันทรีเฟรชแดรี่

28 พ.ย. 59 27 พ.ย. 62 ต่ออายุ

25 นางสาวศันสนีย์ ไชยวงค์ 036200621 0984792559 3,445 300 556 65.00 23,725.00

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่าเฟรช(ประเทศไทย) 
จํากัด มหาชน,บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า,
บีทาเก็น,บจก.บางกอกฟายน์ฟู้ดส์,
บจก.ไมเนอร์ชีส,บมจ.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น 
จํากัด

28 พ.ย. 59 27 พ.ย. 62 ต่ออายุ

26 นายวิสูตร ทองทา 081-8537533 2,500 1,000 170 48.00 48.00
ทีดี แดรี่ฟู้ดส์ จํากัด , บ. แดรี่พลัส จํากัด ,
บ.ซีพี-เมจิ , บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

28 พ.ย. 59 27 พ.ย. 62 ต่ออายุ (1)

27 นายวิชัย  มะลิวัตร 080-7332421,036-902123 6,400 725 148 26.00 7,659.88
พรีเมียร์โฟร์โมสต์,ซีพี-เมจิ,ทีดี แดรี่ฟู้ดส์,
เคซีจีคอร์ปอเรชั่น

24 ก.พ. 60 23 ก.พ. 63 ต่ออายุ

พื้นที่ของ
ศูนย์ฯ

 (ต.ร.ม.)

พื้นที่อาคาร
รับน้ํานมดิบ
 (ต.ร.ม.)

หมายเหตุลําดับที่
ชื่อเจ้าของ

ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
เบอร์โทรศัพท์
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จํานวนสมาชิก ปริมาณ ปริมาณการส่ง น้ํานมดิบ วันที่ วันที่
มือถือ โทรสาร ที่ส่งน้ํานม การรับน้ํานม น้ํานมออากจาก ส่งแปรรูป ออก หมดอายุ

(ราย) เฉลี่ย(ตัน/วัน) ศูนย์เฉลี่ย(ตัน/ปี) ที่บริษัท ใบรับรอง ใบรับรอง
28 นายเรวัฒน์ มาถาวร 081-9166191 120 50 96 15.16 5,464.00 F&N DAIRY FOUD , AB:GO 9 มี.ค. 60 8 มี.ค. 63 ต่ออายุ

29 นางสาวกนกรัตน์ ธรรมแสง 081-9672366 5 ไร่ 440 90 18.00 6,570.00
บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด,บ.ซีพี-เมจิ,
บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์

6 มิ.ย. 60 5 มิ.ย. 63 ต่ออายุ (1)

30 นายกันตภณ เฉลิมยุทธ 081-9490943,036-200943-4 9 1.35 500.00 บริษัท มาลีสามพราน จํากัด 21 ส.ค. 60 20 ส.ค. 63 ต่ออายุ
31 นายวีรวัฒน์ กะวียา 081-8516350,036-721455 036-721486 63,532 1,000 309 50.00 18,959.20 โรงงานนมมวกเหล็ก (อ.ส.ค.ภาคกลาง) 21 ส.ค. 60 20 ส.ค. 63 ต่ออายุ (1)

32 นางสาวอรอุษา บุษบง
089-5768294
036-200621 ต่อ 16

5,120 200 281 38.00 13,870.00  บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 21 ส.ค. 60 20 ส.ค. 63 ต่ออายุ

33 นายอานนท์ จุมพลอานันท์
097-1050975
088-5414691

8,000 3,200 234 40.00 37,000.00
บ.คันทรีเพรช,บ.เคซีจี,บ.ซีพี-เมจิ,
บ.ภัทรฟู้ดส์ จํากัด

21 ก.ย. 60 20 ก.ย. 63 ต่ออายุ

34 น.ส.นันทวรรณ  หมอยาดี
081-9941875
036-342553

4 ไร่ 2 งาน 7 ตร.ว. 294 197 27.00 9,855.00
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 (อ.ส.ค.)

26 ต.ค. 60 25 ต.ค. 63 ต่ออายุ

35 นายสยาม ศรีลาวงศ์ 036-670324 090-4306359 036-670324 3,400 1,440 145 27.30 27.30
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 (อ.ส.ค.)

10 พ.ค. 62 9 พ.ค. 65 ขอรับรอง

36 นายดนัย ประทุมสด 036-902141 086-129-3749 036-902141 6 ไร่ 2 งาน 100 147 20.00 210.00
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 (อ.ส.ค.)

12 มี.ค. 61 11 มี.ค. 64 ต่ออายุ (1)

37 นายบุญสนอง ศิริถาวรชัย 084-707-9124 2-2-47.60 ไร่ 215 45 4.80 1,760.79
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 (อ.ส.ค.)

28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64 ต่ออายุ

38 นางสาวอรอุษา บุษบง
089-5768294
036-200621 ต่อ 16

48x57 12x20 146 18.70 6,825.50 บจม.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 1 ต.ค. 60 30 ก.ย. 63 ต่ออายุ

39 นางนิศานันท์ กิ่งแก้ว 036-670453 089-5279458 036-670453 3 ไร่ 12 ม.x20 ม. 48 6.50 2,372.50
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จํากัด,
บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด,บ.ซีพี-เมจิ

24 ต.ค. 60 23 ต.ค. 63 ต่ออายุ

พื้นที่อาคาร
รับน้ํานมดิบ
 (ต.ร.ม.)

หมายเหตุลําดับที่
ชื่อเจ้าของ

ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
เบอร์โทรศัพท์

พื้นที่ของ
ศูนย์ฯ

 (ต.ร.ม.)


