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  รายงานประจ าปี  2563 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และกรมปศุสัตว์ ซึ่งด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563 และการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 
  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2563 ท่ีได้รวบรวมไว้ 
ในฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้รับทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังความก้าวหน้าด้านการปศุสัตว์ของประเทศ และขอขอบคุณ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปี 2563 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สำรบญั 

 เนื้อหำ                                                                               หน้ำ 

ลักษณะภูมิศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1       1 

หน่วยงานในพืน้ท่ีรับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต 1      2 

ค่านิยม           3 

วิสัยทัศน์          3 

พันธกิจ           3 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ี                4 – 5 

สรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป                       6 – 7 

สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  8 – 12     

สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนสุขภาพสัตว์                                                                13 – 16  

สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                     17 – 150 

สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์      151 – 182 

สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนสุขภาพสัตว์                                                              183 – 189  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



สำรบญัตำรำง 

 ตำรำง                                                                                 หน้ำ 

ตารางท่ี 1 แสดงการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 7 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 8 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบ ฆจส.2   8 - 9 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) 9 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 10 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 10 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนจัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ส าหรับผู้ประกอบการ 10 - 11 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนฟาร์มท่ีให้การรับรอง แยกชนิดสัตว์ 11  
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนฟาร์มท่ีให้การต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม แยกชนิดสัตว์ 11 - 12 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 13 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนสัตว์โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิน่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   13 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  13 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   
ตารางท่ี 13 แสดงการติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 13 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตารางท่ี 14 แสดงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสา) 13 
ตารางท่ี 15 แสดงตรวจสอบ กับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 13 
ตารางท่ี 16 แสดงผลการด าเนินงานด้านการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคในโคเนื้อ 14 
ตารางท่ี 17  แสดงผลการด าเนินงานด้านการตรวจรับรองพิจารณาและอนุญาต    15 
เคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
ตารางท่ี 18  แสดงผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  18 
ตามพระราชด าริ ในพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
ตารางท่ี 19  แสดงจ านวนสัตว์ของส านกังานปศุสัตว์จังหวัดจ าแนก 19 
ตามประเภทสัญญาพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 1       
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่เกษตรกร  19 
ตามพระราชด าริ จ าแนกตามกรณีต่างๆ          
ตารางท่ี 21 แสดงผลการตรวจราชการ 24 
ตารางท่ี 22 แสดงทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563   41 - 42 
(แยกรายจังหวัด)     
ตารางท่ี 23 แสดงสรุปข้อมูลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น  48 
ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 
ตารางท่ี 25 แสดงสรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอาชีพเล้ียงแพะและ/หรือกลุ่มผู้เล้ียงแพะ 59 - 61 
ท่ีภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์ 
แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย และภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์  
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นท่ี สนง.ปศุสัตว์เขต 1 
 
 



 สำรบญัตำรำง (ต่อ) 

 ตำรำง                                                                                 หน้ำ 

ตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะท่ัวไปของพื้นท่ีเขต 1 ประจ าปี 2562 62 
ตารางท่ี 27 แสดงรายช่ือแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2563 67 
ตารางท่ี 28 แสดงรายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงาน 89  
ตารางท่ี 29 แสดงผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 90 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    
ตารางท่ี 30 แสดงแบบสรุปผลการประเมิน ศพก. ศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)  91 - 95 
ประจ าปี พ.ศ. 2563     
ตารางท่ี 31 แสดงแผนส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 104 
ตารางท่ี 32 แสดงแบบรายงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 1 105 
ตารางท่ี 33 แสดงการช าระหนี้ 105 - 106 
ตารางท่ี 34 แสดงแบบรายงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะท่ี 2 110 
ตารางท่ี 35 แสดงแบบรายงานความก้าวหน้า โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสม  112 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์    
ตารางท่ี 36 แสดงการช าระหนี้           113 
ตารางท่ี 37 แสดงแผนการช าระหนี้      113 
ตารางท่ี 38 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนา 114 

ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์   
ตารางท่ี 39 แสดงการปรับปรุงฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ 116 
ตารางท่ี 40 แสดงข้อมูลการด าเนินกิจกรรม 120 
ตารางท่ี 41 แสดงข้อมูลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ 121 
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  
ตารางท่ี 42 แสดงโรงงานแปรรูปท่ีเป็นเป้าหมายการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณ 122 
และคุณภาพน้ านมในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1      
ตารางท่ี 43 แสดงศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท่ีเป็นเป้าหมายการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณ 122 
และคุณภาพน้ านม ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1   
ตารางท่ี 44 แสดงปริมาณน้ านมดิบของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (หน่วย : ตัน/วัน) 127 
ตารางท่ี 45 แสดงค่าของแข็งรวมในน้ านม ( Total solids : TS ไม่น้อยกว่า 12.25%) 131 
ตารางท่ี 46 แสดงค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านมดิบ(Somatic cell count :  134 
SCC x 103cell/ml. ไม่เกิน 500,000 cell/ml.)  
ตารางท่ี 47 แสดงสรุปรายงานฟาร์มโคนมท่ีด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน 146 
ประจ าเดือนทุกเดือน ตามระบบ E-operation  
ตารางท่ี 48 แสดงผลงานโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาส าหรับบุคคลภายใน 152 
ตารางท่ี 49 แสดงโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาส าหรับบุคคลภายนอก 153 
ตารางท่ี 50 แสดงแบบส ารวจค าของบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/ 154 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



สำรบญัตำรำง (ต่อ) 

 ตำรำง                                                                                 หน้ำ 

ตารางท่ี 51 แสดงการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์  155 
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563     
ตารางท่ี 52 แสดงการแจกจ่าย ไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ 155 
“โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า”  
ตารางท่ี 53 แสดงการจัดสรรเสบียงสัตว์หญ้าแห้งช่วยเหลือสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบ 156 
จากภัยพิบัติคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2563     
ตารางท่ี 54 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ 157 
ตารางท่ี 55 แสดงจ านวนรักษาพยาบาลสัตว์ 158  
ตารางท่ี 56 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน 158  
ตารางท่ี 57 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 159 
ตารางท่ี 58 แสดงจ านวนตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 159 
ตารางท่ี 59 แสดงจ านวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 160 
ตารางท่ี 60 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM 160                                          
ตารางท่ี 61 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ 161 
ตารางท่ี 62 แผนภูมิท่ี 38 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกนัโรคสัตว์  161 
(วัคซีนรวมป้องกนัโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
ตารางท่ี 63 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) 162 
ตารางท่ี 64 แสดงจ านวนสถานท่ีเส่ียงท่ีได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเช้ือโรค  162 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
ตารางท่ี 65 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  163 
(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ)      
ตารางท่ี 66 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic) 163  
ตารางท่ี 67 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเส่ียง 164 
ตารางท่ี 68 แสดงจ านวนการตรวจติดตามประเมินความเส่ียง 164 
ตารางท่ี 69 แสดงจ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 165 
ตารางท่ี 70 แสดงสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 165 
ตารางท่ี 71 แสดงจ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับการตรวจประเมิน 166 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
ตารางท่ี 72 แสดงจ านวนการบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม 166 
ตารางท่ี 73 แสดงจ านวนพื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 167 
ตารางท่ี 74 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 167 
ตารางท่ี 75 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  168 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตารางท่ี 76 แสดงจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 168 
ตารางท่ี 77 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 169 
ตารางท่ี 78 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 169 
 



สำรบญัตำรำง (ต่อ) 

 ตำรำง                                                                                 หน้ำ 

ตารางท่ี 79 แสดงจ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 170 
ตารางท่ี 80 แสดงจ านวนเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 170 
ตารางท่ี 81 แสดงจ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 171 
ตารางท่ี 82 แสดงกิจกรรมรอง : 30311 : ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 172 - 173 
ตารางท่ี 83 แสดงกิจกรรมรอง : 30312 : แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 173 
ตารางท่ี 84 แสดงกิจกรรมรอง : 30313 : ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ 173 
ตารางท่ี 85 แสดงกิจกรรมรอง : 30318 : เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 173 
ตารางท่ี 86 แสดงกิจกรรมรอง : 303110 : ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ 174 
ตารางท่ี 87 แสดงกิจกรรมรอง : 303120 : ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว ์ 174 
ภายในประเทศ 
ตารางท่ี 88 แสดงกิจกรรมรอง : 303121 : ส่ิงแวดล้อม 174 
ตารางท่ี 89 แสดงกิจกรรมรอง : 303126 : ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 174 
ตารางท่ี 90 แสดงกิจกรรมรอง : 30330 : การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือดื้อยาในสัตว์ 174 
ตารางท่ี 91 แสดงกิจกรรมรอง : 30331 : ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 175 
ตารางท่ี 92 แสดงกิจกรรมรอง : 30351 : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤต 175 
ตารางท่ี 93 แสดงกิจกรรมรอง : 30451 : ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 175 
ตารางท่ี 94 แสดงกิจกรรมรอง : 30226 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ในสุกร 176 
ตารางท่ี 95 แสดงกิจกรรมรอง : 30541 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 175 - 176 
ตารางท่ี 96 แสดงกิจกรรมรอง : 30415 : พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 176 
ตารางท่ี 97 แสดงกิจกรรมรอง : 30416 : ยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ 176 
ตารางท่ี 98 แสดงกิจกรรมรอง : 30418 : สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 176 
ตารางท่ี 99 แสดงกิจกรรมรอง : 304116 : โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 176 
และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ตารางท่ี 100 แสดงกิจกรรมรอง : 30611 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพ 177 
การผลิตสินค้าเกษตร 
ตารางท่ี 101 แสดงกิจกรรมรอง : 30612 : พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ 177 
ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ 
ตารางท่ี 102 แสดงกิจกรรมรอง : 30461 : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 177 
ตารางท่ี 103 แสดงกิจกรรมรอง : 30491 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 177 
ตารางท่ี 104 แสดงกิจกรรมรอง : 30621 : ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 178 
ตารางท่ี 105 แสดงกิจกรรมรอง : 30452 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 178 
ตารางท่ี 106 แสดงกิจกรรมรอง : 30422 : ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 178 
ตารางท่ี 107 แสดงรายงานการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  180 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
ตารางท่ี 108 แสดงรายงานการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  181 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
ตารางท่ี 109 แสดงผลการด าเนินงานด้านการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 183 
ตารางท่ี 110 แสดงการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการเล้ียงสุกรรายย่อย 185 



สำรบญัแผนภมู ิ

 แผนภูมิ                                                                                   หน้ำ 

แผนภาพท่ี 1 แสดงพื้นท่ีอาณาเขต 1 
แผนภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างพื้นท่ีส่วนราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 1 3 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6  
แผนภูมิท่ี 2  แสดงผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงประเภทประชากรโคนมแต่ละประเภทในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1  122 
ปีงบประมาณ 2563 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ตัว : เดือน)  
แผนภูมิท่ี 4  แสดงจ านวนประชากรโคนม ปีงบประมาณ 2563 123 
แผนภูมิท่ี 5  แสดงจ านวนประชากรโครีด : โคดราย ปีงบประมาณ 2563 124 
แผนภูมิท่ี 6  แสดงจ านวนประชากรโครีด : โคดราย ณ เดือนกันยายน 2563 124 
แผนภูมิท่ี 7  แสดงสัดส่วนประชากรโครีดนม : โคดราย พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ณ เดือนกันยายน 2563 124  
แผนภูมิท่ี 8  แสดงจ านวนของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค      125 
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย :ร้อยละ)      
แผนภูมิท่ี 9  แสดงจ านวนของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค 125 
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย : ตัว)      
แผนภูมิท่ี 10  แสดงร้อยละของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค                       125 
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย : ร้อยละ)    
แผนภูมิท่ี 11 แสดงร้อยละของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค                        125  
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย : ตัว)   
แผนภูมิท่ี 12 แสดงร้อยละของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค                        126 
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี  ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย : ร้อยละ)  
แผนภูมิท่ี 13 แสดงร้อยละของประชากรโคนมแต่ละประเภท ของประชากรโค                        126  
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี  ณ เดือนกันยายน 2563 (หน่วย : ตัว)   
แผนภูมิท่ี 14 แสดงปริมาณน้ านมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง  128 
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน)    
แผนภูมิท่ี 15 แสดงปริมาณน้ านมดิบในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 128 
(หน่วย : ตัน/วัน) 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงปริมาณน้ านมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง  129 
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน)   
แผนภูมิท่ี 17 แสดงปริมาณน้ านมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง 129  
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน) 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงปริมาณน้ านมดิบ ตัน/วัน : สมาชิกท่ีส่งนม (ราย) 130 
แผนภูมิท่ี 19 แสดงค่าเฉล่ียของแข็งรวมในน้ านมดิบ ( Total solids : TS)  132 
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ   
แผนภูมิท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียของแข็งรวมในน้ านมดิบ ( Total solids : TS)  132 
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุร ี  
  
 



สำรบญัแผนภมูิ (ต่อ) 

 แผนภูมิ                                                                                   หน้ำ 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงค่าเฉล่ียของแข็งรวมในน้ านมดิบ ( Total solids : TS)  133 
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 
แผนภูมิท่ี 22 แสดงค่าเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านมดิบ (Somatic cell count : SCC )  135 
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 
แผนภูมิท่ี 23 แสดงค่าเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านมดิบ (Somatic cell count : SCC ) 135  
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  
แผนภูมิท่ี 24 แสดงค่าเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านมดิบ (Somatic cell count : SCC )  136 
ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี   
แผนภูมิท่ี 25 แสดงจ านวนเกษตรท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  136 
(Good Agricultural Practices: GAP) ในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563  
แผนภูมิท่ี 26 แสดงจ านวนเกษตรท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  137 
(Good Agricultural Practices: GAP) ในแต่ละเดือนของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563    
แผนภูมิท่ี 27 แสดงจ านวนเกษตรท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  137 
(Good Agricultural Practices: GAP) ในแต่ละเดือนของพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี  
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563  
แผนภูมิท่ี 28 แสดงข้อมูลจ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 138 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ านมดิบท่ีใช้ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดค่าเฉล่ียจ านวนเม็ด
เลือดขาวในน้ านม ( Somatic Cell Count : SCC ) รายเดือน ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563    
แผนภูมิท่ี 29 แสดงข้อมูลจ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 138 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ านมดิบท่ีใช้ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดค่าเฉล่ียของแข็งรวม 
ในน้ านม(Total solid: TS) รายเดือน ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563   
แผนภูมิท่ี 30 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ 157 
แผนภูมิท่ี 31 แสดงจ านวนรักษาพยาบาลสัตว์ 158  
แผนภูมิท่ี 32 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน 158  
แผนภูมิท่ี 33 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 159 
แผนภูมิท่ี 34 แสดงจ านวนตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 159 
แผนภูมิท่ี 35 แสดงจ านวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 160 
แผนภูมิท่ี 36 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM 160                                          
แผนภูมิท่ี 37 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ 161 
แผนภูมิท่ี 38 แผนภูมิท่ี 38 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกนัโรคสัตว์  161 
(วัคซีนรวมป้องกนัโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
 
 
 



สำรบญัแผนภมูิ (ต่อ) 
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แผนภูมิท่ี 39 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) 162 
แผนภูมิท่ี 40 แสดงจ านวนสถานท่ีเส่ียงท่ีได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเช้ือโรค  162 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
แผนภูมิท่ี 41 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  163 
(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ)      
แผนภูมิท่ี 42 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic) 163  
แผนภูมิท่ี 43 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเส่ียง 164 
แผนภูมิท่ี 44 แสดงจ านวนการตรวจติดตามประเมินความเส่ียง 164 
แผนภูมิท่ี 45 แสดงจ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 165 
แผนภูมิท่ี 46 แสดงสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 165 
แผนภูมิท่ี 47 แสดงจ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน 166 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
แผนภูมิท่ี 48 แสดงจ านวนการบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม 166 
แผนภูมิท่ี 49 แสดงจ านวนพื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 167 
แผนภูมิท่ี 50 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 167 
แผนภูมิท่ี 51 แสดงจ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  168 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
แผนภูมิท่ี 52 แสดงจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 168 
แผนภูมิท่ี 53 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 169 
แผนภูมิท่ี 54 แสดงจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 169 
แผนภูมิท่ี 55 แสดงจ านวนเกษตรกรได้รับการพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 170 
แผนภูมิท่ี 56 แสดงจ านวนเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 170 
แผนภูมิท่ี 57  แสดงจ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 171 
แผนภูมิท่ี 58 แสดงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 182  
พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1  ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 20 กันยายน 2563 
แผนภูมิท่ี 59 แสดงจ านวนเกษตรกรรายย่อยท่ีด าเนินการปรับระบบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 185 
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ลักษณะภูมิศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

ภูมิประเทศ 
 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 80/2 หมู่ท่ี 4 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี  รหัสไปรษณีย์  12000 เบอร์ โทรศัพท์/ โทรสำร 02 -9679700 ต่อ 5111 ,  
02-5013177 e-mail address : rg01_aty@dld.go.th  website : http://region1.dld.go.th 
 โดยมีภำรกิจตำมนโยบำยกรมปศุสัตว์ ติดตำมก ำกับดูแลรับผิดชอบหน่วยงำนต่ำงๆ คือ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี  
จังหวัดชัยนำท และกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี นครสวรรค์  และเพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครำม สมุทรปรำกำร และอ่ำวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครนำยก นครรำชสีมำ และชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และกำญจนบุรี 

แผนภำพท่ี 1 แสดงพื้นท่ีอำณำเขต 
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หน่วยงำนในพืน้ท่ีรับผิดชอบส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จ ำนวน 21 หน่วยงำน ดังนี ้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 8 แห่ง คือ   

1.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
2.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 
3.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
4.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 
5.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
6.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
7.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
8.   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท 

ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (หน่วยงำนส่วนกลำงกรมปศุสัตว์) จ านวน 1 แห่ง 

ด่านกักกันสัตว์ จ านวน 4 แห่ง คือ 
1.   ด่ำนกักกันสัตว์ลพบุรี 
2.   ด่ำนกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยำ 
3.   ด่ำนกักกันสัตว์สระบุรี  
4.   ด่ำนกักกันสัตว์ชัยนำท 

ศูนย์ฯ และสถานี จ านวน 8  แห่ง คือ 
1.   ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชัยนำท 
2.   ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวำงสระบุรี 
3.   ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสระบุรี 
4.   ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคเนื้อ 
5.   ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ล ำพญำกลำง 
6.   ศูนย์ผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมล ำพญำกลำง 
7.   ศูนย์พัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ 
8.   สถำนีทดสอบสมรรถภำพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม 
 



 ๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภำพท่ี 2 แสดงโครงสร้ำงพื้นท่ีส่วนรำชกำรส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 

 

 

ค่านิยม 
“สามัคคี มีเมตตา” 

 
วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าปศุสัตว์มาตรฐานภายในประเทศและส่งออก" 
 
พันธกิจ 

1. วิจัย พัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี 
2. เพิ่มประสิทธิกำรผลิตให้มีปริมำณเพียงพอ และคุณภำพมำตรฐำน 
3. ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหำโรคระบำดสัตว์ 
4. ก ำกับ ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที ่
ฝ่ายบริหารท่ัวไป : 

1. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรท่ัวไป งำนสำรบรรณ กำรบริงำนบุคคล และงำนธุรกำร 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง งำนติดต่อ

ประสำนงำน 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฏหมำยด้ำนปศุสัตว์ 
4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สืบสวนกำรประพฤติมิชอบ กำรสอบสวน

ข้อเท็จจริงกำรสอบสวนวินัย 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน  
6. ด ำเนินกำรโครงกำร 5 ส. โครงกำรน่ำอยู่น่ำท ำงำน โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรของ

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 และโครงกำรหน่วยงำนใสสะอำด 
7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ส่วนสุขภาพสัตว์ : 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ด้ำนสุขศำสตร์สัตว์ กำรควบคุมป้องกันและบ ำบัดโรคสัตว์ 
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รูปแบบวิธีกำรพัฒนำ และก ำหนดเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมส ำหรับพื้นท่ีในกำร

ด ำเนินกำรด้ำนสุขศำสตร์สัตว์ 
3. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขศำสตร์สัตว์ กำรควบคุมป้องกันและบ ำบัดโรคสัตว์  

รวมท้ังควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย โรคระบำดสัตว์ สถำนพยำบำลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้ำและกฎหมำย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4. เป็นศูนย์ระบำดวิทยำทำงสัตวแพทย์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
5. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนสุขศำสตร์สัตว์ ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 
6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ : 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัยสินค้ำจำกกำรปศุสัตว์รวมท้ังกำรตรวจรับรอง

และควบคุม กำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย และมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ ยำสัตว์ สินค้ำปศุ
สัตว์ ส่ิงแวดล้อมจำกกำรปศุสัตว์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิต กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ และ
ส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับกำรปศุสัตว์ 

3. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจรับรอง และควบคุมคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์  
ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 

4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับก ำหนดเขตเศรษฐกิจกำรปศุสัตว์ และระบบกำรจัดกำรฟำร์ม  

พันธุ์สัตว์  อำหำรสัตว์ สุขภำพสัตว์ สินค้ำปศุสัตว์ รวมท้ังต้นทุนกำรผลิตและกำรตลำดท่ีเหมำะสมในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำและสำธิตกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตและกำรจัดกำรสุขภำพสัตว์  
ท่ีเหมำะสมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ต่อ) : 
3. ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรผลิตปศุสัตว์ และสินค้ำปศุสัตว์ทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชน 
4. ด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำรโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ (ธคก.) 
5. ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : 
1. ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปศุสัตว์ และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

และงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำปศุสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2. ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจด้ำนปศุสัตว์ (Zoning) ท่ีเหมำะสมในพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
3. จัดท ำสถิติข้อมูล และสำรสนเทศด้ำนกำรปศุสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4. จัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรในเขตพื้นท่ี 
5. ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
6. เป็นศูนย์บริหำรจัดกำรภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขตปศุสัตว์ 
7. ติดตำมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ตำมระบบบริหำร

กำรปฏิบัติงำน (e-Operation) และจัดพิมพ์รำยงำนตำมท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด เสนอปศุสัตว์เขตและผู้อ ำนวยกำร
ส่วน/ฝ่ำย ทรำบ ทุกวันท่ี 10 ของเดือน 

8. ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปศุสัตว์
เขต 1 

9. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรปศุสัตว์เขต 1 ในฐำนะผู้ตรวจรำชกำรกรมปศุสัตว์ 
10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
งบประมาณ  

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ภำพรวม 32,893,592 บำท ดังนี้ 
  1) งบบุคลำกร  5,836,380  บำท   คิดเป็นร้อยละ 17.74  
  2) งบด ำเนินงำน 24,812,837 บำท  คิดเป็นร้อยละ 75.43  
  3) งบลงทุน 2,220,375  บำท  คิดเป็นร้อยละ   6.75 
  4) เงินอุดหนุน 24,000 บำท       คิดเป็นร้อยละ   0.07 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 เบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 32,887,433.84 ดังนี้ 
1) งบบุคลำกรเบิกจ่ำยสะสม  5,836,380  บำท   คิดเป็นร้อยละ 100  
2) งบด ำเนินงำนเบิกจ่ำยสะสม 24,8086,678.84 บำท  คิดเป็นร้อยละ 99.98 
3) งบลงทุนเบิกจ่ำยสะสม      2,220,375  บำท          คิดเป็นร้อยละ  100 
4) เงินอุดหนุนเบิกจ่ำยสะสม 24,000 บำท                คิดเป็นร้อยละ  100 
แผนภูมิท่ี  2  แสดงผลเบิกจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

17.74 

75.43 

6.75 0.07 

งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
งบลงทุน 
เงินอุดหนุน 

 100.00  

 99.98   100.00  

 100.00  
งบบุคลำกร 

งบด ำเนินงำน 

งบลงทุน 

เงินอุดหนุน 



 ๗ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
ตำรำงท่ี 1  แสดงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 

รำยกำร ผลงำน (ครั้ง) 
ร้องทุกข์ผู้กระท ำผิด ตำม พรบ.วิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 1 
สอบข้อเท็จจริง  6 
ร้องทุกข์ร้ำนขำยอำหำรสัตว์ ตำม พรบ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 2 
ร้องทุกข์ กำรใช้สำรเร่งเนื้อแดงในฟำร์มโค/สุกร ตำมพรบ.ควบคุมคุณภำพ 
อำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558  

2 

ร้องทุกข์ โรงฆ่ำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต ตำม พรบ.ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 

1 

 
 

  



 ๘ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการปฏบิัตงิานส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 

1. จ านวนศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (GMP) 
รวมทั้งส้ิน 40 ศูนย์ แบ่งเป็น 
จังหวัดชัยนำท   1  ศูนย์ 
จังหวัดสระบุรี  23  ศูนย์ 
จังหวัดลพบุรี  16 ศูนย์ (อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งยกเลิก 2 ศูนย์) 
 
2. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
รวมทั้งส้ิน 8 ฟำร์ม และ 1 สถำนประกอบกำรแปรรูปน้ ำนมโคอินทรีย์ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนฟำร์มท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนปศุสัตว์อินทรีย์ 
ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร หมำยเลขกำรรับรอง 

1 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

กษ 02 9000 19901000001 ORGANIC 

2 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(ฟำร์ม 1962) 

กษ 02 9000 19901000010 ORGANIC 

3 ฟำร์มผ้ึงฝน กษ 02 9000 19901000002 ORGANIC 
4 ฟำร์มอัมพร กษ 02 9000 19901000003 ORGANIC 
5 ฟำร์มเลิศฤทธิ์ กษ 02 9000 19901000005 ORGANIC 
6 ธนภูมิ เขำมะกอก ฟำร์ม กษ 02 9000 19901000006 ORGANIC 
7 อรพรรณฟำร์ม กษ 02 9000 19901000007 ORGANIC 
8 เจเจฟำร์ม กษ 02 9000 19901000008 ORGANIC 
9 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

(โรงแปรรูปน้ ำนมโคอินทรีย์) 
กษ 02 9000 19902000001 ORGANIC 

 
3. จ านวนศูนย์รวบรวมไข่ที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) 
รวมทั้งส้ิน 5 แห่ง แบ่งเป็น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ     2  แห่ง 
จังหวัดลพบุรี      1 แห่ง 
จังหวัดสระบุรี      2 แห่ง 
 
4. จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบ ฆจส.2  รวมทั้งส้ิน 172 แห่ง ดังนี ้
ตำรำงท่ี 3  แสดงจ ำนวนโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับใบ ฆจส.2   

จังหวัด ชนิดสัตว์ รวม 

สุกร โค-กระบือ สุกร โคกระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก 

กรุงเทพฯ 5 7 0 2 4 18 

ชัยนำท 8 0 1 0 1 10 



 ๙ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับใบ ฆจส.2  (ต่อ) 

จังหวัด 
ชนิดสัตว์ 

รวม 
สุกร โค-กระบือ สุกร โคกระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก 

นนทบุรี 0 3 0 1 2 6 

ปทุมธำนี 2 13 1 0 9 25 

พระนครศรีอยุธยำ 2 1 0 0 3 6 

ลพบุรี 12 4 2 0 8 26 

สระบุรี 12 5 0 0 5 22 

สิงห์บุรี 4 1 0 0 0 5 

อ่ำงทอง 18 4 0 0 32 54 

รวม 63 38 4 3 64 172 

 
5. จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) รวมทั้งส้ิน 16 แห่ง ดังนี ้
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนโรงฆ่ำสัตว์ที่ผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ (GMP) 

จังหวัด 
ชนิดสัตว์ 

รวม 
สุกร โค - กระบือ สัตว์ปีก แพะ - แกะ 

กรุงเทพฯ - 1 - - 1 

ชัยนำท 1 - - - 1 

นนทบุรี - - - 1 1 

ปทุมธำนี - 1 1 - 2 

พระนครศรีอยุธยำ - 1 - - 1 

ลพบุรี - 2 1 - 3 

สระบุรี 3 1 1 - 5 

สิงห์บุรี - 1 - - 1 

อ่ำงทอง 1 - - - 1 

รวม 5 7 3 1 16 

 
 
 



 ๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. จ านวนสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งส้ิน 1,269 แห่ง ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ ำนวนสถำนท่ีจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 

จังหวัด จ ำนวน (แห่ง) 
กรุงเทพมหำนคร  721 
ชัยนำท 34 
นนทบุรี  176 
ปทุมธำนี 129 
พระนครศรีอยุธยำ 63 
ลพบุรี 58 
สระบุรี  47 
สิงห์บุรี 21 
อ่ำงทอง  20 

รวมทั้งส้ิน 1,269 
 

7. จ านวนสถานที่จ าหนา่ยไข่สด (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งส้ิน 908 แห่ง ดังนี ้
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวนสถำนท่ีจ ำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

จังหวัด จ ำนวน (แห่ง) 
กรุงเทพมหำนคร  558 
ชัยนำท 5 
นนทบุรี  136 
ปทุมธำนี 99 
พระนครศรีอยุธยำ 15 
ลพบุรี 34 
สระบุรี  33 
สิงห์บุรี 6 
อ่ำงทอง  22 

รวมทั้งส้ิน 908 
 

8. จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งส้ิน 833 รำย ดังนี ้
ตำรำงท่ี 7  แสดงจ ำนวนจัดอบรมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดีด้ำนปศุสัตว์ ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

ชนิดสัตว์ จ ำนวน (รำย) 
โคนม 124 
สุกร 224 
ไก่เนื้อ 315 

 

 



 ๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวนจัดอบรมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดีด้ำนปศุสัตว์ ส ำหรับผู้ประกอบกำร (ต่อ) 
ชนิดสัตว์ จ ำนวน (รำย) 

ไก่ไข ่ 33 
ไก่พันธุ ์ 92 
เป็ดเนื้อ 20 
จ้ิงหรีด 25 

รวมทั้งส้ิน 833  
 
9. จ านวนฟาร์มที่ให้การรับรอง ต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม แยกชนิดสัตว์ รวมทั้งส้ิน 1,127 ฟำร์ม แบ่งเป็น 
    9.1 ให้กำรรับรอง จ ำนวน 431 ฟำร์ม ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนฟำร์มท่ีให้กำรรับรอง แยกชนิดสัตว์  

ชนิดสัตว์ จ ำนวน (ฟำร์ม) 
ไก่ไข ่ 2 
ไก่ไข่เล้ียงปล่อยอิสระ 1 
ไก่งวงเล้ียงปล่อยอิสระ 1 
ไก่เนื้อ 30 
ไก่พันธุ ์ 2 
โคนม 308 
โคเนื้อ 4 
จ้ิงหรีด 2 
เป็ดเนื้อ  7 
แพะเนื้อ 3 
สถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีก 2 
สุกร 69 

รวมทั้งส้ิน 431 
   
    9.2 ให้กำรต่ออำยุ จ ำนวน 696 ฟำร์ม ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนฟำร์มท่ีให้กำรต่ออำยุมำตรฐำนฟำร์ม แยกชนิดสัตว์ 

ชนิดสัตว์ จ ำนวน (ฟำร์ม) 
ไก่ไข ่ 16 
ไก่เนื้อ 156 
ไก่พันธุ ์ 11 
ไก่พื้นเมือง 1 
โคนม 399 

 

 



 ๑๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนฟำร์มท่ีให้กำรต่ออำยุมำตรฐำนฟำร์ม แยกชนิดสัตว์ (ต่อ) 
ชนิดสัตว์ จ ำนวน (ฟำร์ม) 

นกกระทำ 4 
เป็ดเนื้อ  4 
เป็ดพันธุ์  3 
สถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีก 5 
สุกร 97 

รวมทั้งส้ิน 696 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการปฏบิัตงิานส่วนสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตำรำงท่ี 10  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
เป้ำหมำย(ตัว) 82,000 9,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 10,000 
ผลงำน (ตัว) 19,132 7,600 300 1,212 1,520 0 8,100 0 0 400 

ร้อยละ 23.33 84.44 3.00 13.47 16.89 0 90.00 0 0 4.00 
โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ตำรำงท่ี 11  แสดงจ ำนวนสัตว์โครงกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิน่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
เป้ำหมำย(ตัว) 671 37 59 44 54 147 125 100 41 64 
ผลงำน (ตัว) 638 52 59 45 55 134 125 68 42 58 

ร้อยละ 95.08 104.54 100.00 10.2.27 101.85 91.16 100.00 68.00 102.44 90.63 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตำรำงท่ี 12 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมันภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
เป้ำหมำย(ตัว) 16,000 2,500 1,000 3,000 2,800 2,500 1,200 1,000 1,000 1,000 
ผลงำน (ตัว) 20,034 3,401 2,170 2,967 2,504 2,712 2,537 1,291 1,270 1,182 

ร้อยละ 125.21 136.04 217.00 98.90 89.43 108.48 211.42 129.10 127.00 118.20 

การติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ตำรำงท่ี 13  แสดงกำรติดตำมประสำนงำนโครงกำรสร้ำงพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
เป้ำหมำย(ตัว) 2,139 150 177 135 192 471 375 324 123 192 
ผลงำน (ตัว) 2,127 153 142 135 192 471 428 308 98 200 

ร้อยละ 99.44 102.00 80.23 100.00 100.00 100.00 114.13 95.06 79.67 104.17 

ตำรำงท่ี 14  แสดงโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ (อบรมอำสำ) 
จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 

เป้ำหมำย(ตัว) 1,504 100 118 125 130 314 250 250 82 135 
ผลงำน (ตัว) 1,682 100 118 125 150 314 250 370 82 173 

ร้อยละ 111.84 100.00 100.00 100.00 115.38 100.00 100.00 148.00 100.00 128.15 

กิจกรรมตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 
ตำรำงท่ี 15  แสดงตรวจสอบ กับดูแลสถำนพยำบำลสัตว์ 

จังหวัด เขต 1 กทม. ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
เป้ำหมำย(ตัว) 139 0 3 56 32 14 12 12 5 5 
ผลงำน (ตัว) 157 0 5 69 30 18 12 13 5 5 

ร้อยละ 112.95 0 166.67 123.21 93.75 128.57 100.00 108.33 100.00 100.00 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์      
1. ปัญหำสัตว์จรจัดไม่สำมำรถจับได้หรือจับได้ยำก       

 2. กำรควบคุมประชำกรสุนัข-แมว ประชำชนผู้เล้ียงสัตว์/ผู้รักสัตว์/ผู้ท่ีมีควำมเดือดร้อนจำก ประชำกร
สัตว์ท่ีไม่มีเจ้ำของ  มีควำมต้องกำรให้ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยท ำหมันและให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
แต่เนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกรน้อยและต้องปฏิบัติงำนภำรกิจด้ำนอื่นๆด้วย ท ำให้กำรออกหน่วยให้บริกำรไม่
สำมำรถท ำได้บ่อยตำมท่ีต้องกำรได้       
 3. กำรติดต่อประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ควบคุมกำรใช้งำนระบบ Rabies one data (กำรขึ้นทะเบียน 
สุนัขและแมว) ผู้ปฏิบัติงำนต้องกำรให้มีช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์เพิ่มเติม จำกเดิมท่ีติดต่อผ่ำนทำง
อีเมล์เพียงช่องทำงเดียว       
 4. กำรจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจำกส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัตว์ ควรจะ 
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกุมภำพันธ์ เพื่อพร้อมในกำรออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ
ในช่วงเดือนมีนำคมของทุกปี ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 ได้รับวัคซีนในช่วงเดือนกันยำยน    
 

ตำรำงท่ี 16  แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจรับรองสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคในโคเนื้อ 
 

ประเภทฟำร์มปลอดโรค ระดับของฟำร์มปลอดโรค 
ระดับ A ระดับ B 

ปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย ๑ - 
ปลอดโรควัณโรค - ๑ 

รวม ๑ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพแสดงกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคในโคเนื้อ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี 17  แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจรับรองพิจำรณำและอนุญำต เคล่ือนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์
ภำยในรำชอำณำจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
 

ประเภท จ ำนวน  (แห่ง) 
ท่ีพักซำกสัตว์ ๑๓  
ฟำร์ม ๒  
โรงฆ่ำสัตว์ ๗  

รวม ๒๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภำพแสดงกำรด ำเนินกำรตรวจตรวจรับรองพิจำรณำและอนุญำต เคล่ือนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ภำยใน

รำชอำณำจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
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ควบคุมและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) 
 

 เนื่องจำกในช่วงต้ังแต่ปลำยเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดกำรระบำดของโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำซึ่ง
เป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทย และมีจังหวัดในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต ๑ พบกำรเกิดโรคด้วย  เจ้ำหน้ำท่ีจำกส่วน
สุขภำพสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ จึงร่วมลงพื้นท่ีร่วมกับส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ 
และด่ำนกักกันสัตว์ เพื่อท ำกำรสอบสวนโรค กำงมุ้งป้องกันแมลงพำหะน ำโรค เก็บตัวอย่ำงเลือดก่อนฉีดวัคซีน 
ฉีดวัคซีน และติดตำมผลกำรฉีดวัคซีน ในพื้น ท่ีจังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี 
กรุงเทพมหำนคร อ่ำงทอง สิงห์บุรี และปทุมธำนี ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีเกิดโรคและจังหวัดท่ีอยู่ในรัศมีต้องฉีดวัคซีน
เพื่อควบคุมโรค ปัจจุบันพื้นท่ีปศุสัตว์เขต ๑ สำมำรถควบคุมโรคได้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพแสดงกำรด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ 
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สรุปผลการปฏบิัตงิานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์ 
 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ ประจ าปี 2562 
 

หลักการและเหตุผล  
  ด้วยในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินออกตรวจเยี่ยมรำษฎร เมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2522 ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงทรำบว่ำมีรำษฎรผู้ยำกจนในพื้นท่ีโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีรำบเชิงเขำ จังหวัด
ปรำจีนบุรี ตำมพระรำชด ำริ จ ำนวนมำก ต้องเช่ำโค-กระบือไว้ใช้แรงงำนในรำคำแพงมำก และบำงครั้ง 
เมื่อจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพรำะเงินท่ีได้ต้องจ่ำยเป็นค่ำเช่ำโค-กระบือ
เกือบหมด จึงทรงมีพระรำชด ำริ ให้กรมปศุสัตว์จัดต้ังธนำคำรโค-กระบือขึ้นในปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ยำกจนได้มีโอกำสมีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงำนเป็นของตนเอง โดยกำรเช่ำหรือเช่ำซื้อหรือวิธีกำรอื่นใด ในรำคำ 
ท่ีถูกจำกส่วนรำชกำร องค์กร หรือเอกชน ฯลฯ 
            ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้น ำกระบือของกรมปศุสัตว์จ ำนวน 280 ตัว ไปให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ยำกจน   ในพื้นท่ีโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีรำบเชิงเขำ จังหวัดปรำจีนบุรี ตำมพระรำชด ำริในท้องท่ีอ ำเภอสระแก้ว  และ
อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดปรำจีนบุรี (ในขณะนั้น) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2522 โดยกำรให้เช่ำซื้อและผ่อนส่งใช้ให้กรม
ภำยใน 3 ปี และกรมปศุสัตว์ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังให้ด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 
                  ข่ำวโครงกำร "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ" ได้แพร่หลำยออกไปในหน้ำ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง และส่ือมวลชนอื่นๆ จึงได้มี ผู้มีจิตศรัทธำติดต่อขอบริจำคโค -กระบือให้แก่  
กรมปศุสัตว์ เพื่อน ำไปใช้ในโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ และต่อมำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำร 
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ท้ังหมด โดยได้พระรำชทำนท้ัง พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจน  
โค-กระบือ ท่ีมีผู้น้อมเกล้ำฯ ถวำยโดยเสด็จพระรำชกุศล ให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อน ำไปด ำเนินกำรธนำคำรโค-กระบือฯ 
ให้เป็นไป ตำมพระรำชประสงค์ของพระองค์ท่ีจะพระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ยำกจน ท่ีไม่สำมำรถ ช่วย
ตนเองได้ ในด้ำนกำรซื้อหำโค-กระบือ ได้มีโอกำสใช้โค-กระบือท่ีพระรำชทำนนี้ ไปใช้เพื่อให้มีรำยได้มำกขึ้น และมี
ควำมร่มเย็นผำสุก ในกำรด ำรงชีพตลอดไป 
                   อนึ่ง ส ำหรับช่ือของธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ นี้ทำงกรมปศุสัตว์ ได้ใช้ช่ือย่อ
ว่ำ "ธคก" และใช้ช่ือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ "Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers" 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อช่วยให้เกษตรกรท่ียำกจนท่ัวประเทศได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงำนและเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร
เป็นกำรช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นำงสำวอำมีนำ แสงจันทร์  ต ำแหน่งนักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร 
2. นำยชยพล  เซ็นเชำวนิช  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสัตวบำล 

   ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
เป้าหมาย   เกษตรกร      8      จังหวัด 
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ผลที่คาดว่าจะรับ 
  1. เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นช่วยแก้ปัญหำควำมยำกจน 
  2. เกษตรกรได้มีสัตว์ไว้ใช้แรงงำน 
  3. เกษตรกรสำมำรถน ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเป็นอำหำรโค-กระบือเป็นกำรเพิ่ม  
มูลค่ำทำงกำรเกษตร 
  4. เกษตรกรใช้มูลสัตว์เป็นแก๊สชีวภำพเป็นปุ๋ยในไร่นำลดค่ำใช้จ่ำยซื้อปุ๋ยเคมีและช่วยคืน   
ควำมสมบูรณ์สู่ธรรมชำติ 
  5. ช่วยเพิ่มปริมำณโค-กระบือภำยในประเทศเพื่อไม่ให้สูญหำย 
  6. เป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  7. ช่วยให้เกษตรกรมีอำชีพไม่ละท้ิงถิ่นฐำน 
  8. ชุมชนมีควำมสำมัคคีและเข้มแข็งมำกขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโครงกำร 
 
ผลการด าเนินงาน  
  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ได้ก ำกับดูแลและติดตำมให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
จ ำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธำนี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สระบุรี ชัยนำท อ่ำงทอง และสิงห์บุรี 
ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรำยใหม่เข้ำร่วม
โครงกำร ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
รับโค-กระบือไปเล้ียงเป็นอำชีพเสริม สร้ำงรำยได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและได้ก ำกับ
ติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในระดับจังหวัด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบของโครงกำร
ธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ลดปัญหำบัญชีสัตว์คงค้ำงในบัญชีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 

ตำรำงท่ี 18 แสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ                     
ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ เป้ำหมำย ผลงำน 
1. ประกวดหมู่บ้ำน/กลุ่มธนำคำรโค-กระบือฯ 
    ระดับส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

กลุ่ม 1 1 

2. ประชุมสัมมนำร่วมระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีและกลุ่มเกษตรกร    
    ธนำคำรโค-กระบือระดับส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

ครั้ง 1 1 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรำยใหม่เข้ำร่วมโครงกำร รำย - 157 
4. ส่งเงินค่ำจ ำหน่ำยโค-กระบือ และค่ำจ ำหน่ำยซำก บำท - 1,558,520 
5. มอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงกำร ตัว - 237 
6. ให้ค ำแนะน ำ และติดตำม (ปศจ. ท้ังหมด 12 ครั้ง) ครั้ง 12 16 
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ตำรำงท่ี 19 แสดงจ ำนวนสัตว์ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดจ ำแนกตำมประเภทสัญญำพืน้ท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1  

 
ตำรำงท่ี 20 แสดงจ ำนวนสัตว์ของโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ จ ำแนกตำมกรณีต่ำงๆ      

ประเภท/รายการ  
จ านวนสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ตัว) 

อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี รวม 
1. สัตว์ที่มีอำยุสัญญำ 
    ไม่เกิน 3 ปี 

96 67 1,494 119 49 45 2 8 1,880 

2. สัตว์ที่มีอำยุสัญญำเกิน 3 ปี 
   แต่ยังไม่แจ้งเกิดลูกตัวที่ 1  

481 3 1,047 157 9 24 363  2,084 

3. สัตว์ที่มีอำยุเกิน 3 ปี แจ้ง 
   เกิดลูกตัวที่ 1 แล้ว  

183 18 101 16 13 16 436  783 

4. สัตว์ที่มีอำยุเกิน 3 ปี  
   จ ำหน่ำยลูกตัวที่ 1 แล้ว 

72 7 5 2 1 5   92 

5. รอมอบกรรมสิทธิ ์
    แม่โค-กระบือ  

621 50 2 80 17 11   781 

6. ขยำยรำยเกษตรกร  9  17    4 30 

(ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2563) 
 
2. ปัญหาอปุสรรค 
 2.1 บัญชีทะเบียนสัตว์โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ยังคงมีสัตว์คงค้ำง 
ในบัญชีท่ีต้องกำรด ำเนินกำรช ำระบัญชี ตำมระเบียบของโครงกำรธนำคำรโค -กระบือเพื่อเกษตรกร  
ตำมพระรำชด ำริ ซึ่งจะต้องเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในระดับพื้นท่ีให้เร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จต่อไป 
 2.2 สัตว์ที่เกษตรกรได้รับมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะ  

2.3 เกษตรกรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ธคก.   
2.4 เจ้ำหน้ำท่ีในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนในพื้นท่ีมีข้อผิดพลำด 
 

ที่ ประเภทสัญญำ 
จ ำนวนสัตว์ของส ำนักงำนปศสุัตว์จังหวัด (ตัว) 

อ่ำงทอง ลพบุรี ชัยนำท สระบุรี สิงห์บุร ี อยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี รวม 
1 ยืมเพ่ือกำรผลิต 1,259 162 2,204 324 46 76 799 12 4,882 

2 เช่ำซื้อ       20  20 
3 โคพ่อพันธุ์   6      6 
4 ฟำร์มต้นแบบ 53 16 18  23 5   115 
5 กระบือย่ังยืน   79      79 
6 อำสำปศุสัตว ์ 74 17 76 69 20    256 

7 
ส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยง 
โคนม 

  22      22 

8 โครงกำร 60 พรรษำ 13     29   42 
9 สัตว์พระรำชทำน   3    2  5 
10 กลุ่มอนุรักษ์ควำยไทย 59        59 
11 คนรวมตัววัวรวมคอก   263      263 

 
รวม 1,458 195 2,671 393 89 110 821 12 5,749 
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3. ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ระดับส านักงานปศุสัตว์ 
          อันดับท่ี 1 กลุ่มอนุรักษ์ควำยไทย ต.คลองวัว อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 
          อันดับท่ี 2 กลุ่มผู้เล้ียงโค ธคก. ต.โคกสะอำด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
          อันดับท่ี 3 กลุ่มเล้ียงโค ธคก. อำสำปศุสัตว์ล ำสนธิ ต.ล ำสนธิ อ.ล ำสนธิ จ.ลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ภาพกิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
   4.1 ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือระดับส านักงานปศุสัตว์เขต 
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    4.2 ให้ค าแนะน า และติดตาม ( ปศจ. ทั้งหมด 12 คร้ัง) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎี ถวายในหลวง)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. สาระส าคัญของโครงการ 
 1.1 หลักการและเหตุผล 
  ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ต้องกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก 
พัฒนำกำรเกษตรให้เหมำะสมกับศักยภำพของเกษตรกร ฐำนทรัพยำกรและบริบทของพื้นท่ีและชุมชนท้องถิ่น 
โดยเน้นระบบกำรจัดกำรตัวเองของเกษตรกรและกำรมีกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึง
ทรัพยำกร กำรวิจัย ควำมรู้ ท้ังทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรผลิตและยกระดับเป็น
ผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และเพิ่มช่องทำงกำรตลำดและเช่ือมโยงกำรค้ำด้วยเครือข่ำยพันธมิตรและ
วิสำหกิจเพื่อสังคม ก ำหนดนโยบำยและกติกำเพื่อเพิ่มโอกำสของเกษตรกร พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตแปรรูปสินค้ำให้มีเอกลักษณ์ และกำร
จัดกำรในภำคบริกำรท่ีเช่ือมโยงกับฐำนทรัพยำกรของชุมชนเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรเกษตร รัฐจึงต้องจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับประโยชน์
จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรมและยั่งยืน สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจของประชำชนและประเทศ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน ำ
แนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเองอย่ำงสอดคล้องตำมภูมิ
สังคม ด ำเนินกำรมำต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562 มีเกษตรกรอยู่ในโครงกำรแล้ว 210,000 รำย 
ด ำเนินกำรอยู่ในแปลงของตนเองมีอยู่กระจำยอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดต่ำงๆ ท่ัวทุกภูมิภำคของ
ประเทศ เพื่อพัฒนำและยกระดับของเกษตรกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้ เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิด
นวัตกรรมท่ีเป็นผลผลิต สินค้ำและบริกำร สร้ำงเครือข่ำยและระบบจัดกำรตนเองของเกษตรกร และเช่ือมโยง
เครือข่ำยของเกษตรทุกระดับเป็นระบบเศรษฐกิจฐำนรำก ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม 
และยั่งยืน กรมปศุสัตว์จึงด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 แก่สมำชิกโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

1.2 วัตถุประสงค์    
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  

มำบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรผลิต กำรบริโภค และกำรตลำด บนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น เพื่อสร้ำงอำหำรและ
รำยได้ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มสร้ำงควำมเข้มแข็งแบบเครือข่ำย สร้ำงผู้น ำเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำง 
ตัวแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์และตลำดผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและกลุ่มเครือข่ำย 

3) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี ระบบข้อมูล Digital ไปประยุกต์ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต 
กำรตลำดและบริกำรของเกษตรกรและเครือข่ำย 
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1.3 เป้าหมาย 
          เป้ำหมำยเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2560-2562 จ ำนวน 210,000 รำย 
 1) เกษตรกร 210,000 รำย ได้รับกำรส่งเสริมให้น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง พื้นท่ีจึงเปล่ียนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่ 

2) ได้เกษตรกรผู้น ำขับเคล่ือนกลุ่ม 500 คน เกษตรกรสมำชิก 10,000 คน  
3) ได้เกษตรกรต้นแบบ 10,000 รำย ท ำกำรปศุสัตว์เป็นธนำคำรอำหำรโปรตีนปลอดภัยให้ชุมชน 

 4) ได้กลุ่มเครือข่ำยและผลิตภัณฑ์ 500 กลุ่มเครือข่ำย เกษตรกรสมำชิก 10,000 คน เกิดผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่ำ 500 ผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 500,000 บำท/เครือข่ำย/ปี หรือ 25,000 บำท/รำย/ปี  
คิดมูลค่ำ 250 ล้ำนบำท/โครงกำร 
 5) เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน(3/5 ประสำน)ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ 1,000 
ครั้ง เกษตรกร ปรำชญ์ เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ภำคเอกชน และตัวแทนสถำบันกำรศึกษำเข้ำร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 

6) กลุ่มเครือข่ำยมีเครื่องมือบริหำรจัดกำรข้อมูล ผลผลิต ตลำด ต้นทุน รำยได้แบบ Digital  
7) สร้ำงกำรรับรู้ผลส ำเร็จของกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 1 ครั้ง/เดือน 

  
 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         เป้ำหมำยเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2560-2562 จ ำนวน 210,000 
รำย  
 1) เกษตรกร 210,000 รำย ได้รับกำรส่งเสริมให้น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง พื้นท่ีจึงเปล่ียนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่ 
 2) ได้เกษตรกรผู้น ำขับเคล่ือนกลุ่ม 500 คน 
 3) ได้กลุ่มเครือข่ำยและผลิตภัณฑ์ 500 กลุ่มเครือข่ำย เกษตรกรสมำชิก 10,000 คน ผลิตภัณฑ์ 
ไม่น้อยกว่ำ 500 ผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 500,000 บำท/เครือข่ำย/ปี หรือ 25,000 บำท/รำย/ปี       
คิดมูลค่ำ 250 ล้ำน บำท/โครงกำร 
 4) ได้เกษตรกรต้นแบบ 10,000 รำย ท ำกำรปศุสัตว์เป็นธนำคำรอำหำรโปรตีนปลอดภัยให้ชุมชน 
 5) เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน (3/5ประสำน) ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ 1,000 
ครั้ง เกษตรกร ปรำชญ์ เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ภำคเอกชน และตัวแทนสถำบันกำรศีกษำ เข้ำร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
 6) กลุ่มเครือข่ำยมีเครื่องมือบริหำรจัดกำรข้อมูล ผลผลิต ตลำด ต้นทุน รำยได้ แบบ Digital 
 7) สร้ำงกำรรับรู้ผลส ำเร็จของกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 1 ครั้ง/เดือน 
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2. ผลการตรวจราชการ  
ตำรำงท่ี 21  แสดงผลกำรตรวจรำชกำร 

 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 งบประมำณในกำรฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถูกดึงกลับศูนย์ต้นทุนกรมปศุสัตว์ท ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีกรม
ก ำหนด 
 2. งบประมำณท่ีได้รับและเบิกจ่ำยไม่ตรงกับช่องกิจกรรมท่ีให้ลงท ำให้จังหวัดต้องรำยงำนในภำพรวม 
 
4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯต้องกำรให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตต่อไป เนื่องจำกประสบ
ปัญหำภัยแล้งอบ่ำงกว้ำงขวำง 

กิจกรรม หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ(บาท) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ได้รับการ
จัดสรร 

เบิกไปแล้ว 

1. ชี้แจงแผนกำรด ำเนินงำน ครั้ง 1 1 100.00 786,850 677,935.18 
2. พัฒนำผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง (จนท.+ผู้น ำ) ครั้ง 26 24 92.31   
3. จ ำนวนผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ 
กำรพัฒนำ 

รำย 26 36 138.46 
  

4. จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีพ่ีเลี้ยงผู้น ำท่ีผ่ำนพัฒนำ รำย 9 13 144.44   
5. พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย เครือข่ำย 24 18 75.00 

  
6. จ ำนวนเกษตรกรสมำชิกเครือข่ำย รำย 520 510 98.09 

  
7. จ ำนวนเกษตรกรตัวแบบปศุสัตว์ รำย 514 514 100.00 

  
8. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ่

ครั้ง 58 58 100.00 
  

9.เกษตรกรที่ได้รับพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ รำย 9,422 9,582 101.70 
  

10. ติดตำมตรวจเย่ียมในพ้ืนที่ ครั้ง 12 18 150.00 
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5. รูปภาพกิจกรรม 

 
 กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
จังหวัดนนทบุรี 
1. กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย 

    
2. ตรวจติดตำมเกษตรกรในพื้นท่ี 
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3. บูรณำกำรร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี มอบพันธุ์ปลำให้เกษตรกรร่วมโครงกำรฯ 

 
 จังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดปทุมธานี 
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 จังหวัดลพบุรี 

 

   
 
 จังหวัดสระบุรี 
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       

      
 
 จังหวัดอ่างทอง 
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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลีย้งสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

หลักการและเหตุผล  

 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมำยให้กรมปศุสัตว์พิจำรณำคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  
(อำชีพเล้ียงสัตว์) และสถำบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) เป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่ำง โดย
ยกย่องประกำศเกียรติคุณผู้ท่ีมีผลงำนดีเด่นให้เป็นที่ปรำกฏต่อสำถำรณชนท่ัวไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่ำง
ในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรสร้ำงผลงำนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ (อำชีพเล้ียงสัตว์) 
และสถำบันเกษตรกรเด่นแห่งชำติ (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) จะได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวในงำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญประจ ำปี ณ พลับพลำท่ีประทับมณฑลพิธี
ท้องสนำมหลวงในวันพืชมงคลของทุกปี 

วัตถุประสงค ์

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
1) เพื่อค้นหำเกษตรกรอำชีพเล้ียงสัตว์ดีเด่น ท่ีปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของส่วนรวม 
2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรอำชีพเล้ียงสัตว์ได้ท ำงำนด้วยควำมอุตสำหะ มำนะ พยำยำมและพร้อมท่ีจะ

แข่งขันกันสร้ำงผลงำนให้ปรำกฏต่อสำธำรชน 
3) เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอำชีพเลี้ยง สัตว์ให้ปรำกฏและยึดถือเป็นตัวอย่ำงในแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคคลอื่นต่อไป 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
1) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงำนของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดีเด่นให้ปรำกฏต่อสำธำรณชนและ

เป็นตัวอย่ำงแก่กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์อื่นๆ 
2) เพื่อพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ให้มีประสิทธิภำพด้ำนปศุ

สัตว์สูงขึ้น 
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเภทการคัดเลือกของกรมปศุสัตว์ 
1. เกษตรกรดีเด่น (อำชีพเล้ียงสัตว์) จ ำนวน 1 รำย 
2. สถำบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) จ ำนวน 1 กลุ่ม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 1.  ระดับจังหวัด สนง.ปศจ. ส่งผลกำรคัดเลือกให้ สนง.ปศข. ภายในเดือนกันยายน 2562 
 2.  ระดับเขต สนง.ปศข. ส่งผลกำรคัดเลือกให้ กสส. ภายในเดือนตุลาคม 2562 
3.  ระดับกรมฯ กสส. ส่งผลกำรคัดเลือกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเดือนมกราคม 2563 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ระดับจังหวัด สนง.ปศจ. แต่งต้ังคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคัดเลือก

เกษตรกรดีเด่น (อำชีพเล้ียงสัตว์ดี) จ ำนวน 1 รำย และสถำบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) จ ำนวน 
1 กลุ่ม และส่งผลกำรคัดเลือกพร้อมข้อมูลดีเด่นระดับจังหวัดให้ สนง.ปศข. 

2. ระดับเขต สนง.ปศข. แต่งต้ังคณะกรรมกำรระดับเขต เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่น (อำชีพเล้ียงสัตว์) ล ำดับท่ี 1, 2, และ 3 และสถำบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) ล ำดับท่ี 1, 
2, และ 3 ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัด และส่งผลกำรคัดเลือกพร้อมข้อมูลตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดให้ กสส. 

3. ระดับกรม กสส. แต่งต้ังคณะกรรมกำรระดับกรมฯ เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคัดเลือกเกษตรกร (อำชีพ
เล้ียงสัตว์) ล ำดับท่ี 1, 2, และ 3 และสถำบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) ล ำดับท่ี 1, 2, และ 3 
จำกท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขต และน ำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร 
(อำชีพเล้ียงสัตว์) และสถำบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) ดีเด่นแห่งชำติ 

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

1.1 เป็นเกษตรกรสัญชำติไทย มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียมำก่อน 
1.2  เป็นผู้ประกอบอำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.3 เป็นผู้ประกอบอำชีพเล้ียงสัตว์มำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีกำรพัฒนำฟำร์มอย่ำงต่อเนื่อง 
1.4 เป็นเจ้ำของแหล่งเรียนรู้กำรเล้ียงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  
1.5 อำสำปศุสัตว์ / Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ 
1.6 เป็นผู้ท่ีมีผลงำนทำงด้ำนปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมน ำไปใช้

ประโยชน์ สมควรแก่กำรยกย่องให้เป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่น 
1.7 เป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติสำขำเดียวกันมำก่อน 
1.8 พื้นท่ีด ำเนินกำรด้ำนปศุสัตว์ของเกษตรกรต้องเป็นพื้นท่ีถือครองท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย 
1.9 ผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 หำกมีคะแนนน้อยกว่ำท่ีก ำหนด

จะไม่พิจำรณำตัดสิน 
ข้อสังเกต 
 เกษตรกร (อำชีพเลี้ยงสัตว์) หมำยถึง เกษตรกรที่ประกอบอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพ

หลักและมีรำยได้หลักจำกกำรเล้ียงสัตว์ และใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรปฏิบัติงำนในฟำร์มด้ำนปศุสัตว์ 

2. สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
2.1 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยหรือเป็นกลุ่มท่ีรวมกัน

อย่ำงเข้มแข็งและขึ้นทะเบียนเพื่อรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
2.2 เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ 
2.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ที่จัดต้ังและด ำเนินกิจกรรมมำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
2.4 ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
2.5 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่ีไม่เคยได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลดีเด่นแห่งชำติหรือได้รับ

มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกได้ 
2.6 กลุ่มท่ีมีสิทธิ์ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 หำกมีคะแนนน้อยกว่ำท่ีก ำหนด

จะไม่พิจำรณำตัดสิน 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลีย้งสัตว์) 
1.1 ควำมคิดริเริ่มและควำมพยำยำมฟันฝ่ำอุปสรรคในกำรสร้ำงผลงำน (25 คะแนน) 
1.2 ผลงำนและควำมส ำเร็จของผลงำน  ทั้งปริมำณและคุณภำพ ตลอดจนระยะเวลำท่ี

ปฏิบัติงำนและควำมยั่งยืนในอำชีพ (35 คะแนน) 
1.3 ควำมเป็นผู้น ำและกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้ำนต่ำงๆ (20 คะแนน) 
1.4  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (20 คะแนน) 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
2.1 ควำมคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
2.2 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจัดกำรสถำบัน  (35 คะแนน) 
2.3 บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อสถำบัน  (25 คะแนน) 
2.4 ควำมมั่นคงและฐำนะทำงเศรษฐกิจของสถำบัน  (15 คะแนน) 
2.5 กำรท ำกิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์และกำรอนุร ักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และ

ส่ิงแวดล้อม (15 คะแนน) 

พื้นที่ด าเนนิการ ในพื้นท่ี  77  จังหวัด   

เงินรางวัลประจ าปี 
1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลีย้งสัตว์) 

1.1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 15,000 บำท 
1.2 รองชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 10,000 บำท 
1.3 เกษตรกรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำอำชีพเล้ียงสัตว์ จ ำนวน 3 รำงวัลๆ ละ 8,000 บำท 
1.4 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 4 รำงวัลๆ ละ 5,000 บำท 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
2.1 สถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 25,000 บำท 
2.2 รองชนะเลิศสถำบันเกษตรกรดีเด่น จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 15,000 บำท 
2.3 สถำบันเกษตรกรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ จ ำนวน 3 รำงวัลๆ ละ 10,000 บำท 
2.4 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 4 รำงวัลๆ ละ 5,000 บำท  

โล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โล่รางวัล 
o เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กสส. จัดท ำโล่รำงวัลส ำหรับเกษตรกรดีเด่น

แห่งชำติ (อำชีพเล้ียงสัตว์) และสถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) โดยส่งมอบโล่รำงวัล
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อน ำไปมอบในงำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล-แรกนำขวัญฯ และล าดับที่ 2, 
3 และรางวัลชมเชย จัดท ำโล่รำงวัลและส่งมอบให้ สนง.ปศข. เพื่อน ำไปมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

o ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่นด้านการส่งเสริมปศุสัตว์ กสส. เสนอกรมฯ มอบโล่รำงวัลให้แก่ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรท่ีได้รับกำรตัดสินให้เป็นดีเด่น
ระดับชำติ โดยมำรับมอบโล่รำงวัลในงำนสถำปนำกรมปศุสัตว์ประจ ำปี 
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2. ส านักงานปศุสัตว์เขต : ประกาศนียบัตร 
o ระดับเขต จัดท ำประกำศนียบัตรดีเด่นระดับเขต เพื่อมอบให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร

ดีเด่นระดับเขต 
o ระดับจังหวัด จัดท ำใบประกำศนียบัตรดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อมอบให้เกษตรกรและสถำบัน

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2563 

1.  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำกำรปศุสัตว์ 
2.  นำยธนิต  สิทธิ   สัตวแพทย์อำวุโส กรรมกำร 
3.  นำงสำวอำมีนำ แสงจันทร์   นักวิชำกำรสัตวบำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4.  นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำร 
5.  นำยชยพล  เซ็นเชำวนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กรรมกำร 
6.  นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.  นำงสำวมนัสมนต์  สำลีผล นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลการคัดเลือก 
เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 

อันดับท่ี  1 ได้แก่ นำยชำญ  เห็นสิงห์  ชนิดสัตว์  โคเนื้อ/ กระบือ  
  เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 10 ต ำบลหนองมะโมง อ ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท
อันดับท่ี  2  ได้แก่ นำงปรำณี  อ ำนวยพร  ชนิดสัตว์  แพะนม/ แพะเนื้อ  
  เลขท่ี 10 ชุมชนสุเหร่ำจรเข้ขบ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร
อันดับท่ี  3   ได้แก่   นำยชัยณรงค์  ศรีวงษ์ ชนิดสัตว์  แพะเนื้อ 
  เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 11 ต ำบลร ำมะสัก อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง 

สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 
อันดับท่ี  1 ได้แก่ กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชำรัฐจังหวัดสิงห์บุรี ชนิดสัตว์ แพะเนื้อ  
  เลขท่ี 35/2 หมู่ท่ี 4 ต ำบลวิหำรขำว อ ำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงหบ์ุรี 
อันดับท่ี  2 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะเขตประเวศ ชนิดสัตว์  แพะนม/แพะเนื้อ  
  เลขท่ี 14  เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
อันดับท่ี  3 ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแพะทุ่งตำเงิน ชนิดสัตว์ แพะเนื้อ  
  เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 11 ต ำบลร ำมะสัก อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง 

เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
อันดับท่ี  1 ได้แก่ นำยศักรินทร์  สมัยสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
อันดับท่ี  1 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อบ้ำนค ำแม่นำง-สำมแยก  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
จัดท าโดย 

นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
โทรศัพท์ 0 2967 9700 ต่อ 5209 โทรศัพท์ (มือถือ) 09 6861 2504 E-mail : r1.development@dld.go.th 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 
นำยชำญ  เห็นสิงห์ จังหวัดชัยนำท ชนิดสัตว์  โคเนื้อ/ กระบือ 
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สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 
กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชำรัฐจังหวัดสิงห์บุรี ชนิดสัตว์ แพะเนื้อ 
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กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น พ.ศ.2562 (รับรางวัล ปี พ.ศ.2563) 

หลักการและเหตุผล 

 กรมปศุสัตว์เห็นควำมส ำคัญของอำสำสมัครเกษตรด้ำนปศุสัตว์ท่ีเรียกว่ำ อำสำปศุสัตว์ (อสป.) ว่ำเป็น
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ระดับท้องท่ี และเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจให้อำสำปศุสัตว์มีก ำลังใจ
ปฏิบัติงำน กรมปศุสัตว์จึงได้มีนโยบำยให้มีกำรมอบรำงวัล “อำสำปศุสัตว์ดีเด่น” ส ำหรับอำสำปศุสัตว์ท่ีให้ควำม
ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อค้นหำอำสำปศุสัตว์ ท่ีปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของส่วนรวม 

2. เพื่อส่งเสริมให้อำสำปศุสัตว์ได้ท ำงำนด้วยควำมอุตสำหะ มำนะ พยำยำมและพร้อมท่ีจะแข่งขันกัน
สร้ำงผลงำนให้ปรำกฏต่อสำธำรชน 

3. เพื่อยกย่องเกียรติคุณของอำสำปศุสัตว์ให้ปรำกฏและยึดถือเป็นตัวอย่ำงในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ของบุคคลอื่นต่อไป  
ประเภทการคัดเลือกของกรมปศุสัตว์ 

1. อำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด จ ำนวน 77 รำย 
2. อำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต จ ำนวน  9 รำย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. ระดับจังหวัด สนง.ปศจ. ส่งผลกำรคัดเลือกให้ สนง.ปศข. และ กสส. ภำยในกันยำยน 2562 
 2. ระดับเขต สนง.ปศข. ส่งผลกำรคัดเลือกให้ กสส. ภำยในตุลำคม 2562 
 3. กำรเข้ำรับรำงวัลอำสำปศุสัตว์ดีเด่น ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 หรือวันท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด 

คณะกรรมการให้จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการระดับส านักงานปศุสัตว์เขต : ด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 
1. พิจำรณำอำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดภำยในพื้นท่ี ให้เป็นอำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต เขตละ 1 รำย  
2. จัดท ำท ำเนียบอำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต (แบบฟอร์มท ำเนียบอำสำดีเด่น 2562)  
3. รวบรวมรำยช่ือพร้อมประวัติตำมแบบประวัติอำสำปศุสัตว์ดีเด่น 2562 และท ำเนียบอำสำดีเด่น

ระดับจังหวัด (แบบฟอร์มท ำเนียบอำสำดีเด่น 2562) ท้ังดีเด่นระดับจังหวัด และดีเด่นระดับเขต ส่งเป็น
ภำพรวมของปศุสัตว์เขต ให้กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ เป็นไฟล์ word ท่ีอีเมลล์ transfer6@dld.go.th 
ภายในเดือนตุลาคม  2562  

4. รำยงำนผลตำมแบบรำยงำนของกองแผนงำนตำมแบบ e-Operation (ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน) 

คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นต้องพิจารณาทุกข้อ 
1. ท ำหน้ำท่ีเป็นอำสำปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนือ่ง 
2. มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 
3. มีบุคลิกภำพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. เป็นผู้ท่ีสังคมหรือชุมชนให้กำรยอมรับ 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำรท ำหน้ำท่ีเป็นอำสำปศุสัตว์ คะแนนเต็ม 25  คะแนน 
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
3. ควำมประพฤติ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
4. บุคลิกภำพ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
6. กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

    รวม 100 คะแนน 

คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 

1.  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำกำรปศุสัตว์ 
2.  นำยธนิต  สิทธิ   สัตวแพทย์อำวุโส กรรมกำร 
3.  นำงสำวอำมีนำ แสงจันทร์   นักวิชำกำรสัตวบำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4.  นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำร 
5.  นำยชยพล  เซ็นเชำวนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กรรมกำร 
6.  นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.  นำงสำวมนัสมนต์  สำลีผล นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลการคัดเลือก 
อันดับท่ี  1 ได้แก่ นำยสมปอง  ด ำรงค์สุกล (ด ำรงค์สกุลฟำร์ม)      
  เลขท่ี 530/1 หมู่ท่ี  2  ต ำบลโคกตูม อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
อันดับท่ี  2 ได้แก่ นำยมนตรี  ฉิมพำลี        
  เลขท่ี 146/1 หมู่ท่ี 4  ต ำบลบ้ำนพรำน อ ำเภอแสวงหำ จังหวัดอ่ำงทอง 
อันดับท่ี  3   ได้แก่   นำงน้ ำค้ำง คนหลัก 
  เลขท่ี 82 หมู่ท่ี 1 ต ำบลหนองควำยโซ อ ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

โทรศัพท์ 0 2967 9700 ต่อ 5209 โทรศัพท์ (มือถือ) 09 6861 2504 E-mail : r1.development@dld.go.th 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นนายสมปอง ด ารงค์สุกล จังหวัดลพบุรี 
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กิจกรรมคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2563 
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์ 

 
หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสัตว์  โดยส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ได้มีกำรวิจัยพัฒนำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นสัตว์พันธุ์ดีของ
กรมปศุสัตว์ ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของประเทศไทย ส ำหรับให้เกษตรกรไทยใช้ในกำรเล้ียง แต่ใน
ขณะเดียวกันส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ยังไม่สำมำรถผลิตสัตว์พันธุ์ดีได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร ส ำนัก
พัฒนำพันธุ์สัตว์ (กองบ ำรุงพันธุ์สัตว์) ได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวและได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของเกษตรกรท่ีมี
ศักยภำพในกำรเป็นฐำนช่วยผลิตสัตว์พันธุ์ดี และช่วยกระจำยพันธุกรรมสัตว์ดีไปยังเกษตรกรรำยอื่นๆ แทนกรม
ปศุสัตว์ ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในกำรด ำเนินกิจกรรม “เครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์” ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย เครือข่ำยปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ เครือข่ำยใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี   
และเครือข่ำยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง นอกจำกนี้แล้วเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดียังท ำหน้ำท่ีเสมือนเป็นหน่วยงำน
ทดสอบพันธุ์สัตว์ให้เหมำะสมกับกำรเล้ียงในสภำพฟำร์มเกษตรกรตำมภูมิภำคต่ำงๆ ท่ีมีควำมแตกต่ำงกันท้ัง
ทำงด้ำนภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และสภำพแวดล้อม กำรขยำยฐำนกำรผลิตในฟำร์มเครือข่ำยยังท ำให้ควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมของสัตว์และเกิดควำมแปรปรวนในฝูงสัตว์เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้มีโอกำสในกำรคัดเลือก
พันธุ์มำกขึ้น สัตว์มีควำมก้ำวหน้ำทำงพันธุกรรมสูงขึ้น รวมไปถึงเกิดกำรอนุรักษ์ และเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 

ปีงบประมำณ 2563 ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ จึงได้ก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ำย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อมอบรำงวัลในวันสถำปนำกรมปศุสัตว์ เป็นกำรยกย่องประกำศเกียรติคุณและ
เผยแพร่ผลงำนให้ปรำกฏต่อสำธำรณชน เป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดขวัญก ำลังใจในกำรสร้ำงผลงำนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่ำงแนวทำงปฏิบัติงำนของบุคคล/ สถำบันอื่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกย่องประกำศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงำนเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นในแต่ละ

ชนิดสัตว์ 
2. เพื่อจัดระดับกำรพัฒนำของเครือข่ำย ในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีและปัจจัยกำรผลิต 

เป้าหมายการคัดเลือก 
1. เครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต (เขต 1 - 9) คัดเลือกโดยคณะกรรมกำรท่ีส ำนักงำน

ปศุสัตว์เขตแต่ละเขตแต่งต้ัง  
   2. เครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ อันดับท่ี 1 คัดเลือกโดยคณะกรรมกำรท่ีกรมปศุสัตว์
แต่งต้ัง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนพฤศจิกำยน  2562  ถึง  เดือนมีนำคม 2563 

- คัดเลือกเครือข่ำยฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 16 ธันวำคม 2562 
- คัดเลือกเครือข่ำยฯ ดีเด่น ระดับเขต แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 31 มกรำคม 2563 
- คัดเลือกเครือข่ำยฯ ดีเด่น ระดับประเทศ แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 20 มีนำคม 2563 

 



 39 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการด าเนินงาน 
     เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 

    1. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต แจ้งและศูนย์วิจัยและพัฒนำฯ/ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ฯ /ส ำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัด  ส่งรำยช่ือเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ดีเด่น ระดับเขต  รวม 3 ประเภท  ดังนี้ 

(1) ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  (รวมทุกชนิดสัตว์)   
(2) ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ (แยกรำยชนิดสัตว์ จ ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม 

กระบือ แพะ-แกะ  สุกร และ สัตว์ปีก 
(3) ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง  (รวมทุกชนิดสัตว์) 
 

    2. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 
จ ำนวน 3 - 5 คน ด ำเนินกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ดังนี้ 

(1) ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี   รวมทุกชนิดสัตว์  (เลือกมำ 1 รำงวัล) 
(2) ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ ชนิดสัตว์ละ  1 รำงวัล (ตำมศักยภำพ)   
(3) ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง  รวมทุกชนิดสัตว์  (เลือกมำ 1 รำงวัล) 

 

 3. รำยงำนผลกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต อันดับท่ี 1 พร้อมสรุปผล
กำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ท่ีเสนอเข้ำคัดเลือกในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 (ตำมแบบฟอร์ม)  ให้ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ทรำบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทำง       
E-mail : breeding9@dld.go.th 

   4. น ำเสนอเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต อันดับท่ี 1 ในรูปแบบ power point ณ 
ห้องประชุมส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์  ศูนย์รำชกำรกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธำนี เพื่อคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศต่อไป  ท้ังนี้ขอให้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น 
ระดับเขต ให้เป็นรูปเล่ม ส่งให้ สพพ. (แยกตำมประเภทเครือข่ำยฯ และชนิดสัตว์) 

หมายเหตุ  รำงวัลในกำรคัดเลือกเครือข่ำยฯ ระดับเขต ให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต พิจำรณำงบประมำณท่ี
ได้รับ จัดท ำประกำศนียบัตร โล่ หรือรำงวัล (ตำมแต่ศักยภำพ) ให้เครือข่ำยท่ีได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ำยดีเด่น
อันดับ 1 และ/หรือ อันดับ 2 และ 3  ท้ังนี้ให้ท ำเรื่องขออนุมัติปรับเปล่ียนหมวดเงินงบประมำณท่ีได้รับให้ส ำนัก
พัฒนำพันธุ์สัตว์ 

คุณสมบัติเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
1. เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ เรียกว่ำ “ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์” (Breeder)  

 เป็นเกษตรกรท่ีน ำสัตว์พันธุ์ดี/น้ ำเช้ือ/ตัวอ่อนจำกกรมปศุสัตว์ไปใช้เป็นพ่อหรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูก
พันธุ์แท้ตำมพันธุกรรมด้ังเดิม หรือพันธุ์ท่ีกรมปศุสัตว์สร้ำงขึ้น หรือน ำไปปรับปรุงพันธุ์แท้จำกแหล่งอื่นท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือท่ีกรมปศุสัตว์รับรอง ให้สัตว์ในฝูงมีพันธุกรรมดีขึ้น แต่ยังคงรักษำพันธุ์แท้เอำไว้ 
แล้วจ ำหน่ำยพันธุ์ดีขยำยพันธุ์ต่อไป โดยน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีของกรมปศุสัตว์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต  
เช่น กำรจัดกำรฟำร์ม ระบบสำรสนเทศ กำรบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
 กรมปศุสัตว์สำมำรถพัฒนำให้เป็นฟำร์มต้นแบบผลิตสัตว์พันธุ์ดีท่ีได้มำตรฐำนฟำร์ม และได้
มำตรฐำนกำรผลิต (GAHP) และสำมำรถให้กำรรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร เสมือนเป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ใน
พื้นท่ีเพื่อผลิตสัตว์พันธุ์ดีกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกร 
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2. เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  เรียกว่ำ “ผู้ใ ช้ประโยชน์ หรือลูกค้ำ”  
(Clientele)    
 เป็นเกษตรกรท่ีน ำสัตว์พันธุ์ดี/ น้ ำเช้ือ/ ตัวอ่อน จำกกรมปศุสัตว์ ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำร
ผลิตเพื่อเป็นอำชีพ หรือเป็นกำรค้ำ เช่น น ำไปขุนจ ำหน่ำย หรือ น ำไปผสมพันธุ์ยกระดับสำยเลือด เพื่อผลิต
ลูกผสมจ ำหน่ำยสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกรท่ัวไป หรือใช้องค์ควำมรู้ หรือน ำเทคโนโลยี ระบบสำรสนเทศของกรมปศุสัตว์
ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น กำรจัดกำรฟำร์ม กำรบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

3. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง เรียกว่ำ “ผู้อนุรักษ์” (Conservator) 
 เป็นเกษตรกรผู้อนุรักษ์สำยพันธุ์สัตว์พื้นเมือง หรือสัตว์พื้นเมืองประจ ำถิ่นที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ 
โดยรักษำพันธุกรรมด้ังเดิมซึ่งเป็นพันธุ์แท้สัตว์ชนิดนั้นๆ ไม่มีกำรผสมข้ำมพันธุ์ อีกท้ังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
อำหำรเพียงอย่ำงเดียว มีกำรอนุรักษ์ร่วมกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อำจเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
หรือชมรมก็ได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์สำมำรถข้ึนทะเบียนพันธุ์และให้กำรรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร 
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ตารางที่ 22 แสดงทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563  (แยกรายจังหวัด) 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562)  

 
 

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 กท-2-1-01/56 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม 1 โคนม ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี โคนมสวนจิตร ถนนราชวิถี จิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0-2282-7171 ต่อ 5116

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 ชน-1-2-01/60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ รุ่งลัลนาฟาร์ม นาย สงัด กรีติกลุธนาวัฒน์ 259 5 สุขเดือนหา้ เนินขาม ชัยนาท 08-1740-8383
2 ชน-7-2-01/60 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์นครสวรรค์ 1 สัตว์ปกี ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ กลุ่มองค์กรเกษตรบา้นคลองใหญ่ นาย สวิด แสงตะคร้อ 65 14 หนองแซง หนัคา ชัยนาท 08-1281-1631

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 อย-4-1-01/56 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 สุกร ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี นาย สุชิน อยูเ่ลิศ 41 11 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 08-9963-3278

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 นบ-5-1-01/62 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 แพะ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี มูฮ าหมัดฟาร์ม นาง องัคณา ด ารงประเสริฐ 28/6 4 ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ 081-8908713

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 ปท-5-1-01/62 กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ 1 แพะ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี กรกฎฟาร์ม นาย กรกฎ อุน่เสนา   1/2 4 บงึช าออ้ หนองเสือ ปทมุธานี 080-0576452

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 ลบ-6-2-01/56 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์นครสวรรค์ 1 แกะ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์  - นาย ซาคียา ฮูซัยนี 31/2 ซ เทศบาล 5  - หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ 08-1823-3461
2 ลบ-1-1-11/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี นาย อดุลย์ แจ้งจิตร์ 72/1 3 หนองม่วง หนองม่วง ลพบรีุ 036-431205, 08-1654-5702

3 ลบ-1-1-01/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี โชคชัยฟาร์ม นาย สุทธิชัย เฉลิมบญุ 50/27 7 หนองม่วง หนองม่วง ลพบรีุ 08-1852-8612
4 ลบ-1-1-02/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี LT ฟาร์ม นาย วิฑูรย์ วิวัฒนวุฒิชัยกลุ 69 5 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 036-633228, 0819-8018386

5 ลบ-1-1-03/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี เฟี๊ยต-ฟีน ฟาร์ม (FF) นาย ประดิษฐ์ อนิสูงเนิน 114 7 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 08-7243-0401
6 ลบ-1-1-04/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี แม่มดฟาร์ม นาง สมใจ ไชโย 25/1 1 ล าสนธิ ล าสนธิ ลพบรีุ 08-9805-3307
7 ลบ-1-1-05/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี ณฐภพ ฟาร์ม นาย ณัฐวุฒิ ธีระพิศุทธิ์ 125 5 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-1360-3390
8 ลบ-1-1-06/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี มีชัย ฟาร์ม นาย พรเทพ มีชัย 16/1 8 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 08-6123-1064
9 ลบ-1-1-07/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี สูงเจริญฟาร์ม JSR นาย บรรจง สูงเจริญ 82 3 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-1072-2625
10 ลบ-1-1-08/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี สุภาภรณ์ฟาร์ม นาง สุภาภรณ์ รัญโญ 30/1 6 ล าสนธิ ล าสนธิ ลพบรีุ 08-9673-4994
11 ลบ-1-1-09/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี มาลิษาฟาร์ม นาง มาลิษา เพชรเขาทอง 177 2 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 08-7981-1344
12 ลบ-1-1-10/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี SD ฟาร์ม นาย ศักดา ภมุรินทร์ 99 1 เขารวก ล าสนธิ ลพบรีุ 08-1794-4452

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบรุี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทมุธำนี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบรุี

พ้ืนทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1
ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนทีก่รุงเทพฯ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยธุยำ
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ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

13 ลบ-1-2-02/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ ส.ช้างชนะฟาร์ม นาย สมทรง ช้างชนะ 92 1 นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-6133-1690
14 ลบ-1-2-03/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ นิลละออฟาร์ม นาย ค ารณห์ นิลละออ 1/22 1 ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบรีุ 08-1853-7595
15 ลบ-1-2-04/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ รุ่งทิพย์ฟาร์ม นาย สันทดั พูลเอีย่ม 84 1 เขาน้อย ล าสนธิ ลพบรีุ 08-9240-1537
16 ลบ-1-2-05/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ ปา่ลานฟาร์ม นาย สัมฤทธิ์ อนิเฉลียว 164 2 น้ าสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ 08-6322-6307
17 ลบ-1-2-06/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ สูงเจริญฟาร์ม นาย กติติศักด์ิ สูงเจริญ 105 3 บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-4775-0817
18 ลบ-1-2-01/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ T1 ฟาร์ม นาย สมนึก สุขน่วม 110/1 10 หนองม่วง โคกเจริญ ลพบรีุ 08-8545-4865
19 ลบ-7-1-01/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 สัตว์ปกี ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี รัชญานันท์ฟาร์ม นาง รัชญานันท์ ตุ้มเพชร 6 6 ล าสนธิ ล าสนธิ ลพบรีุ 090-817-5612

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 สบ-1-1-01/56 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี SPS ฟาร์ม นาย ทนงศักด์ิ สมพงษ์พานิชย์ 9 3 หว้ยปา่หวาย พระพุทธบาท สระบรีุ -
2 สบ-2-1-01/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 1 โคนม ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี อมัพรฟาร์ม นาง อมัพร อาภาศิริกลุ 46 3 ซับสนุน่ มวกเหล็ก สระบรีุ 08-7917-7129
3 สบ-2-1-02/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 1 โคนม ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี ผ้ึงฝนฟาร์ม นาย ศราวุธ ว่องไพกลุ 21 9 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ 08-6087-4088
4 สบ-2-1-03/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 1 โคนม ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี อรุณฟาร์ม นาย ไชยรัตน์ มังคลานุรักษ์ 175 3 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ 08-1834-1534
5 สบ-2-1-05/56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 1 โคนม ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี เจอาร์ฟาร์ม นาย สัญญา ประสมศรี 125 4 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ 06-1403-8997
6 สบ-3-3-01/57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 กระบอื อนุรักษ์พันธุสั์ตว์พื้นเมือง นาย โกศล จัว่กี่ 59 5 ทบักวาง แกง่คอย สระบรีุ 08-9121-2242
7 ลบ-1-1-01/58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี พัชรรักษ์ฟาร์ม นาย อนุรักษ์ คงสว่าง 115 6 นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-6207-1601
8 ลบ-1-1-02/58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี สุกญัญาฟาร์ม นางสาว สุกญัญา จิตจ านงค์ 132 7 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 08-4665-5652
9 ลบ-1-1-03/58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี จีฟาร์ม นาย วีระพงศ์ แกมขุนทด 107/2 1 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-6553-4907
10 ลบ-1-2-01/58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ สูงเจริญฟาร์ม 2 นาย วินัย สูงเจริญ 105 3 บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ 08-6134-5239
11 สบ-1-1-01/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี  - นาย พนม จงเย็นกลาง 74/1 3 ทบักวาง แกง่คอย สระบรีุ 08-5964-7971
12 สบ-1-1-03/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี  - นาย สุนันท์  โฉมศรี 186 9 บา้นปา่ แกง่คอย สระบรีุ 08-19488022
13 สบ-1-1-04/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี ปรีชาฟาร์ม นาย ปรีชา สุขมาลี  9/3 1 กดุนกเปล้า เมือง สระบรีุ 08-2069-3210
14 สบ-1-1-05/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี  - นาย จริน ชูชิต 199 7 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ 08-1853-5893
15 สบ-1-2-01/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ - นาย ภญิโญ จัว่กี่ 59/3 5 ทบักวาง แกง่คอย สระบรีุ 09-0993-1974
16 สบ-1-2-02/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ FB. ฟาร์ม นาย วิสิทธิ์ สุดใจ 129 3 ทบักวาง แกง่คอย สระบรีุ 08-6541-7294
17 สบ-1-2-03/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ ไพศาลฟาร์ม นาย ไพศาล โพธิสาร 65 8 บา้นปา่ แกง่คอย สระบรีุ 08-9801-2521
18 สบ-5-1-01/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 แพะ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี  - นาย พรภริมย์ นันทสาร 20 ถ.เทศบาล 5 หนองแค หนองแค สระบรีุ 08-0018-0884
19 สบ-5-1-02/58 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 แพะ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี  - นาย จริน ชูชิต 199 7 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ 08-1853-5893
20 ลบ-1-2-01/59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุ์ ANOTHAI BRAMAN RANCH นาย สุนทร กง๋ฉิน 34 3 ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ 08-7116-8995
21 ลบ-1-1-01/60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 1 โคเนือ้ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี PK ฟาร์ม นาง พุฒรัตน์ กล่ินหอม 86 2 หนองรี ล าสนธิ ลพบรีุ 08-9241-6777
22 สบ-7-1-01/60 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 สัตว์ปกี ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี ฤาชาฟาร์ม นาย ศรีวรพงษ์ ฤาชา 59 7 พุแค เฉลิมพระเกยีรติ สระบรีุ 08-9001-8765
23 สบ-7-1-02/60 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 สัตว์ปกี ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี นิดาวดีฟาร์ม นาย อจัฉริยะ ชัยแจ้ง 180 12 หว้ยแหง้ แกง่คอย สระบรีุ 08-6640-9377

ล ำดบัที่ ทะเบยีนเครือข่ำย หน่วยงำนรับผิดชอบ เขต ชนิดสัตว์ ประเภทเครือข่ำย ชือ่ฟำร์ม
ค ำ
น ำหน้ำ

ชือ่ สกุล เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด หมำยเลขโทรศัพท์

1 สห-5-1-01/61 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์ทับกวาง 1 แพะ ใช้ประโยชน์พนัธกุรรมและเทคโนโลยี คอกแพะคุณกมิ นาย สาโรช สโมสรสุข 6/2 4 ต้นโพธิ์ เมืองสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ 08-9531-0909

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบรุี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงหบ์รุี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบรุี
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แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 

A (ดี) B (ผ่ำน) C (ไม่มี)
1.  มคีวามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเล้ียงสัตว์ 6
2.  มวีสัิยทัศน์ หรือแนวคิดในอาชีพการเล้ียงสัตว์ 6
3.  มกีารพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง (ใฝ่รู้) 6
4.  มคีวามสามารถในการส่ือความหมายเพือ่ถ่ายทอด 6
5.  ผู้ดูแลมเีวลา และเอาใจใส่สัตว์ 6

30
1.  มเีครือข่ายทีใ่ช้พนัธกุรรมหรือเป็นลูกข่าย 6
2.  มกีารจัดเกบ็ข้อมลูฟาร์มตามเง่ือนไขของชนิดสัตวแ์ละประเภทเครือข่าย 6
3. มกีารน าเทคโนโลยีไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 6
4. มกีารสุขาภิบาลทีดี่สามารถเป็นตัวอย่างได้ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 6
5.  มกีารปรับปรุงและพฒันากจิการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 6

30
1.  มผีลผลิตทีเ่ป็นพนัธุ์แท้ 7
2.  มผีลผลิตทีไ่ด้รับการยอมรับจากสมาชิกหรือเครือข่าย 7
3.  มผีลตอบแทน และรายได้เพิม่ขึ้น 6
4. มหีลักฐานทีแ่สดงวา่ได้รับการยอมรับจากชุมชน หรือท้องถิ่น หรือองค์กรอืน่ๆ 7
5.  มกีจิกรรมเด่นเป็นตัวอย่าง หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มผู้ีมาศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้
  หรือขอค าปรึกษา

7

6. ไมส่ร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 6

40
100

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2563
ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต................  จังหวัด ...........................................

ระดับ

ชื่อเกษตรกรเครือข่ำยฯ...........................................ที่อยู่.............................................................................

ชนิดสัตว.์...................................................พันธุ์................................................................................

เกณฑ์ ตัวชี้วัด
คะแนน

เต็ม
คะแนน

ที่ได้

รวม (คะแนน)

รวม (คะแนน)

รวม (คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมด

ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานกจิกรรม
เครือข่ายฯ

ความพร้อมของการ
ด าเนินงานกจิกรรม
เครือข่ายฯ

ความพร้อมของ
เกษตรกรเครือข่าย

คณะกรรมการคัดเลอืกเครอืขา่ยสตัวพั์นธุด์กีรมปศุสตัวด์ีเดน่ ระดบัเขต
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A (ดี) B (ผ่ำน) C (ไม่มี)
1.  มคีวามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเล้ียงสัตว์ 6
2.  มวีสัิยทัศน์ หรือแนวคิดในอาชีพการเล้ียงสัตว์ 6
3.  มกีารพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง (ใฝ่รู้) 6
4.  มคีวามสามารถในการส่ือความหมายเพือ่ถ่ายทอด 6
5.  ผู้ดูแลมเีวลา และเอาใจใส่สัตว์ 6

30
1. มเีครือข่ายทีใ่ช้พนัธกุรรมหรือเป็นลูกข่าย 8
2. มกีารน าเทคโนโลยีปรับใช้อย่างเหมาะสม 7
3. มกีารสุขาภิบาลทีดี่สามารถเป็นตัวอย่างได้ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 7
4. มกีารปรับปรุงและพฒันากจิการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 8

30
1.  มผีลผลิตทีเ่กดิจากพนัธกุรรมสัตวพ์นัธุ์ดีหรือเทคโนโลยีของกรมปศุสัตว์ 7
2.  มผีลผลิตทีไ่ด้รับการยอมรับจากสมาชิกหรือเครือข่าย 7
3.  มผีลตอบแทน และรายได้เพิม่ขึ้น 6
4. มหีลักฐานทีแ่สดงวา่ได้รับการยอมรับจากชุมชน หรือท้องถิ่น หรือองค์กรอืน่ๆ 7
5. มกีจิกรรมเด่นเป็นตัวอย่าง หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มผู้ีมาศึกษาดูงาน หรือ
เรียนรู้  หรือขอค าปรึกษา

7

6. ไมส่ร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 6
40
100รวมคะแนนทั้งหมด

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2563
ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต................  จังหวัด ...........................................

ชื่อเกษตรกรเครือข่ำยฯ...........................................ที่อยู่..................................................................................

ชนิดสัตว.์...................................................พันธุ์................................................................................

ระดับ
เกณฑ์ ตัวชี้วัด

คะแนน
เต็ม

รวม (คะแนน)

ความพร้อมของ
เกษตรกรเครือข่าย

คะแนน
ที่ได้

รวม (คะแนน)

รวม (คะแนน)

ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานกจิกรรม
เครือข่ายฯ

ความพร้อมของการ
ด าเนินงานกจิกรรม
เครือข่ายฯ

คณะกรรมการคัดเลอืกเครอืขา่ยสตัวพั์นธุด์กีรมปศุสตัวด์ีเดน่ ระดบัเขต
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เกณฑ์ ตัวชี้วัด
A (ดี) B (ผ่ำน) C (ไม่มี)

1.  มวีสัิยทัศน์ หรือแนวคิดในการอนุรักษพ์นัธุ์สัตวพ์ืน้เมอืงให้คงอยู่ 10
2.  มคีวามรู้ ทักษะ โดยการศึกษาค้นควา้จากแหล่งอืน่ๆ และพฒันาความรู้
    อย่างต่อเนื่อง

10

3.  มคีวามสามารถในการส่ือความหมายเพือ่ถ่ายทอด 10
30

1.  มกีารจัดเกบ็ข้อมลูเป็นปัจจุบัน 6
2.  มกีารใช้องค์ความรู้ในการอนุรักษร่์วมกบัวฒันธรรม ประเพณี ภูมปิัญญา
    ท้องถิ่น

6

3. น าเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม 6
4.  ขยายกจิกรรมสู่สมาชิกในกลุ่มและผู้สนใจ 6
5. มกีารสุขาภิบาลทีดี่สามารถเป็นตัวอย่างได้ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 6

30
1.  มผีลผลิตทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานพนัธุ์แท้ 8
2. มกีารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพนัธกุรรมและเทคโลยีการผลิต 8
3. มผู้ีมาศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้ หรือขอค าปรึกษา หรือเป็นฟาร์มต้นแบบ 8
4.  มหีลักฐานทีแ่สดงวา่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ฯลฯ 8
5. ไมส่ร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 8

40
100

รวม (คะแนน)

รวม (คะแนน)

รวม (คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมด

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2563
ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต..............  จังหวัด .............................................

ความพร้อมของ
เกษตรกรเครือข่าย

ระดับ

ชื่อเกษตรกรเครือข่ำยฯ...........................................ที่อยู่..................................................................................

ชนิดสัตว.์...................................................พันธุ์................................................................................

ความพร้อมของ
กจิกรรมการ
ด าเนินงาน
กจิกรรม
เครือข่ายฯ

ความส าเร็จจาก
การด าเนินงาน
กจิกรรม
เครือข่ายฯ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

คณะกรรมการคัดเลอืกเครอืขา่ยสตัวพั์นธุด์กีรมปศุสตัวด์ีเดน่ ระดบัเขต
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แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 

 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล/ฟำร์ม/กลุ่ม ที่อยู่ ประเภทเครือข่ำยฯ ชนิดสัตว์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

(ศูนย์ฯ/จังหวัด)
หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
1. โปรดระบุเครือข่ายสัตวพ์นัธุ์ดีกรมปศุสัตวท์ุกเครือข่าย ทีเ่สนอโดย สนง.ปศจ./ศูนย์วจิัยและบ ารุงพนัธุ์สัตวภ์ายในเขต
2. โปรดระบุข้อมลูผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตวพ์นัธุ์ดีกรมปศุสัตวดี์เด่น ระดับเขต ล าดับที ่1, 2, 3 และรางวลัชมเชย ในช่องหมายเหตุ

สรุปข้อมูลกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ที่เสนอเข้ำคัดเลือกในพ้ืนที่ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ประจ ำปีงบประมำณ 2563
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต....................................  จังหวัด ..................
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คณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต  ประจ าปี 2563 

1.  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำกำรปศุสัตว์ 
2.  นำงสำวอำมีนำ แสงจันทร์   นักวิชำกำรสัตวบำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
3.  นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำร 
4.  นำยชยพล  เซ็นเชำวนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กรรมกำร 
5.  นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.  นำงสำวมนัสมนต์  สำลีผล นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2563 
 ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ 
 ชนิดสัตว์ โคเนื้อ 
 ล ำดับท่ี 1  ได้แก่ นำยสัมฤทธิ์   อินทร์เฉลียว (ป่ำลำนฟำร์ม) 
  เลขท่ี 164  หมู่ 2  ต ำบลน้ ำสุด  อ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี  
 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
 ชนิดสัตว์ โคนม 
 อันดับท่ี 1  ได้แก่ นำงอัมพร  อำภำศิริกุล (อัมพรฟำร์ม)   
  เลขท่ี 46  หมู่ 3  ต ำบลซับสนุ่น อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   
 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

โทรศัพท์  0 2967 9700 ต่อ 5209 โทรศัพท์  (มื อถื อ) 09 6861 2504  E-mail : 
r1.development@dld.go.th
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ตารางที่ 23 แสดงสรุปข้อมูลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/ฟาร์ม/กลุ่ม ที่อยู ่ ประเภทเครือข่ายฯ ชนิดสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

(สนง.ปศข./สนง.ปศจ./ศูนย์ฯ/
สถานีฯ) 

หมายเหตุ 

1 นำยสัมฤทธิ์  อินทร์เฉลียว 
(ป่ำลำนฟำร์ม) 

เลขท่ี 164  หมู่ 2  ต ำบลน้ ำสุด  
อ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี 

ประเภทปรับปรุง
พันธุ์และขยำยพันธุ ์

โคเนื้อ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคเนื้อ 

ล ำดับท่ี 1 

2 นำงอัมพร  อำภำศิริกุล 
(อัมพรฟำร์ม) 

เลขท่ี 46  หมู่ 3 บ้ำนโป่งเกตุ 
ต ำบลซับสนุ่น อ ำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

ประเภทใช้ประโยชน์
พันธุกรรมและ
เทคโนโลยี 

โคนม ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคนม 

ล ำดับท่ี 1 

 
 

หมำยเหตุ 1. โปรดระบุเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ทุกเครือข่ำย ท่ีเสนอโดย สนง.ปศจ./ศูนย์วิจัยและพัฒนำฯ/ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ฯ ภำยในเขต 
2. โปรดระบุข้อมูลผลกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ล ำดับท่ี 1, 2, 3 ในช่องหมำยเหตุ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสัมฤทธิ์  อินทร์เฉลียว (ป่าลานฟาร์ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอัมพร  อาภาศิริกุล (อัมพรฟาร์ม) 
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โครงการพฒันาเครือข่ายการผลติและการตลาดแพะ ปีงบประมาณ 2563 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส ำรวจวิเครำะห์ และขับเคล่ือนเครือข่ำยกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดแพะในลักษณะกลุ่ม/

ชมรม/เครือข่ำยและระดับกลุ่มจังหวัดและระหว่ำงจังหวัดให้มีควำมเข้มแข็ง 
2. เพื่อพัฒนำฟำร์มเกษตรกรแกนน ำ และเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต  กำรตลำดเป็นแหล่งเรียนรู้

และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเล้ียงแพะแก่เกษตรกร 
3. เพื่อศึกษำ  วิเครำะห์ระบบกำรผลิต  กำรตลำดแพะของฟำร์มเกษตรกร 

เป้าหมาย 
 1. อบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  324  รำย 
 2. มีเครือข่ำย (หรือชมรม) ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดแพะ ระดับจังหวัด จ ำนวน  55 จังหวัด 

พื้นที่ที่ด าเนินการ 
ด ำเนินกำรในพื้นท่ี สนง.ปศุสัตว์เขต รวม 8 เขต และ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด รวม 55 จังหวัด ส ำนักงำน

ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนำท สระบุรี อ่ำงทอง 
และปทุมธำนี รวม 7 จังหวัด  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 
1. จัดประชุมช้ีแจงติดตำมประเมินผลแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนในเขต  จัดท ำยุทธศำสตร์พัฒนำแพะ

ระดับเขต จัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคล่ือนด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม/ชมรมจังหวัด/เครือข่ำยเขต
ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัด และแจ้งตัวแทนกองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ไปร่วมประชุมด้วย 

2. ส่งรำยงำนผลกำรขับเคล่ือนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม/ชมรมจังหวัด/
เครือขำ่ยเขต เป็นรำยเดือน ให้กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ เพื่อจะสรุปเป็นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ขับเคล่ือนพัฒนำแพะ เสนอกรมปศุสัตว์ ต่อไป 

3. ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องช่วยขับเคล่ือนชมรม/เครือข่ำยรวมท้ังส ำรวจ องค์ควำมรู้/ภูมิปัญญำ
กำรจัดกำรแพะในพื้นท่ี 

4. ประสำนกลุ่ม/ชมรมแพะจังหวัดต่ำงๆน ำผลิตภัณฑ์แพะไปแสดงสำธิต และจ ำหน่ำยในงำนแพะ
แห่งชำติครั้งท่ี 17 

5. ให้ทุกหน่วยงำนสรุปข้อมูล  สถำนกำรณ์แพะในพื้นท่ี  ได้แก่ กลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำย  ฟำร์มสำธิต  
ฟำร์มปลอดโรค  ฟำร์มมำตรฐำน  ฟำร์มกระจำยพันธุ์แพะ องค์ควำมรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ข้อมูลกำรตลำด – 
รำคำ (พันธุ์สัตว์/ผลิตภัณฑ์/สัตว์มีชีวิตเพื่อบริโภค)  เป็นต้น  ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
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โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม  ปีงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำกำรเล้ียงแพะนม กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และกำรตลำด 
2. เพื่อพัฒนำฟำร์มแพะนมตัวอย่ำง  เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์ระบบกำรผลิต  กำรตลำดแพะนมและน้ ำนมแพะของเกษตรกร 

เป้าหมาย 
 1. จัดท ำฟำร์มตัวอย่ำงกำรเล้ียงแพะนมท่ีฟำร์มเกษตรกรในพื้นท่ี 7 จังหวัด จ ำนวน 7 ฟำร์ม  

2. จัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเล้ียงแพะนม และกำรแปรรูปน้ ำนมแพะ จ ำนวน 100 รำย 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิต - กำรตลำดกำรเล้ียงแพะนม - น้ ำนมแพะ ระดับจังหวัด  7 จังหวัด     

พื้นที่ที่ด าเนินการ 
1. ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ  สระบุรี 

สุพรรณบุรี ชุมพร และจังหวัดภูเก็ต 
2. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 และ 8 
3. กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงติดตามประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในเขต 1  

โครงกำรประชุมกำรขับเคล่ือนเครือข่ำยเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ีเขต 1 ปีงบประมำณ  2563  
กิจกรรมจัดประชุมช้ีแจงติดตำมประเมินผลแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนในเขตโครงกำรประชุมกำรขับเคล่ือน
เครือข่ำยเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ีเขต 1 ปีงบประมำณ  2563  วันจันทร์ที่ 10 กันยำยน  2563 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ รวม
ท้ังส้ิน 29 คน 

1. หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์หรือเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ ในพื้นท่ีเขต 1 และส ำนักงำน
ปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร  

2. ประธำนชมรมผู้เล้ียงแพะระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมจ ำนวน 9 คน 
3. เจ้ำหน้ำท่ีจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชัยนำท 
4. เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1  

สรุปรายงานการประชุม 
 1. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะ แกะ ในพื้นท่ีเขต 1 ข้อมูล ณ วันท่ี 27 สิงหำคม 
2563 จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 8 จังหวัดในพื้นท่ีเขต 1 และปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 
  1) จ ำนวนเกษตรกรเล้ียงแพะท้ังหมดในพื้นท่ีเขต 1 จ ำนวน 2 ,260 รำย จ ำนวนแพะรวม 
77,757 ตัว 
  2) จ ำนวนเกษตรกรเล้ียงแพะท่ีสังกัดกลุ่มพื้นท่ีเขต 1 รวม 40 กลุ่ม เกษตรกร 1 ,193 รำย 
จ ำนวนแพะรวม 32,293 ตัว แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ 1,68 ตัว แม่พันธุ์ 16,096 ตัว อื่นๆ 14,618 ตัว  
  3) พันธุ์แพะท่ีเกษตรกรเล้ียงส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์แพะ ลูกผสมพันธุ์บอร์คิดเป็น 50% ล ำดับท่ี 2 
เป็นพันธุ์ ลูกผสมพันธุ์แองโกนูเบียน คิดเป็น 20% ล ำดับท่ี 3 เป็นพันธุ์ ลูกผสมพันธุ์ซำแนล คิดเป็น 20% ท่ี
เหลือ เป็นพันธุ์ซำแนล คิดเป็นประมำณ  10% 
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  4) แหล่งเรียนรู้/ ฟำร์มสำธิต จ ำนวน 23 ฟำร์ม  
  5) ฟำร์มมำตรฐำน 30 ฟำร์ม ฟำร์มปลอดโรคระดับ A จ ำนวน 43 ฟำร์ม ระดับ B จ ำนวน 112 ฟำร์ม 
รวมเป็น 184 ฟำร์ม 
  6) ฟำร์มกระจำยพันธุ์ 10 ฟำร์ม เขียงจ ำหน่ำย 1 แหล่ง พ่อค้ำ/แปรรูป 2 คน พ่อค้ำ/รวบรวม
แพะ 7 คน 
 2. แผนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์รำยชนิดสัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ได้จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 
2563 - 2565 ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 รวมทั้งกำรระดมควำมคิดเห็นจำก
ทุกภำคส่วนและผู้บริหำรส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรขับเคล่ือน
และพัฒนำปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 1 จ ำนวน ๔ ชนิดสัตว์ ประกอบด้วย แพะ โคเนื้อ โคนม และกระบือ โดยมีหลัก
แนวคิดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์รำยชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยสรุปโครงกำรภำยใต้แผน
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์รำยชนิดสัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำน ปศุสัตว์เขต 1 ท้ังหมด 13 โครงกำร 

 สรุปภาพรวม 
  1. แพะเนื้อ เกือบทุกจังหวัดมีกำรขับเคล่ือนโดยเข้ำระบบแบบแปลงใหญ่แพะ โดยมีตัวอย่ำงท่ีดี 
คือ แพะแปลงใหญ่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นแบบอย่ำงในกำรขับเคล่ือนด้ำนกำรตลำด 
  2. แหล่งเงินทุน มีหลำยจังหวัดต้องกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน โดยแหล่งเงินทุนท่ีเกษตรกรเข้ำถึงได้ 
คือ กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนท่ีเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ แต่กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กร
เกษตรกรต้องท่ีมีสถำนะเป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนหรือวิสำหกิจชุมชน ท่ีมี
รำยงำนด้ำนบัญชีท่ีเช่ือถือได้ กำรพิจำรณำมี 2 ระดับ อนุพิจำรณำ คณะกรรมกำรกองทุน คุณสมบัติ คือ ควำม
เข้มแข็งของกลุ่มมีหลักฐำน มีควำมสำมำรถในกำรหนี้ โดยกลุ่มสำมรถท ำเรื่องกู้ผ่ำนกรมปศุสัตว์ หรือกู้เอง
โดยตรง 
  3. คุณภำพน้ ำนมดิบ กำรควบคุมคุณภำพน้ ำนมไม่ดี น้ ำนมไม่มีคุณภำพเพรำะไม่มีระบบ
ขั้นตอนท่ีชัดเจน แต่สำมำรถพัฒนำได้โดยแนวทำงกำรพัฒนำอำจกำรกู้เงินเพื่อพัฒนำคุณภำพน้ ำนมแพะ 
  4. กำรพัฒนำเครือข่ำย ด้ำนฟำร์มปลอดโรค ฟำร์มมำตรฐำน ฟำร์มปลอดโรคยังเป็นท่ี
ต้องกำรของเกษตรกร ยังต้องกำรพัฒนำในด้ำน กำรเจำะเลือด ตรวจโรค ท ำวัคซีน   
  5. กำรจัดงำนแพะแห่งชำติ ครั้งท่ี 18 
   - กำรประกวดแพะท่ีผ่ำนมำทำงภำคใต้จะแยกผู้เข้ำชม เจ้ำของแพะและแพะชัดเจน แต่
ภำคกลำงจะอยู่ติดรั้วเวทีประกวด และมักมีปัญหำกับกรรมกำร จึงควรแยกโซนผู้เข้ำชมอยู่ห่ำงพอสมควร 
กรรมกำรจะมีสมำธิในกำรตัดสิน ไม่เป็นกำรกดดันกรรมกำร 
   - จังหวัดสิงห์บุรี ในปี 2563 งบพัฒนำจังหวัดโดนตัดงบประมำณท้ังหมด จึงไม่มีกิจกรรม
กำรประกวดแพะจังหวัดสิงห์บุรี และในปี 2564 ก็ไม่ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัด 
   - อยำกให้คนนอกวงกำรเข้ำมำร่วมงำน จะมีวิธีกำรใดให้มีผู้เข้ำร่วมงำนมำกๆ  ควรจัดให้
ตรงกับงำนประจ ำปีหรือเทศกำลต่ำงหรือไม่ เช่น งำนเข่ือนจังหวัดชัยนำท งำนกินปลำจังหวัดสิงห์บุรี 
   - ท่ีผ่ำนมำจำกกำรจัดงำนแพะแห่งชำติ ครั้งท่ี 17 เรื่องสถำนท่ีส ำคัญ กำรสัญจรคับแคบ 
จัดในสถำนท่ีคับแคบอยู่ซอกเขำ ไม่มีสถำนท่ีพักผ่อน ไม่มีแรงจูงใจให้คนเข้ำไปดู อยำกให้กำรไปมำสะดวก  
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต้องมี มีสถำนท่ีพักผ่อน มีจ ำหน่ำยร้ำนค้ำ 
   - กำรจัดงำนแพะแห่งชำติในพื้นท่ีเขต 1 มีกำรย้ำยพื้นท่ีไปมำ ควรหำสถำนท่ีท่ีเหมำะสม
เหมือนกับงำนโคนมแห่งชำติ เพรำะในแต่ละปีต้องเสียงบประมำณด้ำนสถำนท่ีมำก กำรลงทุนด้ำนนี้จะลดลง 
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 เลือกต้ังประธานและคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต 1  

 เนื่องด้วยในปี 2563 จะหมดวำระของประธำนและคณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะ
ระดับเขต 1 และระดับจังหวัด ตำมมติท่ีประชุมเห็นควรให้แต่ละจังหวัดกลับไปคัดเลือกประธำนและ
คณะกรรมกำรชมรมเกษตรกรผู้เล้ียงแพะระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ เมื่อส ำนักงำนปศุสัตว์ได้จัดประชุมกำร
ขับเคล่ือนเครือข่ำยเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ีเขต 1 ปีงบประมำณ 2564 ครั้งท่ี 1 จะด ำเนินกำรคัดเลือก
ประธำนและคณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะระดับเขต 1 ในระหว่ำงนี้ท่ียังไม่มีกำรคัดเลือกใหม่ให้
คณะกรรมกำรชุดเดิมรักษำกำรไปพรำงก่อน  
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งานแพะแห่งชาติ คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2563 

 ระหว่ำงวันท่ี  17 - 19 มกรำคม 2563 ณ บริเวณเวทีกลำง ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
(ไร่เขำบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
  1) ประชุมสัมมนำวิชำกำร ภำยใต้หัวข้อ เรื่อง “พัฒนำมำตรฐำนตลอดห่วงโซ่กำรผลิต กับภำรกิจ
ของกรมปศุสัตว์” ในวันศุกร์ที่ 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.00 - 15.00 น. ณ อำคำรประชุมสัมมนำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขำบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
  2) ประชุมเสวนำเกษตรกร ภำยใต้หัวข้อ เรื่อง “กำรตลำดน ำกำรผลิต กำรผลิตเพื่อกำรตลำดท่ี
มั่นคง กำรผลิตเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด” ในวันศุกร์ท่ี 17 มกรำคม 2563 เวลำ 08.00 - 14.00 น.  
ณ บริเวณเวทีกลำง ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขำบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
  3) ประชุมสำนสัมพันธ์เครือข่ำยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ในวันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 13.00 - 17.00 น. ณ บริเวณเวทีกลำง ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (ไร่เขำบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

ตำรำงท่ี 24  แสดงจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม 
จ ำนวนผู้ร่วมงำน (คน) 

รวมทั้งส้ิน 
เจ้ำหน้ำท่ี เกษตรกร ประธำน/คณะท ำงำน 

1. สัมมนำวิชำกำร 152 24 10 186 
2. เสวนำเกษตรกร 42 397 8 447 
3. สำนสัมพันธ์เครือข่ำย 82 227 10 319 

รวม 276 648 28 952 
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กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นำยสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร  
โดยมี  นำยประภำส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำกรสัมมนำวิชำกำร เป็นบุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญจำกหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำเป็นนักวิชำกำรสัตวบำลจำกกรมปศุสัตว์/สถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำรสัตวบำล และประชำชนท่ัวไป  
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กิจกรรมการเสวนาเกษตรกร 

 
 
 
 

 
 

 
นำยสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเสวนำเกษตรกร 

โดยมี นำยชำญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยำกรเสวนำเกษตรกร เป็นบุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญจำกหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร 
โดยมี พิธีกร  นำยธนเดช  อมรชัยสิน นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2  

ด ำเนินกำรเสวนำเกษตรกรนำยปรีชำ  บัวทองจันทร์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เข้ำร่วมกำรเสวนำเกษตรกร เป็นเกษตรกร นักวิชำกำรสัตวบำลในสังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นท่ีเขต 1- 9  
นักวิชำกำรสัตวบำลจำกกองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้สนใจ  
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กิจกรรมการประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกร 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6  เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเสวนำเกษตรกร 
และมอบถ้วยรำงวัล/เกียรติบัตร แก่กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะแกะดีเด่นระดับเขต (เขต 1 – 9) 

โดยมี นำยประยูร  ครองยุติ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำกร เป็นบุคลำกรหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์ ประธำนเครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะ แกะ แห่งประเทศไทย และระดับเขต 
โดยมีพิธีกร  นำยธนเดช  อมรชัยสิน นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2  

ด ำเนินกำร นำยธัญญำ สุขย้อย 
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เข้ำร่วมกำรเสวนำเกษตรกร เป็นเกษตรกร นักวิชำกำรสัตวบำลจำกกองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์  

ส ำนักในสังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพื้นท่ีเขต 1- 9  
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ข้อมูลเครือข่ายแพะเนื้อ แพะนม ในพื้นทีเ่ขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ตารางท่ี 25 แสดงสรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะและ/หรือกลุ่มผู้เลี้ยงแพะท่ีภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย และภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในพื้นที่ สนง.ปศุสัตว์เขต 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม  2563 

 

ชือ่วิสำหกิจชมุชนเลี้ยงแพะ/ จ ำนวนสมำชกิ ที่อยู่

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ กลุ่ม (รำย) พ่อพันธุ์ แมพั่นธุ์ อ่ืนๆ รวม (เลขที่/หมูบ่้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ)

เขต 1 รวมทัง้เขต 58 กลุม่ 1,303 1,958 22,035 17,231 41,208

กรงุเทพฯ รวม 7 กลุ่ม 166 361 3,144 2,790 6,295

1 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะทุ่งครุ 54-1-10-22-1-0003 นายอนิรุทธิ ์ นุชมี 31 70 653 877 1,600 212 ซ.ประชาอทิุศ 54 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะเขตประเวศ 54-1-10-22-1-0010 นายสง่า  กริสและ 25 50 250 450 750 14 เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 62 แยก 3 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ

3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะหวัหมาก 54-1-10-22-1-0012 นายอสิมาแอล  ฉมิวเิศษ 14 40 460 390 890 33 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ
4 กลุ่มเกษตรกรชมรมแพะ - แกะ มีนบรีุ คลองสามวา 55-1-10-39-1-3748 นายอภชิาติ  ผางจันทร์ดา 087 555 2694 33 30 380 130 540 23/1 ม.11 ซอย.สุวินทวงศ์9/1 ถนน.สุวินทวงศ์ เขตมีนบรีุ

5 กลุ่มเกษตรกรคนรักแพะ-แกะหนองจอก 56-1-10-22-1-3904 นายประวทิย ์ เจริญเตีย 18 25 700 461 1,186 5/9 ม.12 ซอยมิตรไมตรี 6/1 เขต/แขวงหนองจอก
6 กลุ่มเกษตรกรคนเล้ียงแพะหนองจอก 58 57-1-10-22-1-4944 นายสุวฒัน์  ยามันซาบดีี 30 30 356 382 768 40/17 หมู่2 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก 
7 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนผู้เล้ียงแพะ-แกะคลองสามวา 59-1-10-39-1-5959 นายปรีชา  นุชและ 15 116 345 100 561 74 ซอยประชาร่วมใจ42 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

นนทบรุี รวม 4 กลุ่ม 85 109 885 146 1,140
1 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนผู้เล้ียงแพะนมบางบวัทอง (บา้นเกาะดอน) 54-1-12-23-2-0043 นายเกรียงศักด์ิ  สุจริต 083-0062514 9 11 102 32 145 50/28 ม.4 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
2 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนรักษแ์พะบางบวัทอง 59-1-12-22-2-6003 นายไชยยศ  แสงมาน 098-9683013 11 4 26 4 34 47/5 ม. 7 ต.พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
3 กลุ่มรักสัตวบ์างบวัทอง 58-1-12-39-1-5127 นางสุมาลี แดงโกเมน 080-0680979 23 19 53 15 87 63/2 ม.12 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
4 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเล้ียงแพะแกะนนทบรีุ 59-1-12-39-2-5915 นางองัคณา ด ารงประเสริฐ  081-8908713 42 75 704 95 874 28/6 ม.4 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
5 กลุ่มวสิาหกจิกลุ่มรักษแ์พะเมืองนนท์ 1-12-04-05/1-0019

ลพบรุี รวม 17 กลุ่ม 383 323 6,453 4,153 10,929
1 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวแ์นวทฤษฎใีหม่ 57-1-16-13-1-4834 นายสมพร   วงษเ์ทศ 080-0398039 14 14 265 45 324 เลขท่ี 77 ม.14 ต.โคกตูม อ.เมือง
2 กลุ่มผู้เล้ียงแพะเนื้ออ าเภอพฒันานิคม 56-1-16-22-1-3839 นายอสิรามันต์   ทพิยานนท์ 081-8324353 23 29 690 458 1,177 เลขท่ี 179 ม.4 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม
3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะบา้นเขาจรเข้ 57-1-16-22-2-4830 นางสุดารัตน์  สายปญัญา 089-5172827 14 14 276 163 453 เลขท่ี 8/3 ม.8 ต.วงัเพลิง อ.โคกส าโรง
4 กลุ่มผู้เล้ียแพะแกะโคกส าโรง  - นายสมศักด์ิ  แกว้สง่า 089-2171949 8 10 350 420 780 เลขท่ี 177 ม.4 ต.วงัจั่น อ.โคกส าโรง
5 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนผู้เล้ียงปศุสัตวบ์า้นหว้ยดีเลิศ 57-1-16-39-2-4832 นางสุรีย ์  คุณาการเวโรจน์ 085-1830859 10 8 240 184 432 เลขท่ี 133/1 ม.2 ต.หว้ยหนิ อ.ชยับาดาล

เขต/จังหวัด เลขทะเบียน ชือ่ประธำนกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวนแพะ(ตวั)
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ชือ่วิสำหกิจชมุชนเลี้ยงแพะ/ จ ำนวนสมำชกิ ที่อยู่

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ กลุ่ม (รำย) พ่อพันธุ์ แมพั่นธุ์ อ่ืนๆ รวม (เลขที่/หมูบ่้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ)
6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะต าบลศิลาทิพย์ 1-1604-03/1-0022 นายปรีชา   พมิพเ์งิน 081-9472729 27 38 452 493 983 เลขท่ี 99/3 ม.5 ต.ศิลาทพิย ์อ.ชยับาดาล
7 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนผู้เล้ียงแพะแกะบา้นบอ่น้ า 55-1-16-39-2-3344 นางน้ าออ้ย   เพชรคง 087-2317230 0 เลขท่ี 100 ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชยับาดาล
8 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนุผู้เล้ียงแพะ-แกะต าบลมะกอกหวาน 1-16-04-08/1-0022 (วสิาหกจิ)นายสุชาติ  เพช็รคง 089-0832259 23 18 283 163 464 เลขท่ี 83 ม.3 ต.มะกอกหวาน อ.ชยับาดาล
9 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเล้ียงแพะแกะนครโมกลุ 1-16-04-04/1-0019 (วสิาหกจิ)นายพงษศั์กด์ิ  จงทอง 080-0197711 13 13 242 184 439 เลขท่ี 99/9 ม.7 ต.หว้ยหนิ อ.ชยับาดาล
10 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเล้ียงแพะแกะบา้นซับผาสุข 1-1604-03/1-0025 นายวลิาศ  นามกร 086-2328971 20 10 102 71 183 เลขท่ี 53/2 ม.9 ต.ศิลาทพิย ์อ.ชยับาดาล
11 กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสัจจะเล้ียงแพะบา้นโคกทะเล 57-1-16-22-1-4838 นายจ านงค์  กล่ินกล่ัน 095-7056530 19 21 271 274 566 เลขท่ี 101 ม.5 ต.เขาสมอคอน อ.ทา่วุง้
12 วสิาหจิกลุ่มผู้เล้ียงสัตวแ์ละปลูกพชืดอนตึง 1-16-06-14/1-0016 นายด ารง   สังวงษ์ 087-1223926 6 6 157 63 226 เลขท่ี 200 ม.3 ต.ดอนดึง อ.บา้นหมี่ 
13 วสิาหจิกลุ่มผู้เล้ียงสัตวต์ าบลบางพีง่ 1-16-06-08/1-0015 นายบญุธรรม  เนียมธรรม 082-4980336 30 35 400 435 เลขท่ี 18 ม.6 ต.บางพึง่ อ.บา้นหมี่ 
14 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนท่าหลวงหญ้าออ่น 1-1607-01/10037 นายสมศักด์ิ   พนัธุจ์ันทร์ 083-0213427 38 4 140 15 159 เลขท่ี 172 ม.5 ต.ทา่หลวง อ.ท่าหลวง
15 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเล้ียงแพะทะเลวงัวดั 1-1607-01/10040 นางหทัยา  ผ่องทอง 082-2351844 38 3 40 10 53 เลขท่ี 100/1 ม.5 ต.ทะเลวงัวดั อ.ท่าหลวง
16 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะสระโบสถ ์ 57-1-16-22-1-4831 นายภษูติ   นามวงษ์ 085-8377635 20 24 330 250 604 เลขท่ี  72  ม.2 ต.นิยมชยั อ.สระโบสถ์
17 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ  แกะ โคกเจริญ 57-1-16-22-1-4833 นายวสันต์  สุริยว์งษ์ 063-9402842 73 66 1,915 1,210 3,191 เลขท่ี 79 ม.6  ต าบลวงัทอง อ.โคกเจริญ
18 วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผู้เล้ียงแพะหมู่  4  ต าบลเขาน้อย 57-1-16-22-1-4836 นายฉตัรชยั   ใหญ่ไล้บาง 086-1247054 7 10 300 150 460 เลขท่ี 21 ม.4 ต.เขาน้อย อ.ล าสนธิ

สิงหบ์รุี รวม 9 กลุ่ม 92 121 2,315 1,285 3,721
1 กลุ่มผู้เล้ียงแพะเนื้อบา้นหนองลาด 1-17-02-02/1-0023 นางค านึง  พดุเผือก 081-2509561 10 16 280 210 506 52 ม.12 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
2 กลุ่มผู้เล้ียงแพะต าบลหว้ยชนั 1-17-06-09/1-0028 นายสนั่น  ทบับรีุ 7 7 130 85 222 12/1 ม.9 ต.หว้ยชนั อ.อนิทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ
3 กลุ่มผู้เล้ียงแพะหวัไผ่ 1-17-01-05/1-0018 นางธนวรรณ  นาคน้ า 086-0484525 12 23 530 270 823 11/1 ม.7 ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ
4 กลุ่มผู้เล้ียงแพะบางระจันรวยเจริญ 1-17-02-08/1-0011 นายพเิชษฐ์  เมืองชา้ง 093-5904791 10 10 255 110 375 50/6 ม.1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
5 กลุ่มผู้เล้ียงแพะอ าเภอค่ายบางระจัน 1-17-03-01/1-0022 นายสุเทพ  บานประทุม 098-3611702 14 18 280 150 448 21/1 ม.6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
6 กลุ่มผู้เล้ียงแพะผู้ส่งออก 1-17-05-03/1-0015 นายไพรัตน์  พลูศรี 097-9702640 9 12 130 80 222 35 ม.4 ต.วหิารขาว อ.ทา่ชา้ง จ.สิงหบ์รีุ
7 กลุ่มผู้เล้ียงแพะอ าเภอบางระจัน 1-17-02-06/1-0013 นางสาวจ าเนียร  ชื่นกล่ิน 065-2633583 17 22 470 230 722 59/4 ม.1 ต.บา้นจ่า อ.บางระจันจัน จ.สิงหบ์รีุ
8 กลุ่มผู้เล้ียงแพะต าบลพกัทัน-ต าบลสระแจง อยู่ระหวา่งขอยกเลิก นายเจษฎา  หล่ิมจ่าง 089-2412600 42/5 ม.6 ต.พกัทนั อ.บางระจัน จ.สิงหบ์รีุ
9 กลุ่มผู้เล้ียงแพะบา้นไผ่ขวางต าบลประศุก 1-17-06-02/1-0030 นางพารินี  ยิ้มเสถยีร 087-8160615 13 13 240 150 403 30/4 ม.9 ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ

ยกเลิก

เขต/จังหวัด เลขทะเบียน ชือ่ประธำนกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวนแพะ(ตวั)
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ชือ่วิสำหกิจชมุชนเลี้ยงแพะ/ จ ำนวนสมำชกิ ที่อยู่

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ กลุ่ม (รำย) พ่อพันธุ์ แมพั่นธุ์ อ่ืนๆ รวม (เลขที่/หมูบ่้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ)
ชัยนำท รวม 6 กลุ่ม 154 293 4,510 2,270 7,103

1 กลุ่มเล้ียงแพะต าบลไร่พฒันา 54-1-18-22-1-0086 นายสนุ่น  อน้โต 24 30 400 300 730 137 ม.2 ต.ไร่พฒันา อ.มโนรมย์
2 กลุ่มผู้แปลงใหญ่แพะเมืองสรรค์ นางรัชดา  นุ่มหอม 6-3442-8991 41 45 2,500 500 3,045 51/1 ม.12 ต.บางขดุ อ.สรรคุบรี
3 กลุ่มผู้เล้ียงแพะสรรคบรีุ 54-1-18-22-1-0121 นายวรัิตน์  แตงงาม   086-2167181 21 23 300 500 823 77/1 ม.9 ต.โพงาม อ.สรรคบรีุ
4 กลุ่มผู้เล้ียงแพะสรรพยา นายถวลัย ์ ชา้งอยู่ 25 20 300 200 520 96/1 ม.3 ต.โพนางด าตก
5 กลุ่มผู้เล้ียงแพะเนินขาม 13 15 130 70 215
6 กอ้งภพฟาร์ม(รวมเครือขา่ย) พจอ.ประเสริฐ กองคูณ  085-0669139 30 160 880 700 1,770

สระบรุี รวม 1 กลุ่ม 239 145 987 4,256 5,388
1 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ-แกะจังหวดัสระบรีุ 60-1-19-39-1-6282 นายชศัูกด์ิ พุม่กลาง 087-9104645 239 145 987 4,256 5,388  7/2 ม.2 ต.ล าสมพงุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ

อยธุยำ รวม  4   กลุ่ม 102 311 845 468 1,624

1 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะปากกราน 57-1-14-22-1-4317 นายสมาน  ขนัธชยั 081 2967286 30 145 157 151 453 เลขที่ 53 ม.2 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยธุยา
2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ ต าบลชายนา 57-1-14-22-1-4287 นายนะวาท ไกรพนัธุ์ 087 1221010 31 56 154 120 330 เลขที่ 226 ม.6 ต.ชายนา อ.เสนา
3 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อ-แพะนม ชะแมบ 54-1-14-11-1-0023 นายอวยชยั  ประสบเหมาะ 081 7442841 11 16 105 155 276 เลขที่ 67 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วงัน้อย
4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะลาดบวัหลวง 57-1-14-22-1-4963 นางอภชิญา  เจริญสุข 087 7192507 30 94 429 42 565 เลขที่ 28 ม.2 ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง

อ่ำงทอง รวม  1   กลุ่ม 30 108 1,776 1,554 3,438
1 วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแพะทุ่งตาเงิน 1-15-04-05/1-0024 นายชยัณรงค์  ศรีวงษ์ 061-9567548 30 108 1,776 1,554 3,438 66  ม.11  ต.ร ามะสัก  อ.โพธิท์อง  จ.อา่งทอง

ปทมุธำนี รวม 7 กลุ่ม 52 187 1,120 309 1,570
1 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะอ าเภอเมือง 55-1-13-11-1-1462 นายอมร มะหะหมัด 086-7722997 3 7 45 20 72 26/1 ม.7 ต.สวนพริกไทย อเมือง จ.ปทุมธานี
2 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะอ าเภอสามโคก 310-0-70-05-4-0001 นายสัมพนัธ ์บญุเทยีม 089-6781736 1 1 12 4 17 93/2 ม.3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
3 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะอ าเภอลาดหลุมแกว้ 113-0-50-00-5-8137 นายอารีย ์มะหะหมัด 085-1653767 12 101 295 90 440 82/22 ม.5 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี
4 วสิาหกจิชมุชนกลุ่มเล้ียงแพะแปลงใหญ่อ าเภอธญับรีุ 1-13-03-03/1-0023 นายพงษศั์กด์ิ ผลดี 087-3391373 4 17 123 30 170 1/8 ม.1 ต.รังสิต อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี
5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะอ าเภอล าลูกกา 55-1-13-22-1-1466 นายสุรัตน์ หมื่นแผงวารี 082-6317273 15 22 127 25 174 2/2 ม.1 ต.บงึคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
6 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะอ าเภอหนองเสือ 112-0-10-00-4-2357 นายกรกฎ อุน่เสนา 080-0576452 6 28 333 86 447 1/2 ม.4 ต.บงึช าออ้ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะคลองหลวง 313-0-20-03-7-6066 นายนิลรัตน์ สุขเกษม 092-5848494 11 11 185 54 250 31/3 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เขต/จังหวัด เลขทะเบียน ชือ่ประธำนกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
จ ำนวนแพะ(ตวั)
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ตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะท่ัวไปของพื้นที่เขต 1  ประจ าปี 2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต/ ชมรม ฟำรม์มำตรฐำน จ ำนวนฟำรม์ จ ำนวนฟำรม์ ฟำรม์กระจำย หมออำสำแพะ อำสำผสมเทยีม จ ำนวนเขียง พ่อฆ่ำ/แปรรปู พ่อค้ำ/ผู้รวบรวม
ล ำดับ ระดับจงัหวดั กลุ่ม รำย รวม พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ อ่ืนๆ  (ฟำรม์) รวม ระดับ A ระดับ B ขำยพันธ์ (รำย) รวม ส่วนตัว ส่วนกลำง สำธิต(ฟำรม์) พันธุ์แพะ(ฟำรม์) (รำย) (รำย) จ ำหน่ำยแพะ(เขียง) แพะ(รำย) แพะ(รำย)

รวมทั้งหมด 66 ชมรม 513 10,198 189,827 9,623 101,755 76,738 123 620 195 414 215 8,377 7,389 1,093 162 163 180 57 17 52 133

เขต1 รวม 9 ชมรม 40 1,193 35,658 1,791 17,827 16,147 33 182 56 115 17 1,375 936 292 23 10 21 6 3 2 7
1 ชมรมผู้เล้ียงแพะกรุงเทพมหานคร 7 166 6,295 361 3,144 2,790 0 21 8 13 5 0 0 0 2 3 1 2 3 1 1
2 ชมรมผู้เล้ียงแพะ จังหวดันนทบรีุ 1 75 647 50 502 95 8 5 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 ชมรมผู้เล้ียงแพะ จังหวดัปทมุธานี 7 52 1,570 187 1,120 309 0 17 0 17 2 18 7 11 1 0 1 0 0 0 0
4 ชมรมผู้เล้ียงแพะ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 4 95 1,563 311 845 468 0 24 1 16 3 20 20 0 2 1 0 0 0 0 0
5 ชมรมผู้เล้ียงแพะ จังหวดัชยันาท 1 20 456 6 300 150 1 9 1 8 2 220 100 120 1 2 4 0 0 0 5
6 ชมรมแพะแกะ จังหวดัลพบรีุ 17 383 10,929 323 6,453 4,153 21 37 17 20 0 687 379 161 2 3 0 0 0 0 0
7 ชมรมผู้เล้ียงแพะ จังหวดัสิงหบ์รีุ 1 133 5,372 300 2,700 2372 3 23 6 17 5 350 350 0 13 1 10 0 0 1 1
8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะจังหวดัสระบรีุ 1 239 5,388 145 987 4,256 0 24 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 กลุ่มผู้เล้ียงแพะ จังหวดัอา่งทอง 1 30 3,438 108 1,776 1,554 0 22 20 20 0 80 80 0 0 0 4 4 0 0 0

จ ำนวนแปลงหญ้ำ (ไร)่จ ำนวนสมำชิกชมรม แพะเน้ือ (ตัว) ฟำรม์ปลอดโรค (ฟำรม์)
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การประกวดคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต 
เพื่อเข้ารับรางวัลในงานแพะแห่งชาติ คร้ังที่ 17 ประจ าปี 2563 

...................................................................................................................................................................... 
ประเภทรางวัล :  ประกอบด้วยถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล และเกียรติบัตรรับรอง เขตละ 3 รำงวัล 
 รำงวัลท่ี 1 รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 5,000 บำท 
 รำงวัลท่ี 2 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เงินรำงวัล 3,000 บำท 
 รำงวัลท่ี 3  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 เงินรำงวัล 2,000 บำท 

คุณสมบัติกลุ่มเกษตรกร :  
 1.  เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 2.  เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะท่ียังไม่เคยได้รับรำงวัลชนะเลิศในงำนแพะแห่งชำติมำก่อน 

ผู้คัดเลือก : คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมอบหมำยโดยส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  

วิธีการคัดเลือก :  
 1.  ประเด็นการให้คะแนน 
  1.1 กลไกกำรบริหำรกลุ่ม 
  1.2 ฐำนะและควำมมั่นคงของกลุ่ม 
  1.3 บทบำทกำรเช่ือมโยงกับชุมชนท้องถิ่น  
 2.  เกณฑ์การตัดสิน : 
  2.1 ชนะเลิศ คือผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับท่ี 1 
  2.2 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 คือผู้ได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับท่ี 2 
  2.3 รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 คือผู้ได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับท่ี 3 
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แนวทางการด าเนินงานการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 

 1. นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่ม
เกษตรกรเล้ียงสัตว์ ชมรมเกษตรกรระดับจังหวัด และเครือข่ำยเกษตรกรระดับเขต กรมปศุสัตว์ ได้ส่งเสริมพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะของจังหวัดในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1- 9 มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ก ำหนดให้มีกำร
ประกวดองค์กรเกษตรกรเล้ียงแพะระดับเขต เพื่อไปรับรำงวัล เกียรติบัตร และถ้วยรำงวัล จำกอธิบดีกรมปศุ
สัตว์หรือผู้แทนกรมปศุสัตว์เป็นประจ ำทุกปี  
 2. แนวทำงปฏิบัติ 

(1)  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 - 9 แต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะดีเด่นระดับเขต 

(2)  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกองค์กรเกษตรกรเล้ียงแพะระดับจังหวัด จ ำนวน 1 องค์กร/
จังหวัด แจ้งให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ตำมข้อ 1 

(3)  คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เล้ียงแพะดีเด่นระดับเขต ด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรเกษตรกรเล้ียงแพะระดับจังหวัด และให้คะแนนแต่ละองค์กร
เกษตรกร แล้วประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวดองค์กรเกษตรกรแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์(กสส.) ทรำบ 

 3. คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกรเล้ียงแพะ 
(1)  เป็นกลุ่มผู้เล้ียงแพะ กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ วิสำหกิจชุมชนเล้ียงแพะ หรือสหกรณ์ฯ ท่ีจด

ทะเบียนกับหน่วยงำนรำชกำรของกระทรวงเกษตรฯ หรือจดทะเบียนกับหน่วยงำนของกรมปศุ
สัตว์ 

(2)  ต้องมีกำรคัดเลือกประธำน/กรรมกำรบริหำรองค์กรเกษตรกร 
(3)  คุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เล้ียงแพะดีเด่นระดับ

เขตก ำหนดเพิ่มเติม 

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2563 
1.  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำกำรปศุสัตว์ 
2.  นำงสำวอำมีนำ  แสงจันทร์ นักวิชำกำรสัตวบำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
3. นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน  กรรมกำร 
4.  นำยชยพล  เซ็นเชำวนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กรรมกำร 
5.  นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.  นำงสำวมนัสมนต์  สำลีผล นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 
ล ำดับท่ี 1 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ 

เลขท่ี 47/2 หมู่ 4 ต ำบลเท่ียงแท้ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
ล ำดับท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ-แกะ จังหวัดสระบุรี 

เลขท่ี 7/2 หมู่ท่ี 2 ต ำบลล ำสมพุง อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ล ำดับท่ี 3 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเล้ียงแพะหัวไผ่ 
เลขท่ี 11/1 หมู่ท่ี 7 ต ำบลหัวไผ่ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    
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โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

หลักการและเหตุผล 
โครงสร้ำงภำคกำรเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อยมีพื้นที่ ถือครองทำงกำรเกษตร

ขนำดเล็ก ลักษณะต่ำงคนต่ำงท ำ กำรด ำเนินกำรลักษณะดังกล่ำวท ำให้ภำคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหำและ
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ท่ีส่งผลต่อรำยได้และควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหำด้ำนต้นทุนกำรผลิต ได้แก่ ค่ำจ้ำง
แรงงำนสูง ขำดอ ำนำจกำรต่อรองด้ำนกำรตลำด และปัญหำด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ียังไม่
เข้ำถึงตัวเกษตรกรได้เท่ำท่ีควร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญในกำรพัฒนำภำคเกษตร คือ รักษำเสถียรภำพรำคำ
สินค้ำเกษตรและรำยได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีเหมำะสม ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชนและ
สหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยงข้อง ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำเกษตร ดูแลเกษตรกรท่ีมีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ท่ีดิน แหล่งเงินทุน   

โดยกรมปศุสัตว์ ได้ด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์มี
กำรรวมกลุ่มกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรของเกษตรกรให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรและเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร 
ระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในกำรผลิตเพื่อ
ร่วมกันร่วมกันจัดหำปัจจัยกำรผลิตท่ีมีคุณภำพบริหำรจัดกำรร่วมกัน ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดเพื่อ
น ำไปสู่กำรลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันโดยหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุน
และอ ำนวยควำมสะดวก 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

    2. เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ภำยใต้กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

เป้าหมาย 
          เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ทั้งหมด จ ำนวน 260 แปลง (แปลงปี 2560 - 2563) 
ในพื้นท่ี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 
1. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมำณ 2559 – 2560 จ ำนวน 60 แปลง  
2. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 100 แปลง  
3. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน 40 แปลง 
4. แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมำณ 2563  จ ำนวน 60 แปลง 
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เป้าหมายการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 27  แสดงรายชื่อแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2563 

 

ชือ่แปลง ต ำบล อ ำเภอ
1 ไกพ่ื้นเมือง ตลาดไกพ่ื้นเมืองไทย 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิง

การค้าเพื่อการส่งออก
ทรายกองดินใต้ คลองสามวา

1 แพะ แปลงใหญแ่พะ มีนบรีุ มีนบรีุ
1

กระบอื
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญก่ระบอือ าเภอหนองมะโมง

วังตะเคียน หนองมะโมง
2,076

1 พืชอาหารสัตว์ แปลงใหญก่ลุ่มเล้ียงสัตว์ หางน้ าสาคร มโนรมย์ 523
1

แพะเนือ้
แปลงใหญ ่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญแ่พะเมือง
สรรค์

เท่ียงแท้ สรรคบรีุ
558

1 พืชอาหารสัตว์ กลุ่มเล้ียงสัตว์หางน้ าสาครนาหญา้แปลงใหญ่ หางน้ า มโนรมย์
1 โคเนือ้ โคเนือ้อ าเภอหนองมะโมง สะพานหนิ หนองมะโมง
1

โคนม
แปลงใหญโ่คนม สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง
 จ ากดั ไพรนกยูง หนัคา

สิงหบ์รีุ  1 แพะ กลุ่มแพะแปลงใหญป่ระชารัฐจังหวัดสิงหบ์รีุ วิหารขาว ทา่ช้าง 300
1 ไกพ่ื้นเมือง แปลงใหญไ่กพ่ื้นเมือง หว้ยแหง้ แกง่คอย 63
1 โคนม แปลงใหญน่้ านมโค ล าพญากลาง มวกเหล็ก 12,128 50 3,527

1 ไกพ่ื้นเมือง ไกพ่ื้นเมืองอ าเภอหนองแซง โคกสะอาด หนองแซง 41.3
1 แพะ แปลงใหญแ่พะต าบลล าสุมพุง ล าสุมพุง มวกเหล็ก

439 ไร่ 33 
ตร.ว.

1 กระบอื แปลงใหญก่ระบอื หว้ยแหง้ แกง่คอย
1 โคนม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเด่ือ จ ากดั หว้ยขุนราม พัฒนานิคม 560 50 2,172

1 โคนม แปลงใหญส่หกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากดั ทา่หลวง ทา่หลวง 653 40 1,659     
1 โคนม แปลงใหญส่หกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอน

ม่วง จ ากดั
ชอนม่วง บา้นหมี่ 1,731 55 1,253     

1
โคนม

แปลงใหญส่หกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 
พัฒนานิคม จ ากดั

พัฒนานิคม พัฒนานิคม
564 45 1,651

1 โคนม แปลงใหญก่ลุ่มโคบาลยุคใหม่ หวัล า ทา่หลวง 534 46 1,800
นนทบรีุ  1 แพะ แปลงใหญแ่พะ ละหาร บางบวัทอง 35-0-46
ปทุมธาน ี 1 แพะ เครือข่ายผู้เล้ียงแพะแกะจังหวัดปทุมธานี รังสิต ธัญบรีุ 141.40
พระนครศรีอยุธยา  1 แพะ แปลงใหญ ่ ผู้เล้ียงแพะต าบลชายนา ชายนา เสนา
อา่งทอง  1 แพะเนือ้ แปลงใหญแ่พะ ต.ค าหยาด ค าหยาด โพธิท์อง 124

เขต จังหวัด ชนิดสินค้ำ
แปลง 
ป5ี9- 

กรุงเทพมหานคร 

แปลง ปี
 62

สระบรีุ

สนง.ปศข.1

แปลง 
ป ี63

ลพบรีุ

ทีอ่ยู่แปลง ปี
 61

ชัยนาท 

 จ ำนวน
สัตว์

ขนำดพ้ืนที ่
(ไร่)

สมำชิก 
(รำย)



 
รอบประเมินที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ หมำยถึง 
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ตำมคู่มือแผนกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมำณ 2563 กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์ ซึ่งส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ และ
ผู้จัดกำรแปลงใหญ่ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์โครงกำรและตอบสนองต่อนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีมีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับกำรประเมิน จ ำนวน 200 แปลง (แปลงปีท่ี 1 จ ำนวน 
40 แปลง, แปลงปีท่ี 2 จ ำนวน 100 แปลง และแปลงปีท่ี 3 จ ำนวน 60 แปลง) ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
แผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน ปี 2561 ร้อยละ 19.83 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินคร้ังที่ 2/2563 : เป้าหมาย จ านวน 200 แปลง 

ระดับคะแนน ค่ำเป้ำหมำยผลงำน/รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของโครงกำรฯ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 12 
2 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของโครงกำรฯ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 14 
3 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของโครงกำรฯ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 16 
4 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของโครงกำรฯ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 18 
5 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรพัฒนำด้ำนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของโครงกำรฯ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
 
หลักฐานการประเมิน 

1. ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์ในระดับ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ในระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน (e-Operation) (ตรวจสอบข้อมูลในระบบ) 

2. แบบรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
ด้ำนปศุสัตว์ (แบบรำยงำนท่ี 2) รำยงำนทุกแปลงผลกำรด ำเนินงำนต้องครบถ้วน 

3. แบบรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้ำน
ปศุสัตว์ (แบบรำยงำนท่ี 3) แปลงท่ีเหลือ/แปลงปี 61, 62 

4. แบบรำยงำนท่ี 4 
5. ข้อมูล power point สรุปข้อมูลแปลง 5 ด้ำน 
6. ข้อมูล one page สรุปผลกำรด ำเนินงำน 5 ด้ำน (แปลงปี 2560 - 2563) 
7. หลักฐำนกำรท ำส่ือประชำสัมพันธ์แปลงใหญ่ 
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ตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 74 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 75 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 76 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 77 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 79 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 80 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 81 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 82 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 84 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 85 



 

 

 

 

โครงการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2563 
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ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกวดแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจ ำปี 2563  
1. นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ   ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำมีนำ  แสงจันทร์  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร       กรรมกำร 
3. นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน       กรรมกำร 
4. นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสำวมนัสมล  สำลีผล  นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 
 

ผลกำรคัดเลือกแปลงใหญ่ด้ำนปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจ ำปี 2563 ดังนี้ 
 อันดับท่ี  1 ได้แก่ กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชำรัฐจังหวัดสิงห์บุรี  ต ำบลวิหำรขำว 
   อ ำเภอท่ำช้ำง จังหวัดชัยนำท 
 อันดับท่ี  2 ได้แก่ แปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคนม โคบำลยุคใหม่  ต ำบลหัวล ำ 
   อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี 
 อันดับท่ี  3   ได้แก่  แปลงใหญ่แพะอ ำเภอโพธิ์ทอง ต ำบลร ำมะสัก อ ำเภอโพธิ์ทอง 
   จังหวัดอ่ำงทอง 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

จัดท าโดย 

นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์  
โทรศัพท์ 0 2967 9700 ต่อ 5209 โทรศัพท์ (มือถือ) 09 6861 2504 E-mail : r1.development@dld.go.th 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรของชุมชนท่ีเกิดจำกปัญหำชุมชนและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนกำรเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรเกษตร โดยเน้นกำรเรียนรู้จำก
เกษตรกรต้นแบบท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดนเน้นกำรเพิ่มผลผลิต 
กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพ และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรผลิต ตลอดจนกำรยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องตลอดฤดูกำลผลิต เกษตรกรมี
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรท่ีมำเรียนรู้
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดจิตส ำนึกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ท่ีมีกำรใช้ปัจจัยกำร
ผลิตได้อย่ำงเหมำะสม และน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตเพิ่มปริมำณ
และคุณภำพของผลผลิตสินค้ำท่ีค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม และมีระบบกำรผลิตท่ีพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน รวมท้ัง 
ยังเป็นจุดท่ีให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ กับเกษตรกร อีกท้ังยังใช้เป็นจุดนัดพบใน
กำรพบปะพูดคุยของเจ้ำหน้ำท่ีกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดต้ังศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้าน 
ปศุสัตว์ : ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) เพื่อเป็นเครือข่ำยของศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยำยเป็นเครือข่ำยในกำรให้ควำมรู้และให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนปศุสัตว์ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีเครือข่ำยท้ังหมด จ ำนวน 882 ศูนย์  
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 882 ศูนย์ และในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 882 ศูนย์ รวม
ท้ังส้ิน 2,646 ศูนย์ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำดผลผลิต
ด้ำนปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร รวมท้ังให้บริกำรทำงกำรเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในพื้นท่ี  

2. เพื่อเป็นกลไกในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเกษตร
ในพื้นท่ี 
 3. เพื่อเป็นต้นแบบในกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนปศุสัตว์ 
 4. เพื่อให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรด้ำนกำรปศุสัตว์ 
พื้นที่ด าเนินการ 

จ ำนวน 77 จังหวัด รวม 882 อ ำเภอท่ัวประเทศ 
เป้าหมาย 

1. ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก. : ศูนย์หลัก กษ.) จ ำนวน 882 ศูนย์ 
2. ศูนย์เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้ำนปศุสัตว์ : ศพก.เครือข่ำย 

(ด้ำนปศุสัตว์) 
2.1  ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 882 ศูนย์ 
2.2  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 882 ศูนย์ 
2.3  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 882 ศูนย์  

3. เกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ จ ำนวน   8,820 รำย 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 88 



 

 

กิจกรรมด าเนินงาน 
1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. (กระทรวงฯ) พัฒนำปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 
2. การพัฒนา ศพก. เครือข่าย  (ด้านปศุสัตว์) 

2.1 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับอ ำเภอ ปี 2561 
2.2 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับอ ำเภอ ปี 2562 
2.3 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับจังหวัด 
2.4 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับเขต ปี 2562 
2.5 จัดต้ังศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์)  (ศูนย์ใหม่) 

3. การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเล้ียงปศุสัตว์ 
(ศูนย์ละ 10 รำย) จ ำนวน 882 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

4. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตำรำงท่ี 28  แสดงรำยละเอียดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

ท่ี หน่วยงาน 

เป้าหมาย 

ศพก. 
(หลัก) 

ศูนย์
เครือข่ายฯ  

ปี 61 
 

ศูนย์
เครือข่ายฯ  

ปี 62 
 

ศูนย์
เครือข่ายฯ 

ระดับ
จังหวัด 

ศูนย์
เครือข่ายฯ 
ระดับเขต  

ปี 62 

ศูนย์
เครือข่ายฯ 

ปี 63 
(ศูนย์ใหม่) 

เกษตรกร 
ผู้เลี้ยง
สัตว์ 

ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ราย 
สนง.ปศข.1 78 78 78 9 1 78 780 

1 กรุงเทพมหำนคร  4 4 4 1  3 40 
2 ชัยนำท  8 8 8 1 1 8 80 
3 นนทบุรี  6 6 6 1  4 60 
4 ปทุมธำนี 7 7 7 1  5 70 
5 ลพบุรี   11 11 11 1  13 110 
6 สระบุรี   13 13 13 1  13 130 
7 สิงห์บุรี 6 6 6 1  6 60 
8 พระนครศรีอยุธยำ  16 16 16 1  16 160 
9 อ่ำงทอง 7 7 7 1  10 70 
กิจกรรมด าเนินงาน 

1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. (กระทรวงฯ) พัฒนำปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 
2. การพัฒนา ศพก. เครือข่าย  (ด้านปศุสัตว์) 

2.1 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับอ ำเภอ ปี 2561 
2.2 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับอ ำเภอ ปี 2562 
2.3 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับจังหวัด 
2.4 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) ระดับเขต ปี 2562 
2.5 จัดต้ังศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์)  (ศูนย์ใหม่) 

3. การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเล้ียงปศุสัตว์ 
(ศูนย์ละ 10 รำย) จ ำนวน 882 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
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4. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 8,820 รำย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้ำน 

ปศุสัตว์ได้รับกำรพัฒนำควำมพร้อมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ตำรำงท่ี 29 แสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

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

๑. การพัฒนาศักยภาพ  ศพก. (กระทรวงฯ) 
1.๑ พัฒนำปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 
      ด้ำนปศุสัตว์ 

ศูนย์ 
78 78 100.00 78,000 78,000 100.00 

 

2. การพัฒนา  ศพก.เครือข่าย  (  ด้านปศุสัตว์  ) 
๒.๑ พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย  

ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)          
ระดับอ าเภอ  ปี  2561 

ศูนย์ 
78 77 98.72 78,000 78,000 100.00 

 

๒.๒ พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย  
ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)          
ระดับอ าเภอ  ปี  2562 

ศูนย์ 
78 78 100.00 78,000 78,000 100.00 

 

๒.๓ จัดต้ังศูนย์เครือข่ำย  ศพก.  
(ด้ำนปศุสัตว์)โดยกำรสนับสนุน
พันธ์ุสัตว์และปัจจัยกำรผลิต  

       ปี  2563  (ศูนย์ใหม่) 

ศูนย์ 

78 78 100.00 936,000 936,000 100.00 

 

๒.4 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย  
ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)  

      ระดับจังหวัด 

ศูนย์ 
9 9 100.00 45,000 44,965 99.92 

 

2.5 พัฒนำปรับปรุงศูนย์เครือข่ำย  
ศพก.(ด้ำนปศุสัตว์)   

       ระดับเขต 

ศูนย์ 
1 1 100.00 10,000 10,000 100.00 

 

3.  การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม   
3.1หลักสูตร  กำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเลี้ยงสัตว์   
( ศูนย์ละ 10 รำย )รุ่นละ 1 วัน 

ราย 
810 830 102.47 312,000 311,735 99.92 

 

4. ติดตาม ประเมิน  และรายงานการด าเนินงาน 
4.1  ติดตำม  ประเมิน  และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน 
อ าเภอ 

78 78 100.00 39,000 36,155 92.71 
 

4.1  ติดตำม  ประเมิน  และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

จังหวัด 
9 9 100.00 26,900 26,900 100.00 

 

5.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ        1,602,900 1,600,020 99.82  
5.1  งบด ำเนินงำน บาท       666,900 664,020 99.57  
5.2  งบอุดหนุน บาท       936,000 936,000 100.00  
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 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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j k A B C
1 นนทบุรี เมอืงนนทบุรี นายคณิต แตงไทย ไกไ่ข่ 78 P การใช้สมนุไพรป้องกนัการเป็นหวดัในไกไ่ข่
2 บางใหญ่ นายบุญญาฤทธ ์จิรพฒันกลุ ไกไ่ข่ 84 P การเสริมสมนุไพรในอาหารป้องกนัหวดั
3 บางกรวย นายโอ ถิ่นน้อย เป็ดไข่ 76 P อาหารเป็ดไข่เพือ่ลดต้นทุน

5 บางบัวทอง นายวโิรจน์ เชื้อดี ไกไ่ข่ 80 P

การใช้หญ้าเนเปียและสมนุไพรเพือ่ป้องกนั
การเป็นหวดั

6 ไทรน้อย นายประสาน กรองทอง ไกพ่ืน้เมอืง 87 P

ฟา้ทะลายโจนสดในการป้องกนัไข้หวดัใน
ไกไ่ข่

7 บางบัวทอง นางองัคณา ด ารงประเสริฐ แพะเนื้อ 87 P การใช้สมนุไพรป้องกนัและรักาโรคสัตว์ ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
1 ปทุมธานี ธญับุรี นายศักด์ิชัย  กล่อมเสนาะ ไกไ่ข่ 73 P การท าน้ าส้มควนัไม้
2 เมอืงปทุมธานี นางนิตยา  รักแหยม ไกไ่ข่ 71 P การท านาหวา่น
3 ลาดหลุมแกว้ นางสาวชุติมา ปักการะนา ไกพ่ืน้เมอืง 83 P การเล้ียงไกพ่ืน้เมอืงสามสาย
4 ล าลูกกา นายดอกรัก สุคนที เป็ดไข่ 93 P น้ าหมกัชีวภาพเพือ่ดับกล่ิน ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
5 หนองเสือ นายสมศักด์ิ  เพช็รัตน์ ไกไ่ข่ 73 P การท าผลิตข้าวอนิทรีย์ ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
1 ชัยนาท  มโนรมย์ นางสมคิด  แสงบารุง  ไกไ่ข่ 76 P น้าหมกัสมนุไพรต้านทานโรคไกไ่ข่
2  วดัสิงห์ นายสมศักด์ิ  บัวสาย ไกพ่ืน้เมอืง 72 P สมนุไพรรักษาโรคหลอดลมอกัเสบไก่
3  เนินขาม นางลัดดา  สิงห์สม  ไกไ่ข่ 84 P สมนุไพรช่วยไข่หอมไมเ่หมน็คาว ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
4  เมอืงชัยนาท นายวรีวฒัน์ อนิทร์โต  ไกไ่ข่ 74 P การใช้สมนุไพรป้องกนัโรคไกพ่ืน้เมอืง
5 สรรคบุรี นายสมมาส  ออ่นเลิศ  ไกไ่ข่ 72 P การทาอาหารไกไ่ข่แบบประหยัดต้นทุน

6 สรรพยา นายบัญชา  โชติมัง่  แพะเนื้อ 78
P

องค์ความรู้ด้านการใช้หญ้าเนเปียร์หมกั
เล้ียงแพะ

7  หนองมะโมง นายทวปี  สาระกจิ ไกไ่ข่ 80
P

องค์ความรู้ด้านการใช้หญ้าเนเปียร์เล้ียงไก่
ไข่

8 หันคา นายสมควร  อนุสี  แพะ  แพะเนื้อ 75 P การผลิตน้ายาไล่ยุง

ระบชุื่อองค์ควำมรู้ หมำยเหตุ
ระดบั

ที่ จงัหวัด ชื่อเจำ้ของศูนย์ คะแนนรวมอ ำเภอ
ระบรุำยชนิดปศุสตัว์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 91 
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j k A B C
1 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ นายไพบูลย์  จันตะ ไกไ่ข่ 88 P สูตรหยวกกล้วยหมกั ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั

2 เสนา นางเบญจวรรณ  อือ้ฉาว ไกไ่ข่ 70 P การผลิตอาหารไกไ่ข่แบบลดต้นทุน
3 พระนครศรีอยุธยา นายดิเรก ขันธมาลา ไกไ่ข่ 76 P ไกไ่ข่บหัวเสือ
4 อทุัย นายชูชาติ มณีเจียร เป็ดไข่ 70 P หยวกกล้วยลดต้นทุนอาหาร
5 บางไทร นายเสวยีง  จิตระทศ เป็ดเทศ 66 P การท าน้ าหมกัชีวภาพ
6 นครหลวง นายสกล  เกตุนะ ไกไ่ข่ 72 P อาหารลดต้นทุน
7 บ้านแพรก นางช าเรือง เพช็รรุ่ง ไกไ่ข่ 63 P สูตรอาหารสัตวป์ีก
8 มหาราช นายทวศัีกด์ิ  กองอรรถ ไกไ่ข่ 79 P สูตรหยวกกล้วยหมกั
9 ท่าเรือ นายเฉลิมพล พรหมศิลป์ เป็ดไข่ 72 P การท าน้ าหมกัชีวภาพ
10 บางบาล น.ส.รักชนก  เนตรงาม ไกไ่ข่ 86 P สูตรหยวกกล้วยหมกั
11 ลาดบัวหลวง นางสมร  เนื่องทวี เป็ดไข่ 73 P การคัดไข่เพือ่มาท าไข่เค็มห้มรีสชาติดี
12 วงัน้อย นางอรุณ  แสงศรี ไกไ่ข่ 71 P อาหารลดต้นทุน
13 บางซ้าย นางพเยาว ์สุขันที ไกพ่ืน้เมอืง 49 P การขยายพนัธุ์ไกพ่ืน้เมอืง
14 ภาชี นายน้ ามนต์  ธรีะวาส ไกไ่ข่ 75 P การท าน้ าหมกัชีวภาพ
15 บางปะหัน น.ส.วารี  เฉลิมทอง ไกไ่ข่ 70 P กะเพราต้านทานหวดัในไก่

16 บางปะอนิ นายสมยศ กระแสสืบ ไกพ่ืน้เมอืง 64 P

สูตรอาหารไกท่ ามอื เพือ่ลดต้นทุนและ
สุขภาพไกแ่ข็งแรง

1 ลพบุรี เมอืงลพบุรี นางพมิพช์ญา  ผาฮุย ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 83 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
2 พฒันานิคม นางนันทวลัย์  ไถ้เงิน แพะเนื้อ ไกไ่ข่ 74 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
3 โคกส าโรง นายหอมไกร  โฮมสูงเนิน ผสมผสาน ไกไ่ข่ 76 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั

4 โคกส าโรง นายมณู  คงด่าน ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 93 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

5 ชัยบาดาล นายประยูร  จันทร์ออ่น ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 95 P

ศูนย์เฉพาะทาง ไกไ่ข่อารมณ์ดี อาหารไก่
ไข่ลดต้นทุน

ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั

ระบชุื่อองค์ควำมรู้ หมำยเหตุ
ระดบั

ที่ จงัหวัด ชื่อเจำ้ของศูนย์ คะแนนรวมอ ำเภอ
ระบรุำยชนิดปศุสตัว์
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j k A B C

6 ชัยบาดาล นายวโิรจน์   ค าจันทร์ ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 94 P
ศูนย์เฉพาะทาง ไกไ่ข่อารมณ์ดี ผักปลอด
สารพษิ

7 บ้านหมี่ นางสาวนวลกรรณจพร  เครือขวน ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 93 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
8 ท่าหลวง นายณรงค์  จั่นนิล ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 78 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
9 สระโบสถ์ นายสมชาย  พรมสมบัติ ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 66 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
10 โคกเจริญ นายสมนึก  สุขน่วม โคเนื้อ ไกไ่ข่ 85 P ศูนย์เฉพาะทาง
11 ล าสนธิ นายรัด  ช้อนทอง โคนม ไกไ่ข่ 66 P ศูนย์เฉพาะทาง
12 หนองมว่ง นางสาวองัคณา  ประภาสวติั ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 83 P ศูนย์เฉพาะทาง ไกไ่ข่อารมณ์ดี
13 ท่าวุ้ง นายปรีชาชาญ  สุดแสนซ่ือ ผสมผสาน ไกไ่ข่ 94 P ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
1 สระบุรี หนองแซง นายภานุพงศ์  เมฆพนัธ์ โคเนื้อ แพะเนื้อ 90 P เคร่ืองอดัหญ้าแห้ง
2 เสาไห้ นายชาญ  ไทยบรรเทา ไกพ่ืน้เมอืง 80 P การท าอาหารเสริมบ ารุงไกล่ดต้นทุน
3 วหิารแดง นางคัทยา  งามสมนึก กระบือ ไกไ่ข่ 78 P การผลิตอาหารไกไ่ข่ เพือ่ลดต้นทุนการผลิต
4 พระพทุธบาท นายสนั่น  มสีวสัด์ิ โคเนื้อ แพะเนื้อ 85 P การผสมอาหารสัตวเ์พือ่ลดต้นทุนแบบง่าย
5 วงัมว่ง นายธวชัชัย       ผดุงลาภ โคนม โคนม 85 P การผลิตหญ้าหมกัใช้เอง น ามาเล้ียงโคนม
6 เมอืงสระบุรี นายค าพนัธุ์       คันยี่สุ่น ไกพ่ืน้เมอืง 80 P ผลิตอาหารสัตวใ์ช้เองเพือ่ลดต้นทุน
7 บ้านหมอ นางพรรณพนัธ ์ แกว้อ าไพ ไกไ่ข่ 70 P การลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์

8 แกง่คอย นายวชัรา  จิ๋วศรีสวสัด์ิ โดเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ 80 P

การท าอาหาร TMR ส าหรับเล้ียงสัตวใ์น
ฟาร์ม

แกง่คอย นางสาวพยอม โพธ ิ ไกไ่ข่ ไกพ่ืน้เมอืง 100 P การลดต้นทุนอาหารไกไ่ข่ ไกพ่ืน้เมอืง ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
9 หนองแค นางสาวเบญญาภา สุทธริอด ไกพ่ืน้เมอืง ไกพ่ืน้เมอืง 80 P การลดต้นทุนอาหาร
10 มวกเหล็ก นายรุ่งอรุณ  ส าเนียงเอก โคนม ไกพ่ืน้เมอืง 78 P อาหาร TMR ลดต้นทุน
11 เฉลิมพระเกยีรติ นายสมพร  พยัคบุตร โคเนื้อ ไกไ่ข่ 80 P ข้าวโพดหมกัอย่างง่ายใช้ในหน้าแล้ง 
12 ดอนพดุ นายค ารณ  อยู่สมบูรณ์ โคเนื้อ ไกพ่ืน้เมอืง 75 P การท าฟางหมกั
13 หนองโดน นายนาถกติต์ิ  ขันตี โคเนื้อ ไกพ่ืน้เมอืง 75 P การท าฟางหมกั

ระบชุื่อองค์ควำมรู้ หมำยเหตุ
ระดบั

ที่ จงัหวัด ชื่อเจำ้ของศูนย์ คะแนนรวมอ ำเภอ
ระบรุำยชนิดปศุสตัว์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 93 



 

 

 
ตารางที่ 30 แสดงแบบสรุปผลการประเมิน ศพก. ศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ประจ าปี พ.ศ. 2563  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

j k A B C
1 อา่งทอง เมอืงอา่งทอง นางศักด์ิชัย ตู้พจิิตร ไกไ่ข่ 78 P การลดต้นทุนอาหารสัตว์
2 ไชโย นางวราภรณ์ อุน่ภักด์ิ ไกไ่ข่ 88 P สมนุไพรไกไ่ข่ ป้องกนัและรักษาโรค
3 ป่าโมก นายสมบัติ พานทอง ไกไ่ข่ 88 P สูตรอาหารไกไ่ข่ลดต้นทุน
3 ป่าโมก นายโสพล กรวยทอง ไกไ่ข่ 88 P การลดต้นทุนอาหารสัตว์
4 โพธิ์ทอง นายบุญมา หอมบุบผา ไกไ่ข่ 78 P สูตรอาหารหมกั 
4 โพธิ์ทอง นายสุมติร ทองสุข แพะเนื้อ 98 P หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมกัเกลือ ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
5 วเิศษชัยชาญ นายพภิพ ผุดผ่อง เป็ดเทศ 78 P การเล้ียงเป็ด 
6 สามโก้ นายปรีชา ด้วงทอง ไกไ่ข่ 78 P ต ารับยาสมนุไพรส าหรับสัตวป์ีก
7 แสวงหา นายทศพร ฤกษฉ์วี แพะเนื้อ 88 P การท าฟางหมกัยูเรีย
7 แสวงหา นายสิงห์เหิญ บุญอิม่ แพะเนื้อ 88 P การท าฟางหมกัยูเรีย
1 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน นายวเิชียร  เตชะมนต์ตรีวลัย ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 85 P การเล้ียงไกไ่ข่อารมณ์ดี ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
2 ทุง่ครุ นางสาวสะอาด  นิ่มเจริญ แพะเนื้อ แพะเนื้อ 81 P การเล้ียงแพะเนื้อ
3 ประเวศ นายสง่า  กริสและ แพะนม แพะนม 82 P การเล้ียงแพะนม
4 หนองแขม นายมานพ  ศรีชัย ไกพ่ืน้เมอืง ไกพ่ืน้เมอืง 81 P การเล้ียงไกพ่ืน้เมอืง

ระบชุื่อองค์ควำมรู้ หมำยเหตุ
ระดบั

ที่ จงัหวัด ชื่อเจำ้ของศูนย์ คะแนนรวมอ ำเภอ
ระบรุำยชนิดปศุสตัว์
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j k A B C
1 นนทบุรี บางบัวทอง นางองัคณา ด ารงประเสริฐ แพะเนื้อ 87 P การใช้สมนุไพรป้องกนัและรักาโรคสัตว์ ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
2 ปทุมธานี ล าลูกกา นายดอกรัก สุคนที เป็ดไข่ 93 P น้ าหมกัชีวภาพเพือ่ดับกล่ิน ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
3 ชัยนาท  เนินขาม นางลัดดา  สิงห์สม  ไกไ่ข่ 84 P สมนุไพรช่วยไข่หอมไมเ่หมน็คาว ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
4 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ นายไพบูลย์  จันตะ ไกไ่ข่ 88 P สูตรหยวกกล้วยหมกั ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั

5 ลพบุรี ชัยบาดาล นายประยูร  จันทร์ออ่น ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 95
P

ศูนย์เฉพาะทาง ไกไ่ข่อารมณ์ดี อาหารไก่
ไข่ลดต้นทุน

ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับเขต 1

6 สระบุรี แกง่คอย นางสาวพยอม โพธ ิ ไกไ่ข่ ไกพ่ืน้เมอืง 100 P การลดต้นทุนอาหารไกไ่ข่ ไกพ่ืน้เมอืง ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
7 อา่งทอง โพธิท์อง นายสุมติร ทองสุข แพะเนื้อ แพะเนื้อ 98 P หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมกัเกลือ ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
8 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน นายวเิชียร  เตชะมนต์ตรีวลัย ไกไ่ข่ ไกไ่ข่ 85 P การเล้ียงไกไ่ข่อารมณ์ดี ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั
9 สิงห์บุรี ศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวดั

หมำยเหตุที่ จงัหวัด อ ำเภอ ชื่อเจำ้ของศูนย์
ระบรุำยชนิดปศุสตัว์

คะแนนรวม
ระดบั

ระบชุื่อองค์ควำมรู้
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คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) พ.ศ. 2563 
ระดับเขต ประจ าปี 2562 

1.  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและ ประธำนกรรมกำร 
  พัฒนำกำรปศุสัตว์ 
2.  นำงสำวอำมีนำ  แสงจันทร์ นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติงำน กรรมกำร 
3.  นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน กรรมกำร 
4.  นำงสำวทัศนีย์  หมอนวด   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.  นำงสำวมนัสมนต์  สำลีผล นักวิชำกำรสัตวบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 สรุปผลการประเมิน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ศพก. เครือข่าย  
(ด้านปศุสัตว์) ได้รับการพัฒนาความพร้อม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ล ำดับท่ี 1  ศพก. เครือข่ำย (ด้ำนปศุสัตว์) : อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี  
  นำยประยูร จันทร์อ่อน ชนิดปศุสัตว์ ไก่ไข ่
 ล ำดับท่ี 2  ศพก. เครือข่ำย (ด้ำนปศุสัตว์) : เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 
  นำยวิเชียร เตชะมนต์ตรีวลัย  ชนิดปศุสัตว์ ไก่ไข่ 
 ล ำดับท่ี 3  ศพก. เครือข่ำย (ด้ำนปศุสัตว์) : อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
  นำงสำวพะยอม โพธิ  ชนิดปศุสัตว์ที่เลือก ไก่ไข่ 
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โครงการศนูย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร พ.ศ.2563 

แบบประเมิน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสตัว์) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :- ศพก. เครือข่ำย (ด้ำนปศุสัตว์) ได้รับกำรพัฒนำควำมพร้อม 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 ข้อมูลศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) (20 คะแนน)   : 20 

1. ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
 อ ำเภอ   ชัยบำดำล                    จังหวัด ลพบุรี                . 

เลขทะเบียนกรมปศุสัตว์    63-1-16-1-32-2375              เมนูปศุสัตว์ ท่ีทำงเลือก     ไก่ ไข่                     
. 

2. ชื่อเกษตรกรเจ้าของ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
นำย/นำง/นำงสำว   ประยูร  จันทร์อ่อน                                                                       . 

 เลขบัตรประชำชน 3 1002 02866 73 8        อำยุ  63     ปี เบอร์โทรศัพท์    086-5337595         
. 
 พิกัด  Latitude 151.18519                      Longitude     101.191653                                
2. ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยงท่ีเป็นรายได้หลักเลือกเพียงชนิดเดียว (รายได้สูงสุด) 
  โคเนื้อ  กระบือ  แพะ-แกะ  โคนม  สุกร  ไก่เนื้อ-ไก่ไข่  ไก่พื้นเมือง-เป็ดไล่ทุ่ง 
3. รายได้จากการจ าหน่ายปศุสัตว์ภายในฟาร์ม (เลือกชนิดปศุสัตว์ที่มีรำยได้สูงสุดเพียงชนิดเดียว) 
 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562   .                     

1) ชนิดปศุสัตว์ ไก่ไข ่  รวมรำยได้ท้ังปีเป็นเงิน      86,400.00      บำท 
2) ลักษณะกำรขำย น้ ำหนัก ฟอง ตัว อื่นๆระบุ              รำคำต่อหน่วย    4.00        บำท 

 ปีนี้ พ.ศ. 2563   .                     
1) ชนิดปศุสัตว์ ไก่ไข ่  รวมรำยได้ท้ังปีเป็นเงิน      90,000.00     บำท 
2) ลักษณะกำรขำย น้ ำหนัก ฟอง ตัว อื่นๆระบุ              รำคำต่อหน่วย     4.00       บำท 

 สรุปรายได้   เพิ่มขึ้น หรือ  ลดลง 
4. ประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์เม่ือเทียบกับจ านวนการเลี้ยงที่เท่ากับปีที่แล้ว (ชนิดปศุสัตว์เดียวกับ ข้อ 3) 

1) น้ ำหนักเฉล่ีย  เพิ่มขึ้น หรือ  ลดลง 
2) จ ำนวนฟอง  เพิ่มขึ้น หรือ  ลดลง 
3) จ ำนวนตัว  เพิ่มขึ้น หรือ  ลดลง  
 

 

 

 

 

รูปภาพ 

ศูนย์

เครือข่าย 

(ด้านปศุ

สัตว)์ 
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 ประเมินความพร้อม ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) (30 คะแนน) (พร้อมภำพถ่ำยประกอบ) 
 

ประเด็นการประเมิน บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

1. สภาพศูนย์เรียนรู้ (20 คะแนน : ข้อละ 5 คะแนน)  19 

1)   สถานที่ :- สภำพโดยรวมมีควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 

  มีสถำนท่ีเล้ียงไก่ไข่ไร้สำรปฏิชีวนะ, 
แปลงผักปลอดสำรพิษ และสถำนท่ี
อบรมพร้อมท้ังฝึกผสมอำหำรไก่ไข่
จำกสถำนท่ีจริง (5) 

 

2)  ข้อมูลด้านปศุสัตว์ :- มีเอกสำร/ไวนิลด้ำนปศุสัตว์ เพื่อเผยแพร่
ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 

  มีเอกสำรให้ควำมรู้/อุปกรณ์สำธิต 
เช่น กำรเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย, กำร
เล้ียงไก่พื้นเมือง, กำรเล้ียงเป็ดเนื้อ, 
กำรผลิตอำหำรสัตว์ (4) 

 

3)  ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ :- มีควำมพร้อมในด้ำนฐำนเรียนรู้ด้ำน
ปศุสัตว์และ/หรือฐำนเรียนรู้ท่ีเกื้อกูลกับกำรท ำเกษตรด้ำนอื่นๆ 

  กำรผสมอำหำรไก่ไข่ไร้สำรปฏิชีวนะ 
กำรท ำปุ๋ยมูลไส้เดือน, กำรท ำท่ีดักจับ
แมลงวันเพื่อลดประชำกรแมลงวัน , 
กำรท ำน้ ำหมักจุลินทรีย์สังเครำะห์
แสง และกำรเพำะเห็ดฟำงตะกร้ำ 
เป็นต้น (5) 

 

4)  เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) :- มีควำม
พร้อมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ เช่น ควำมคิดริเริ่ม กำร
แก้ไขปัญหำ/อุปสรรค กำรจัดกำร กำรตลำด กำรสร้ำงผลงำน
และควำมส ำเร็จ ควำมยั่งยืนในอำชีพด้ำนปศุสัตว์ 

  ได้รับเชิญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ, เป็น
วิทยำกรในกำรอบรมเกษตรกรใน
โครงกำร ผลิตไก่ไข่ไร้สำรปฏิชีวนะ 
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อผลิตไข่ไก่ปลอด
ภำยจำกสำรปฏิชีวนะ, เพิ่มช่องทำง
กำรตลำดไข่ไก่ และเพื่อผู้บริโภคได้
บริโภคไข่ไก่ปลอดภัย(5) 
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สถานที่ มีควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ :- มีเอกสำร/ไวนิลด้ำนปศุสัตว์ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกร 
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ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ มีฐำนเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ฐำนเรียนรู้ท่ีเกื้อกูลกับกำรท ำเกษตรด้ำนอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรเจ้าของ ศพก. มีควำมพร้อมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสร้ำงผลงำนและควำมส ำเร็จ ควำม
ยั่งยืนในอำชีพด้ำนปศุสัตว์ 

2. ปัญหำอุปสรรคด้ำนปศุสัตว์และแนวทำงแก้ไขโครงกำร ศพก. (10 คะแนน)   : 9 
ปัญหำอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

- ปัญหาวัตถุดิบอาหารไก่ไข่ในฤดูแล้ง เช่น 
หญ้าที่ต้องใช้น้ ารดเพื่อให้ได้ผลผลิตมาเลี้ยงไก่ไข่ 

- แมลงศัตรูพืช เช่น หนอนข้าวโพด การไม่ใช้
สารเคมี จึงท าให้ดูแลยาก 

- แรงงาน 
 

- ติดต่อหน่วยงำนรำชกำรเพื่อขอสนับสนุน
งบประมำณในกำรเจำะบ่อบำดำล 

- ใช้สำรชีวภัณฑ์ เช่น น้ ำหมัก สมุนไพร 

 องค์ความรูห้รือภูมปิญัญาเดน่ด้านปศสุัตว์ (50 คะแนน)  : 47 
องค์ความรู้หรือภมูปิญัญาเดน่ด้านปศุสัตว์ 

1. ชื่อองค์ความรู้ (5 คะแนน)  :  5              4.  วิธีการใช้ (5 คะแนน)  :  4 
2.  วัสดุอุปกรณ์ (10 คะแนน)  :  9              5.  การน าไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน)  :  10 
3.  วิธีการท า (20 คะแนน)  :  19 
 

หมายเหตุ :- อธิบำยรำยละเอียดองค์ควำมพร้อมพร้อมภำพประกอบ 
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องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเด่นด้านปศุสัตว์ 
1. ชื่อองค์ความรู้  “อาหารไก่ไข่ ลดต้นทุน เพื่อสุขภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. วัสดุอุปกรณ์  
    วัตถุดิบหลัก ใช้วัตถุดิบท่ีปลอดสำรพิษสำมำรถหำได้ในท้องถิ่น เช่น ร ำละเอียด, หญ้ำหวำน, หยวก

กล้วย, ข้ำวโพดบด (พัฒนำปลูกเองเพื่อได้ข้ำวโพดท่ีปลอดสำรพิษตกค้ำง)  
อำหำรเสริมสมุนไพร เช่น เปลือกไข,่ ใบกระถินแห้ง, ถั่วเขียวบด, ขม้ินชัน, ฟ้ำทลำยโจร, บอระเพ็ด 

เป็นต้น และจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง เพื่อผลิตไก่ไข่ ไร้สำรปฏิชีวนะและลดต้นทุนค่ำอำหำร  
อำหำรเสริมโปรตีน เล้ียงปลวกจำกซังข้ำวโพด 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนผสมต่อสูตร 
- ร ำละเอียด  1  ส่วน 
- ข้ำวโพดบด  1  ส่วน 
- หญ้ำ  3  ส่วน 
- สมุนไพร  200  กรัม  
- น้ ำหมักประมำณ 60 มิลลิลิตร 
- น้ ำเปล่ำ  

สูตรอำหำรสำมำรถปรับเพิ่มหรือลดได้ตำมควำมต้องกำรของไก่ อำจเพิ่มอำหำรส ำเร็จรูปในสูตรอำหำร
ช่วงท่ีไก่ออกไข่ได้  

3. วิธีการท า 
    1) ตัดหญ้ำให้เป็นชิ้นเล็กๆ 

2) ผสมข้ำวโพดบดกับร ำละเอียด สมุนไพร น้ ำหมัก น้ ำเปล่ำ คลุกให้จับเป็นเนื้อเดียวกันให้เหนียว
พอไปคลุกกับหญ้ำได้ หำกยังไม่พอให้เติมน้ ำ จำกนั้นจึงน ำไปคลุกกับหญ้ำให้เข้ำกัน  

3) กำรเล้ียงปลก กำรท ำดินเพำะเล้ียงปลวกจำกซังข้ำวโพดแล้วคลุมด้วยกระสอบป่ำนท้ิงไว้3-5วัน 
4. วิธีการใช ้  
    ให้ไก่กินเป็นอำหำร 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ไก่กินแล้วมีสุขภำพแข็งแรง อำมรณ์ดี, กำรใช้สมุนไพรในกำรเล้ียงไกไ่ข่เพื่อลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
ลดเกิดเช้ือดื้อยำ และท ำให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้บริโภค, กำรใช้สำรชีวภำพในกำรเล้ียงไก่ไข่, กำรใช้เปลือก
ไขเ่สริมแคลเซี่ยมให้กับเปลือกไข่ และยังมีกำรเกื้อกูลกันระหว่ำงกำรเล้ียงไก่ไข่และกำรปลูกผักปลอดสำรพิษอีก
ด้วย  

ลดต้นทุนค่ำอำหำรลดต้นทุนค่ำอำหำร ในส่วนของโปรตีนสำมำรถลดต้นทุนจำกกำรใช้ปลำป่นโดย
กำรท ำดินเพำะเล้ียงปลวกจำกซังข้ำวโพดแล้วคลุมด้วยกระสอบป่ำน เพื่อให้ไก่ลงคุ้ยเขี่ยเป็นแหล่งโปรตีน 
ช้ันดี และเมื่อไก่คุ้ยเขี่ยจนดินร่วนจึงน ำดินไปเพำะปลูกพืชต่อไป   
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เกณฑ์การประเมิน : ต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
สรุปคะแนนที่ได้ 95 คะแนน 

ผลการประเมิน       ผ่าน     ไม่ผ่าน 
จัดระดับการพัฒนาของ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)  เป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ ผลการประเมิน 

ระดับดี (A)            คือ ควำมพร้อมสมบูรณ์ (ได้คะแนนเฉลี่ย 81  - 100)    
ระดับดี (A) ระดับปำนกลำง (B) คือ ต้องพัฒนำเพ่ิมในบำงประเด็น (ได้คะแนนเฉลี่ย 51 – 80) 

ระดับพอใช้ (C)       คือ ยังไม่มีควำมพร้อม หรือต้องพัฒนำเพ่ิมในหลำยประเด็น                                
(ได้คะแนนรวมต่ ำกว่ำ 50) 
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โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 

โคเนื้อในประเทศไทยลดลงเป็นอย่ำงมำกในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ จำก 8 .03 ล้ำนตัวในปี 
2549 คงเหลือ 4.31 ล้ำนตัว ในปี 2557 เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังจำกควำม
ต้องกำรของประชำกรในประเทศ นักท่องเท่ียวต่ำงประเทศ และควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศในขณะท่ี
กำรผลิตโคเนื้อของประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร โดยเฉพำะกำรผลิตโคเนื้อต้นน้ ำท่ีต้องใช้เงินลงทุนต่อ
ฟำร์มสูง และระยะเวลำคืนทุนใช้เวลำนำน (ใช้เวลำประมำณ 3 ปีในกำรให้ผลตอบแทน) ท ำให้เกษตรกรหันไป
ประกอบอำชีพเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมีรำคำสูง คืนทุนเร็ว หรือรัฐบำลประกันรำยได้ ส่งผลให้จ ำนวน
โคเนื้อลดลงเป็นอย่ำงมำกจนในปัจจุบันเกิดปัญหำกำรขำดแคลนโคเนื้อ เกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อต้นน้ ำส่วนใหญ่ 
ไม่มีก ำลังซื้อแม่โคเนื้อมำเล้ียงได้เนื่องจำกมีรำคำแพง ซึ่งปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรผลิตโคเนื้อท้ังระบบ
ของประเทศ 

ท่ีผ่ำนมำรัฐบำลได้พยำยำมแก้ไขปัญหำกำรผลิตโคเนื้อ มีกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมให้
เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อในหลำยโครงกำร โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งประสบผลส ำเร็จเป็นส่วน
น้อย เนื่องจำกผลตอบแทนกำรเล้ียงโคเนื้อไม่ทันกับภำระหนี้สินท่ีเกิดขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ก ำหนดให้กำรเพิ่มจ ำนวนแม่โคเนื้อเป็นนโยบำยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อทั่วประเทศ โดยมอบหมำยให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
สหกรณ์โคเนื้อทั่วประเทศจัดท ำโครงกำร “ฟำร์มโคเนื้อสร้ำงอำชีพ”เพื่อสร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคเนื้อเป็นอำชีพท่ี
สร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล้ียงโคเนื้อในฟำร์มท่ีมีโรงเรือนขนำดพอดีกับ
จ ำนวนโค และปลูกพืชอำหำรสัตว์หรือมีแหล่งพืชอำหำรสัตว์เพียงพอกับควำมต้องกำรของโคแทนกำรเล้ียงแบบ
ปล่อยแทะเล็มหญ้ำท่ัวไป ซึ่งกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเล้ียงดังกล่ำวจะท ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกมูลโคได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงำนทดแทน เป็นรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นอีกทำงหนึ่งของ
เกษตรกรนอกเหนือจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอื่น ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชำติแล้ว ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อ
วันท่ี 25 สิงหำคม 2557 

โครงกำรฟำร์มโคเนื้อสร้ำงอำชีพเป็นโครงกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อเป็น
ศูนย์กลำงของกำรด ำเนินงำน ใช้งบประมำณจำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรจัดหำปัจจั ยกำรผลิตให้แก่
เกษตรกร (แม่โคเนื้อพันธุ์ดีรำยละ5 ตัว โรงเรือน และกำรจัดกำรอำหำรสัตว์) ผ่ำนกำรกู้ยืมเงินของสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อที่เกษตรกรเป็นสมำชิก เป็นวงเงินกู้ดอกเบ้ียต่ ำ ปลอดกำรช ำระหนี้เงินต้นและปลอด
ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลำ 3 ปีแรก ซึ่งจะช่วยลดภำระทำงกำรเงินและกำรจ่ำยค่ำดอกเบี้ยของเกษตรกรใน
ช่วงเวลำท่ีโคเนื้อยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจะมีรำยได้อย่ำงสม่ ำเสมอจำกกำรใช้มูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
พลังงำนทดแทน นอกเหนือจำกผลผลิตโคเนื้อ สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพของเกษตรกรและควำมเข้มแข็งของ
สถำบันเกษตรกร ส่งเสริมกำรผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรำยย่อยท่ีเป็นต้นน้ ำของห่วงโซ่กำรผลิตโคเนื้อของ
ประเทศ 
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2. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อสร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคเนื้อเป็นอำชีพท่ีสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน 
4.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและควำมมั่นคงทำงอำหำร สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรและ

ประเทศ 
4.3 เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงำนทดแทนของประเทศ 
4.4 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 
4.5 เพื่อเพิ่มศักยภำพระบบกำรผลิตโคเนื้อของประเทศ 

3. เป้าหมาย 
สร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคเนื้อแก่เกษตรกร 4,000 รำย เพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี 20,000 ตัว  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
7 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558– 2564) 

5. แผนส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ต่อเกษตรกร 1 รำย) 
ตำรำงท่ี 31 แสดงแผนส่งเงินคืนกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 

หน่วย : บำท 

ปี พ.ศ. วงเงินยืม 
จ ำนวนเงินท่ีส่งคืน 

เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม 
2558 250,000 - - - 
2559 - - - - 
2560 - - - - 
2561 - 62,500 5,000 67,500 
2562 - 62,500 3,750 66,250 
2563 - 62,500 2,500 65,000 
2564 - 62,500 1,250 63,750 
รวม 250,000 250,000 12,500 262,500 

 
ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบรำยงำน...
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ตารางที่ 32  แสดงแบบรายงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 63 
        
 การช าระหนี้ 
ตารางที่ 33 แสดงการช าระหนี้ 
งวดท่ี 1 ปีท่ี 4 ของโครงกำรฯ ช ำระภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2562 

งวดท่ี 2... 

 
 

 

จังหวัด00gh0 
เกษตรกร ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย อนุมัติ จัดหาแม่โคเนื้อ (ตัว) จ านวนลูกเกิด (ตัว) 
กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย ต้ังท้อง ลูกติด ลูกตัวที่ 1  ลูกตัวที่ 2  

ลพบุรี 2 27 2 25 39 76 111 39 

รวม 2 27 2 25 39 76 111 39 

ล ำดับท่ี ช่ือกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเกษตรกร วงเงินกู้ยืม 
กำรส่งคืนเงินกู้ยืมกองทุนฯ งวดท่ี 1 (บำท) 

ผลกำรช ำระหนี้ 
วัน/เดือน/ป ีท่ี

ช ำระ เงินต้น 25% ดอกเบ้ียประมำณ รวม 

1 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โคกส ำโรง 11 2,750,000 687,500 55,000 742,500 ช ำระท้ังต้น ท้ังดอก 15-ส.ค.-62 
2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อนำโสม 14 3,500,000 875,000 70,000 945,000 ช ำระแต่ดอก 31-ส.ค.-62 

รวม 25 6250000 1562500 125000 1687500     
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ตารางที่ 31 แสดงการช าระหนี้  (ต่อ) 
งวดท่ี 2 ช ำระภำยใน 30 ส.ค. 2563 

   
ล ำดับ

ท่ี 
ช่ือกลุ่มเกษตรกร 

จ ำนวน
เกษตรกร 

กำรส่งคืนเงินกู้ยืมกองทุนฯ งวดท่ี 2 (บำท) 
ผลกำรช ำระหนี้ วัน/เดือน/ป ีท่ีช ำระ 

เงินต้น 25% ดอกเบ้ียประมำณ ค่ำปรับ รวม 
1 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โคกส ำโรง 11 687,500.00 32,896.75 - 720,396.75 ต้น/ดอก 22 และ 24 ก.ค. 63 

2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อนำโสม 14 735,778.45 70,447.49 26,273.97 832,499.91 ต้น/ดอก/ค่ำปรับ 31-ส.ค.-63 

รวม 25 1423278.45 103344.24 26273.97 1,552,897.00     

 
*กลุ่มโคกส ำโรง ช ำระ 2 รอบ 

    

 
รอบท่ี 1 วันท่ี 22 ก.ค. 63 ช ำระต้น 562,500 ดอก 32,773.8 รวม 595,273.8 บำท 

 
 

รอบท่ี 2 วันท่ี 24 ก.ค. 63 ช ำระต้น 125,000 ดอก 122.95 รวม 125,122.95 บำท 
 

     

 
*สมำชิกลำออก 1 รำย 25 ของวงเงินกู ้
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โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2567 (7 ปี) 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

1. นิยาม 
(1) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชน หมำยถึง องค์กรท่ีจดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำย

รองรับและมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีโครงกำรฯ ก ำหนด 
(2) โครงกำรฯ หมำยถึง โครงกำรฟำร์มโคเนื้อสร้ำงอำชีพระยะท่ี 2 
(3) เกษตรกร หมำยถึง เกษตรกร ซึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจ

ชุมชน และเป็นผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
2. เปา้หมายของโครงการฯ  
 สร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคเนื้อแก่องค์กรเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน) จ ำนวน 360 

องค์กร รวมทั้งส้ิน 3600 รำย เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดี รำยละ 5 ตัว รวม 18,000 ตัว 
3. องค์กรเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ 
 (1) สหกรณ์กำรเกษตร 

(2) กลุ่มสหกรณ์ (กลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) 
(3) วิสำหกิจชุมชน 

4. คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร 
 คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
  (1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท 

(2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีแผนกำรผลิต และแผนกำรตลำด 
 (3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องไม่ผิดนัดช ำระหนี้เงินทุนของทำงรำชกำร 

เว้นแต่ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบเงินทุนจะเห็นว่ำมิใช่ควำมผิดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สำมำรถช ำระหนี้  
คืนได้ 

 (4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องคัดเลือกเกษตรกรท่ีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรละไม่เกิน 20 รำยๆ ละ 5 ตัว  

คุณสมบัติองค์กรเกษตรกร (วิสำหกิจชุมชน) 
(1) เป็นวิสำหกิจชุมชนท่ีมีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
(2) มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท 
(3) มีแผนกำรผลิต และแผนกำรตลำด 
(4) วิสำหกิจชุมชนท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องไม่ผิดนัดช ำระหนี้เงินทุนของทำงรำชกำร เว้นแต่

ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบเงินทุนจะเห็นว่ำมิใช่ควำมผิดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สำมำรถช ำระหนี้คืนได้ 
(5) วิสำหกิจชุมชนคัดเลือกเกษตรกรท่ีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด วิสำหกิจชุมชนละไม่เกิน 10 รำยๆ 

ละ 5 ตัว  
 

5. คุณสมบัติ/… 
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5. คุณสมบัติของเกษตรกร ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 
 (1) เป็นสมำชิกองค์กรเกษตรกร มีสัญชำติไทย อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันท่ีท ำสัญญำ  

มีควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ และผ่ำนกำรรับรองคุณสมบัติจำกคณะกรรมกำรองค์กรเกษตรกร 
 (2) มีท่ีต้ังฟำร์มโคเนื้ออยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรเกษตรกรนั้น และสมำชิกมีภูมิล ำเนำท่ีสำมำรถ

ดูแลฟำร์มโคเนื้อของตนเองได้ตลอดเวลำ 
(3) มีโรงเรือนพร้อมลำนปล่อย มีแหล่งน้ ำเพียงพอส ำหรับปลูกพืชอำหำรสัตว์ไม่น้อยกว่ำ 3 ไร่ (ใช้พันธุ์พืช

อำหำรสัตว์และวิธีกำรจัดกำรท่ีเหมำะสมกับสภำพแต่ละพื้นท่ี เช่น หญ้ำเนเปียร์ หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำอะตรำต้ัม 
หญ้ำรูซี่ หญ้ำแพงโกล่ำ เป็นต้น และสำมำรถบริหำรจัดกำรหำพืชอำหำรสัตว์เล้ียงโคเพียงพอตลอดปี โดยพื้นท่ีปลูก
หญ้ำดังกล่ำว ต้องเป็นพื้นท่ีท่ีมีหลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของหรือมีหลักฐำนกำรขอใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่ำงน้อย  
7 ปี)  

หมำยเหตุ - มีโรงเรือนพร้อมลำนปล่อย หมำยถึง เกษตรกรมีโรงเรือนพร้อมลำนปล่อยอยู่ท่ีเดิม ส่วนกรณี
เกษตรกรรำยใหม่ต้องมีพื้นท่ีส ำหรับปลูกสร้ำงโรงเรือนพร้อมลำนปล่อยตำมท่ีโครงกำรฯ ก ำหนด 

 - พื้นท่ีท่ีมีหลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของ หรือมีหลักฐำนกำรขอใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่ำงน้อย  
7 ปี หมำยถึง พื้นท่ีท่ีมีสิทธิครอบครอง และสำมำรถน ำมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ตลอดระยะเวลำโครงกำรฯ 

(4) ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีผิดนัดช ำระหนี้หรือสัญญำโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำม
พระรำชด ำริ หรือเงินทุนของทำงรำชกำรโครงกำรอื่น ๆ เว้นแต่ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบเงินทุนจะเห็นว่ำมิ ใช่
ควำมผิดของเกษตรกรท่ีไม่สำมำรถช ำระหนี้คืนได้ 

(5) เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องสะสมเงินทุน เช่น มีกำรออมทรัพย์รำยเดือน รำยปี หรือ
สะสมทุนจำกผลประโยชน์ท่ีด ำเนินกำรร่วมกันตำมควำมเหมำะสม ไว้กับองค์กรเกษตรกรของตนเอง เพื่อลดควำม
เส่ียงและสร้ำงสภำพคล่องขององค์กร 

(6) เกษตรกรต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์เข้ำไปตรวจสอบและดูแลสุขภำพแม่โคเนื้อของ
โครงกำรฯ 

(7) สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงกำรได้ 
6. การส่งคืนเงินกู้ยืม  

(1) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชน จะต้องเรียกเก็บเงินต้นจำกเกษตรกรก่อนครบ
ก ำหนดกำรช ำระคืนให้กับกรมปศุสัตว์ 

(2) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชน จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กับกรมปศุสัตว์ตำม
แผนกำรช ำระเงิน ดังนี้ 

  - ปีท่ี 4 ของโครงกำรฯ (ภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2564) ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของวงเงนิกู้ยืม 

- ปีท่ี 5 ของโครงกำรฯ (ภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2565) ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของวงเงนิกู้ยืม 

- ปีท่ี 6 ของโครงกำรฯ (ภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2566) ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของวงเงนิกู้ยืม 

- ปีท่ี 7 ของโครงกำรฯ (ภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2567) ส่งคืนเงินต้นท่ีเหลือท้ังหมด 
(3) เกษตรกรหรือสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชน สำมำรถช ำระเงินกู้ก่อนก ำหนดได้ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบรำยงำน...
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ตารางท่ี 34  แสดงแบบรายงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 
ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2563 

จังหวัด 

เกษตรกร ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินกู้(บาท) 

หมายเหตุ เป้าหมาย สมัครเข้า อนุมัติ โรงเรือน แปลงหญ้า จัดหาแม่โคเน้ือ (ตัว) 
จ านวนเงินกู้ 

จ านวนเงินกู้ที่เบิกใช้(บาท) 
คงเหลือ 

กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย กลุ่ม ราย 
(หลัง) 

พื้นที่ 
 (ไร่) 

ต้ังท้อง ลูกติด รวม ค่าแม่โค 
ค่าโรงเรือน/
แปลงหญ้า 

ชัยนาท 5 50 13 132 5 50 50 40 156 94 250 12,500,000 10,000,000 2,500,000 -   

อ่างทอง 2 20 2 20 2 20 20 44 70 30 100 5,000,000 4,000,000 1,000,000 -   

รวม 7 70 15 152 7 70 70 84 226 124 350 17,500,000 14,000,000 3,500,000     
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โครงการ  บริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญ 
กิจกรรมหลัก  เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีไม่เหมำะสม 
กิจกรรมรอง  ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท ำนำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพปศุสัตว์ 
 
โครงการ 
 1. โครงกำรปรับเปล่ียนพื้นท่ีท ำนำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงโคเนื้อ 
 2. โครงกำรปรับเปล่ียนพื้นท่ีท ำนำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงกระบือ 
 3. โครงกำรปรับเปล่ียนพื้นท่ีท ำนำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงแพะ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดพื้นท่ีปลูกข้ำวในพื้นท่ีไม่เหมำะสม (S3,N) 
 2. เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน 
 3. เพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์ทั้งระบบแบบครบวงจร 
ระยะเวลาดาเนินการ  
1 สิงหำคม 2559 -30 กันยำยน 2565 (6 ปี)  
เป้าหมาย  
1. เกษตรกรจำนวน 24,000 รำย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนื้อ รำยละ 5 แม่ รวมแม่โคเนื้อทั้งส้ินจำนวน 
120,000 ตัว  
2. เกษตรกรปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้ำวที่ไม่เหมำะสม เพื่อปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รำยละ 5 ไร่ รวมทั้งส้ินจำน
วน 120,000 ไร่ 
แผนการส่งคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. พร้อมดอกเบี้ย  
องค์กรเกษตรกรต้องส่งคืนเงินกู้ ให้ ธ.ก.ส. จำนวน 6 งวด ในอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยเกษตรกรช ำระ
อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบำลชดเชยอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ดังนี้  
ปีท่ี 1 ปลอดกำรช ำระเงินต้น แต่ช ำระดอกเบ้ีย  
ปีท่ี 2 ปลอดกำรช ำระเงินต้น แต่ช ำระดอกเบ้ีย  
ปีท่ี 3 ช ำระเงินต้นไมน่้อยกว่ำร้อยละ 20 พร้อมดอกเบ้ีย  
ปีท่ี 4 ช ำระเงินต้นไมน่้อยกว่ำร้อยละ 20 พร้อมดอกเบ้ีย  
ปีท่ี 5 ช ำระเงินต้นไมน่้อยกว่ำร้อยละ 30 พร้อมดอกเบ้ีย  
ปีท่ี 6 ช ำระเงินต้นไมน่้อยกว่ำร้อยละ 30 พร้อมดอกเบ้ีย  
 
 
 
 
 
 

/แบบรำยงำน... 
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ตารางที่ 35  แสดงแบบรายงานความก้าวหน้า โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพือ่ส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 

               

กิจกรรม 

ผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 
ได้รับเงินอุดหนุน 
(รายละ 20,000 

บาท) 
ได้รับเงินสินเชื่อ ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

กลุ่ม ราย 
พื้นที ่
(ไร่) 

ราย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
กลุ่
ม 

ราย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

ฝึกอบร
ม 

(ราย) 

ปลูก
หญ้า 
(ไร่) 

สร้าง
คอก 
(หลัง) 

ซ้ือพันธุ์
สัตว์ 
(ตัว) 

ติดเบอร์
หู (ตัว) 

ส่งเสริมกำรเล้ียงโคเนื้อ 1 8 40 8 160,000 1 8 250,000 8 40 8 40 40   
ส่งเสริมกำรเล้ียงกระบือ 

             
  

ส่งเสริมกำรเล้ียงแพะ 
             

  

ส่งเสริมกำรท ำนำหญ้ำ 
             

  

รวม 1 8 40 8 160,000 1 8 250,000 8 40 8 40 40   

                
 
 
 
 

 
 

/กำรช ำระหนี้... 
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 ตารางที่  36   แสดงการช าระหนี้ 
ข้อมูล ณ เดือน กันยำยน 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
กำรช ำระหนี้ 

รวม หมำยเหตุ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

1 นำยโสภำ  สมตัว 1,900 5,030 55,000       61,930   
2 นำงทองหยำด  แก่นมั่น 1,900 5,030 55,000       61,930   
3 นำยเดชชัย  พุทหอม 1,900 5,030 55,000       61,930   
4 นำงรัชน ี โสภำ 1,900 5,030 55,000       61,930   
5 นำงทองเพียร  เลดำ 1,900 5,030 55,000       61,930   
6 นำงพันทณี  ทีสกุล 1,900 5,030 55,000       61,930   
7 นำยประสิทธิ์  พิมพำ 1,900 5,030 55,000       61,930   
8 นำยบุญชิด  ชัยสำมหมอ 1,900 5,030 255,000       261,930 ลำออกจำกโครงกำร 

รวม 15,200 40,240 640,000 0 0 0 695,440   
ตารางที ่37  แสดงแผนการช าระหนี้      
                                                                                : ต่อรำย 

วัน/เดือน/ป ี เงินต้น ดอกเบ้ีย 
31 ธ.ค.60 - 2,000 
31 ธ.ค. 61 - 5,000 
31 ธ.ค. 62 50,0000 5,000 
31 ธ.ค. 63 50,0000 4,000 
31 ธ.ค. 64 75,0000 3,000 
31 ธ.ค. 65 75,0000 1,500 
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ตารางที่ 38 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นทีน่าไม่เหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชพีปศุสัตว์ 

ท่ี กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
เดือนนี ้ สะสม 

1 เกษตรกรรวมทั้งหมด รำย 8 0 8   
  พื้นท่ีนำท่ีปรับเปล่ียนท้ังหมด ไร ่ 40 0 40   
2 เกษตรกรรวมทั้งหมด กลุ่ม 1 0 1   
  2.1 โคเนื้อ 

    
  

       - เกษตรกร กลุ่ม 1 0 1   
    รำย 8 0 8   
       - พื้นท่ีนำท่ีปรับเปล่ียน ไร ่ 40 0 40   
       - แม่พันธุ ์ ตัว 40 0 40   
       - ขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบ NID ตัว 40 0 40   
       - ลูกเกิดท้ังหมด ตัว 

 
95 95   

           (1) เพศผู้ ตัว 
 

61 61   
           (2) เพศเมีย ตัว 

 
34 34   

       - กำรช ำระหนี้สินเช่ือ 
    

  
           (1) ช ำระหนี้ กลุ่ม  

 
1   

    รำย  
 

8   
    บำท  

 
640,000 

 
           (2) ยังไม่ช ำระหนี ้ กลุ่ม  0 0   
    รำย  0 0   
       - กำรให้บริกำรผสมเทียม ตัว  0 26   
       - กำรดูแลสุขภำพสัตว์ 

 
 

  
  

           (1) ท ำวัคซีนป้องกันโรค ตัว  0 95   
           (2) ถ่ำยพยำธิ ตัว  0 95   
           (3) รักษำสัตว์ป่วย ตัว  0 0   

                                                                            : ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2563 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ประจ าปี ๒๕๖3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ   
พ.ศ. 2560–2564 โดยเน้นกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรขยำยผลด้ำนกำรผลิต ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์กับควำมต้องกำรของตลำด และพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีส ำคัญ 
ประกอบด้วย 1) กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 2) กำรพัฒนำกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดท้ังห่วงโซ่
อุปทำน 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรตลำดและมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย และ 4) กำรบูรณำกำรเพื่อ
ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ไทย ท้ังนี้ เพื่อมุ่งให้ “ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต กำรค้ำและกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ในระดับสำกล” 

 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปี 2563 กรมปศุสัตว์ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำปศุสัตว์อินทรีย์ ได้ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรท ำปศุสัตว์อินทรีย์ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2560–2564 ต้ังแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ (Supply Chain) โดยค ำนึงถึงกำร
พัฒนำกำรผลิตท่ีเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตำมวิถีพื้นบ้ำน ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขอกำรรับรองฟำร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนำเช่ือมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ในเชิงพำณิชย์อย่ำง
ยั่งยืน  

 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ ฐำนข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นระบบ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ำถึงได้ง่ำย 

 2.2 เพื่อพัฒนำและเช่ือมโยงระบบกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ ต้ังแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ให้
เกิดศักยภำพกำรผลิตและสร้ำงควำมยั่งยืนของระบบกำรผลิต 

 2.3 เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์และควำมเช่ือมั่นให้กับสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์ 
 2.4 เพื่อเพิ่มปริมำณสินค้ำและกำรบริโภคสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์ 
 2.5 เพื่อผลักดันกำรขับเคล่ือนปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
 

3. เป้าหมาย  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 

 3.1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ ำปี     1  แห่ง 
 3.2) ติดตำมและนิเทศงำน  24  ครั้ง 

4. ผลการด าเนินงาน 
 

กำรปรับปรุง...
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- ตารางที่  39 แสดงการปรับปรุงฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์  

 
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2563 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ที่อยู ่ ข้อมูลการผลติ * 
ไม่ผ่าน
การ

รับรอง 
ระบุ ตาม
หมายเหต ุ

ผ่านการรับรอง 

เลขที่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ชนิดสตัว์/พืช
อาหารสตัว ์

จ านวนที่
เลี้ยง 
(ตัว) 

พื้นทีท่ี่
เลี้ยง (ไร่/

งาน) 

ปริมาณ
ผลผลิต/ป ี

การจ าหน่าย
ผลผลิต 

ว/ด/ป ที่ผ่าน
การรับรอง 

หน่วยงาน
ที่ใหก้าร
รับรอง 

หมายเลข
โทรศัพทท์ี่

สามารถติดต่อ
ได ้

1 
นำงสำวอังคณำ  เลิศฤทธิศ์ิริ
กุล (ฟำร์มเลิศฤทธิ์) 237 14 

ล ำพญำ
กลำง 

มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 150 250 220 ตัน/ปี แดร่ีโฮม   28/2/60 

กรม 
ปศุสัตว์ 

097-
9546241 

2 
นำงสำวอรพรรณ พงษ์วิบูลย์  
(อรพรรณฟำร์ม) 

135 3 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 43 40 52.9 ตัน/ปี แดร่ีโฮม   24/10/60 
092-

8213036 

3 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย (ฟำร์ม 
1962) (โรงงำนนม) 

160 1 มิตรภำพ มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 450 3 438 ตัน/ปี 
เป็นของ 
อสค. 

  

ฟำร์ม 
17/9/61 

โรงนม 
7/10/61 

086-
0712708 

4 
นำยประกิจ  วงษ์ธนสุภรณ์       
(ธนภูมิ เขำมะกอกฟำร์ม) 

246 5 มิตรภำพ มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 50 90 91.5 ตัน/ปี พญำเย็นแดร่ี   12/3/61 
098-

9356545 

5 นำยอดิศักด์ิ  แพทย์วง            
(เจเจฟำร์ม) 

110 14 
หนองย่ำง

เสือ 
มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 46 88 94 ตัน/ปี 

บัตเตอร์ฟ
ลำย   

12/3/61 
081-

7346619 

6 นำยศรำวธุ ว่องไพกุล            
(ฟำร์มผึ้งฝน) 

21 9 หนองย่ำง
เสือ 

มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 40 400 54.75 ตัน/ปี แดร่ีโฮม 

 

6/12/61 086-
0874088 

7 
นำงอัมพร  อำภำศิริกุล        
(อัมพรฟำร์ม) 

46 3 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี โคนม 53 120 120 ตัน/ปี แดร่ีโฮม 
  

1/9/61 
089-

9001475 
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โครงการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) 

ปีงบประมาณ 2563 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตำมนโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องกำรให้มีกำรพัฒนำเกษตรกรเป็น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)  และพัฒนำเจ้ำหน้ำท่ีให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีปรำดเปรื่อง (Smart Officer)  
ซึ่งเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) หมำยถึง  ผู้ท่ีมีควำมรู้ในเรื่องท่ีท ำอยู่  มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  
มีควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค  มีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมมี
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร  และมีควำมรักเกษตรกรเหมือนญำติ  ส่วนเจ้ำหน้ำท่ีปรำดเปรื่อง (Smart 
Officer) หมำยถึงผู้ท่ีมีควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและนโยบำย  มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยเหลือเกษตรกร  มีกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  มีกำรมุ่งน ำเกษตรกรสู่ Green  Economy  และ  Zero  
waste  agriculture  และมีควำมภำคภูมิใจในองค์กรและควำมเป็นข้ำรำชกำร 

ในปี 2560 ภำคกำรเกษตรมีเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ประมำณ 2.81  ล้ำนครัวเรือน  ซึ่งลดลง
จำกปี 2558 ประมำณ 0.29 ล้ำนครัวเรือน กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะท ำกำรเกษตรลดลง  อำจท ำให้เกิดผล
กระทบต่อภำคกำรผลิตของประเทศ  จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมเพื่อท ำ
กำรเกษตรท่ีประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ โดยพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และ
กำรตลำด สำมำรถปรับตัวรองรับกับสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ได้  ซึ่งมีกำรแบ่งช่วงอำยุของเกษตรกร
รุ่นใหม่ คือ อำยุ 17 - 45 ปี   

ในกำรนี้  ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว
ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นไป  เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์  ดังนั้น  
ในปีงบประมำณ 2563  จึงได้ยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดย
ด ำเนินกำรท่ัวประเทศเพื่อให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยดังกล่ำว 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันท่ีมีอำยุมำกขึ้นและมี
จ ำนวนลดลง 

2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สำมำรถน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร  และกำรตลำดสินค้ำปศุสัตว์  
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 – 9 ด ำเนินกำรคัดเลือก Young Smart Farmer  (YSF) เขตละ 2 
คน (เฉพำะปศุสัตว์เขต 3-4 เขตละ 3 คน) จำกผู้ผ่ำนอบรม YSF จำกจังหวัดในเขตพื้นท่ี เพื่อศึกษำกำร
ท ำแบบสมัครคัดเลือกกำรฝึกงำนท่ีประเทศญี่ปุ่น รำยงำนตำมแบบฟอร์ม PRE_JACE  

4. ผลการด าเนินงาน 
ตำมเอกสำรแนบ 1 2 3 และ 4 

 
 
 
 
 

/5.ภำพกิจกรรม... 
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5. ภาพกิจกรรม 
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รายผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  กำรตรวจติดตำมพัฒนำคุณภำพน้ ำนมดิบเป็นกิจกรรม/โครงกำร ท่ีสอดคล้อง กลยุทธ์ กำร
พัฒนำคุณภำพน้ ำนมของประเทศไทย ตำมยุทธศำสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม 2560-2569 พระรำชบัญญัติ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อก ำหนดนโยบำย 
แผนงำน มำตรกำร ส่งเสริมและพัฒนำกำรเล้ียงโคนม จำกข้อตกลงซื้อขำยน้ ำนมดิบ MOU ระหว่ำง ผู้ขำย 
สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ กับ ผู้ซื้อ โรงงำนแปรรูป  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนจัดสรรงบประมำณ เป็นค่ำใช้จ่ำยกำรส ำรวจตรวจสอบ
ของชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ ท่ัวประเทศ เดือนสิงหำคม 2557 และใน
ปีงบประมำณ 2558 ด ำเนินกำรตรวจสอบ เดือนเว้นเดือน 6 ครั้ง และในปี 2559 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำร
โคนมและผลิตภัณฑ์นม มอบหมำยให้กรมปศุสัตว์ จัดเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ ณ ศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ท่ีท ำข้อตกลงกำรซื้อขำยน้ ำนมดิบ (MOU) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรในกำรผลิตน้ ำนมโค 
2.2 พัฒนำและควบคุมคุณภำพน้ ำนมให้มีคุณภำพสูง เพิ่มควำมเช่ือมั่นกำรบริโภคน้ ำนมของผู้บริโภคให้

เห็นควำมส ำคัญของกำรดื่มนมมำกขึ้น   
2.3 พัฒนำปรับปรุงฟำร์มให้เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรฟำร์มท่ีดี (Good Farm Management) 

 

3. ผลผลิต (Output) 
       3.1 กำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นจริง เป็นท่ียอมรับ
ท้ังผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค 
      3.2 อบรมเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์และเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบหรือสหกรณ์ เพื่อให้
ค ำแนะน ำ ควบคุม ดูแลเกษตรกรโคนมให้พัฒนำกำรเล้ียงโคนมมีประสิทธิภำพสูง ตลอดจนกำรผลิตน้ ำนมให้มี
มำตรฐำนสูงขึ้น สำมำรถเพิ่มมูลค่ำน้ ำนมจำกคุณภำพและผลิตภัณฑ์นมด้วยตนเอง 

 

 4. ผลลัพธ์ (Outcome)  
4.1 พัฒนำและควบคุมคุณภำพน้ ำนม เพิ่มควำมเช่ือมั่นผู้บริโภค 
4.2 พัฒนำคุณภำพน้ ำนมให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
5.1 ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม 205 แห่งทุกเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
5.2 พัฒนำและควบคุมคุณภำพน้ ำนม เพิ่มควำมเช่ือมั่นผู้บริโภค 
5.3 พัฒนำคุณภำพน้ ำนมให้มีคุณภำพสูงขึ้น 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ :  งบประมำณท่ีได้รับท้ังหมด 1,074,000 บำท จ ำนวนงบประมำณท่ีใช้ไป 
1,074,000 บำท  มีกำรเบิกจ่ำยตำมรำยกำรดังต่อไปนี ้
   -   เบี้ยเล้ียง ท่ีพัก และพำหนะ         =  637,050   บำท 
  -   ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง   =  32,734     บำท 
  -   ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม   =  38,750     บำท 
  -   ค่ำวัสดุส ำนักงำน    =  17,456     บำท 
  -   ค่ำวัสดุเวชภัณฑ์                                       =  139,952    บำท 
  -   ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง    =  8,294        บำท 
  -   ค่ำวัสดุกำรเกษตร    =  159,858    บำท 
  -   ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร ์    =  39,906      บำท 
 

   รวมท้ังหมดท้ังส้ิน                   =  1,074,000 บำท 
 

ตารางที่ 40 แสดงข้อมูลการด าเนินกิจกรรม : 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) ร้อยละ 

1.  กำรตรวจสอบปริมำณน้ ำนมดิบ  
ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ / สหกรณ์ 
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

แห่ง 40 40 100 

 
1,074,000 

  
 1,074,000   100 

2.  จ ำนวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบที่
เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียน ที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

ศูนย์ 13 13 100 

3.  จ ำนวนโรงงำนแปรรูปน้ ำนมดิบ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียน ที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

โรง 10 10 100 

รวม  1,074,000  1,074,000   100 
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน : 

 

รายการ หน่วย ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย 63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

  ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % ผล % 

1.ปริมำณน้ ำนมดิบ
รวมทุกศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบ 
(ณ วันที่ตรวจ
ปริมำณน้ ำนมดิบ)  
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2. ศูนย์รวบรวม
น้ ำนมดิบที่มีค่ำ 
SCC > 500,000 
cell/ml 
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3.ศูนย์รวบรวม
น้ ำนมดิบที่มีค่ำ  
Total Solid  
<12.25% 
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ผลการด าเนินงาน : 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโดยมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้คณะปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและ
คุณภำพน้ ำนมดิบ ณ โรงงำนแปรรูป ตำมเป้ำหมำยในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 จ ำแนกเป็น 3 พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดลพบุรี และพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร (ดังตำรำงท่ี 1) 
ตำรำงท่ี 42  แสดงโรงงำนแปรรูปท่ีเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมในพื้นท่ี 
ปศุสัตว์เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมเป้ำหมำยกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำรและคุณภำพน้ ำนมดิบ ในพื้นท่ีปศุสัตว์
เขต 1 โดยมีศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท้ังหมด 40 ศูนย์ จ ำแนกออกเป็น จังหวัดลพบุรี มีท้ังหมด   14  ศูนย์ และจังหวัด
สระบุรี มีท้ังหมด 26 ศูนย์ ดังนี้  (ดังตำรำงท่ี 2) 
ตำรำงท่ี 43 แสดงศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม ในพื้นท่ี 
ปศุสัตว์เขต 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวัดสระบรุี จงัหวัดลพบรุี พ้ืนทีก่รุงเทพมหำนคร
บริษัทเทยีนข าแดร่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท ทดีี แดร่ี ฟู้ดส์ จ ากดั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (บารมีปกเกล้า) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย ภาคกลาง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั
บริษัท ส่งเสริมผลิตภณัฑ์นม จ ากดั (สาขาล าพญากลาง)

รำยชือ่ศูนยร์วบรวมน้ ำนม พ้ืนทีส่ระบรุี รำยชือ่ศูนยร์วบรวมน้ ำนม พ้ืนทีล่พบรุี

บริษัท เกรท มิลค์ จ ากดั (ล าพญากลาง) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม  จ ากดั
สหกรณ์โคนม - ปศุสัตว์ วิหารแดง จ ากดั กลุ่มผู้เล้ียงโคนมเขือ่นปา่สัก
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (มิตรภาพ) สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม  จ ากดั
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุน่ บริษัท หนองรีมิลค์ จ ากดั
บริษัท กลุ่มโคนมคลองม่วงเหนือ จ ากดั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ
บริษัท เทียนข า แดร่ี คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนม พัฒนานิคม จ ากดั
บริษัท ทรัพย์ขาม ทีดี แดร่ีฟาร์ม จ ากดั สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากดั
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (ศูนย์คลองไทร) บริษัทราชาแดร่ี จ ากดั
บริษัท เกรท มิลค์ จ ากดั (ซับกระดาน) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ชอนม่วง จ ากดั
บริษัท มวกเหล็ก แดร่ี เซนเตอร์ จ ากดั สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากดั
บริษัท เกรท มิลค์ จ ากดั (ซับสนุน่) โคบาลมิลค์
บริษัท ส่งเสริมผลิตภณัฑ์นม จ ากดั (สาขาล าพญากลาง) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเด่ือ
บริษัท พญาเย็น แดร่ี จ ากดั (สาขา 2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดักลุ่มผู้เล้ียงโคนมโคกตูม
บริษัท เทียนข า แดร่ี คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (สาขาหนองตอ) บริษัท พ.ีว.ี พัฒนานมสด จ ากดั
บริษัท คลองไทร แดร่ี จ ากดั
บริษัท ส่งเสริมผลิตภณัฑ์นม จ ากดั (สาขาซับสนุน่)
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จ ากดั
สหกรณ์โคนมผู้เล้ียงโคนมหนิซ้อน จ ากดั
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จ ากดั
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล าพญากลาง) จ ากดั
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จ ากดั
สหกรณ์โคนมในเขตปฏรูิปท่ีดินซับสนุน่ จ ากดั
ฟาร์มโคนม อ.ส.ค. (ศูนย์รวมนม)
น้ าฝนฟาร์ม
ซีพี ประเทศไทย ฟาร์มโคนมวังม่วง
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 3)  สรุปผลข้อมูลประชากรโคนม ในเขตปศุสัตว์ที่ 1 ดังต่อไปนี ้
 3.1 กราฟแสดงประชากรโคนม ปีงบประมาณ 2563 
 แผนภูมิท่ี 3  แสดงประเภทประชำกรโคนมแต่ละประเภทในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมำณ 2563  
ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 (ตัว : เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกแผนภูมิท่ี 3  แสดงประเภทประชำกรโคนมแต่ละประเภทโดยในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ณ เดือนกันยำยน 2563  
มีประชำกรโครีดนม จ ำนวน 103,276 ตัว, โคดรำย จ ำนวน 35,867 ตัว, โคสำวท้อง จ ำนวน 62,908 ตัว, ลูกโคเพศเมีย 
จ ำนวน 35,903 ตัวและโคเพศผู้ จ ำนวน 5,581 ตัว ประชำกรโครีดนมมีจ ำนวนมำกท่ีสุดในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 
จ ำนวน 112,086 ตัว คิดเป็นสัดส่วนโครีด 74 % : โคดรำย 26 % ตำมแผนภูมิวงกลมท่ี 1  
 แผนภูมิท่ี 4 แสดงจ ำนวนประชำกรโคนม ปีงบประมำณ 2563 
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  แผนภูมิท่ี 5 แสดงจ ำนวนประชำกรโครีด : โคดรำย ปีงบประมำณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิท่ี 6  แสดงจ ำนวนประชำกรโครีด : โคดรำย ณ เดือนกันยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงสัดส่วนประชำกรโครีดนม : โคดรำย พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ณ เดือนกันยำยน 2563 
ข้อมูล ณ วันท่ี 29 กันยำยน 2563 

 

74% 

26% 

ประชากรโครีดนม:โคดราย 

โครีดนม 

โคดรำย 

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 124 



 

 

           แผนภูมิท่ี 8                    แผนภูมิท่ี 9 
 แสดงร้อยละของประชำกรโคนมแต่ละประเภท       แสดงจ ำนวนของประชำกรโคนมแต่ละประเภท  
 ของประชำกรโคในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1        ของประชำกรโคในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 
 ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย :ร้อยละ)       ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย : ตัว)   
                                                                                            

 

 

 

 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 8 และแผนภูมิท่ี 9 พบว่ำ สัดส่วนประชำกรโคนมแต่ละประเภท ณ เดือนกันยำยน 2563 
มีดังนี้ โครีดนม จ ำนวน 103,276 ตัว คิดเป็น 42 %, โคดรำย จ ำนวน 35,867 ตัว คิดเป็น 15%, โคสำวท้อง 
จ ำนวน 62,908 ตัว คิดเป็น 26%, ลูกโคเพศเมีย จ ำนวน 35,903 ตัว คิดเป็น 15% และโคเพศผู้ จ ำนวน 
5,581 ตัว คิดเป็น 2% ตำมล ำดับ 

 แผนภูมิท่ี 10                    แผนภูมิท่ี 11 
 แสดงร้อยละของประชำกรโคนมแต่ละประเภท       แสดงจ ำนวนของประชำกรโคนมแต่ละประเภท  
 ของประชำกรโคในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี        ของประชำกรโคในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
 ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย : ร้อยละ)       ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย : ตัว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 11 พบว่ำ สัดส่วนประชำกรโคนมแต่ละประเภท ณ เดือนกันยำยน 
2563 มีดังนี้ โครีดนม จ ำนวน 72,274 ตัว คิดเป็น 43%, โคดรำย จ ำนวน 24,297 ตัว คิดเป็น 14%, โคสำว
ท้อง จ ำนวน 43,214 ตัว คิดเป็น 25%, ลูกโคเพศเมีย จ ำนวน 25,524 ตัว คิดเป็น 15% และโคเพศผู้ จ ำนวน 
4,484 ตัว คิดเป็น 3% ตำมล ำดับ 
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35,867  

โคสาวท้อง  
62,908  

ลูกโคเพศ
เมีย,  

35,903  

โคเพศผู้,  
5,581  

 

42% 

15% 

26% 

15% 
2% 

 

43% 

14% 

25% 

15% 

3% 

 

โครีดนม,  
72,274  

โคดราย,  
24,297  

โคสาวท้อง  
43,214  

ลูกโคเพศ
เมีย,  

25,524  

โคเพศผู้,  
4,484  



 

 

  
          แผนภูมิท่ี 12                    แผนภูมิท่ี 13  
 แสดงร้อยละของประชำกรโคนมแต่ละประเภท       แสดงจ ำนวนของประชำกรโคนมแต่ละประเภท  
 ของประชำกรโคในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี        ของประชำกรโคในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 
 ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย :ร้อยละ)       ณ เดือนกันยำยน 2563 (หน่วย : ตัว) 
 

 

 

 

 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 12 และแผนภูมิท่ี 13 พบว่ำ สัดส่วนประชำกรโคนมแต่ละประเภท ณ เดือนกันยำยน 
2563 มีดังนี้ โครีดนม จ ำนวน 31,002 ตัว คิดเป็น 42%, โคดรำย จ ำนวน 11,570 ตัว คิดเป็น 16%, โคสำว
ท้อง จ ำนวน 19,694 ตัว คิดเป็น 27%, ลูกโคเพศเมีย จ ำนวน 10,379 ตัว คิดเป็น 14% และโคเพศผู้ จ ำนวน 
1,097 ตัว คิดเป็น 1% ตำมล ำดับ 
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42% 

16% 

27% 

14% 
1% 

 

โครีดนม, 
31,002  

โคดราย, 
11,570  

โคสาวท้อง 
19,694  

ลูกโคเพศ
เมีย,  

10,379  

โคเพศผู้, 
1,097  



 

 

ปริมาณน้ านมดิบของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 

ตำรำงท่ี 44  แสดงปริมำณน้ ำนมดิบของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ (หน่วย : ตัน/วนั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกตำรำงท่ี 44 ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีปริมำณน้ ำนมดิบมำกท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 
1 คือ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด ค่ำเฉล่ียปริมำณน้ ำนมดิบตลอดท้ังปี 111.718 ตัน/วัน อันดับท่ี 2 สหกรณ์
โคนมมวกเหล็ก จ ำกัด (ศูนย์คลองไทร) ค่ำเฉล่ียปริมำณน้ ำนมดิบตลอดท้ังปี 87.344 ตัน/วัน อันดับท่ี 3 สหกรณ์
โคนมไทยเดน-มำร์ก ก.น.ช. หนองรี จ ำกัด ค่ำเฉล่ียปริมำณน้ ำนมดิบตลอดท้ังปี 76.721 ตัน/วัน และศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีปริมำณน้ ำนมดิบเฉล่ียตลอดท้ังปีน้อยท่ีสุด คือสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหินซ้อน จ ำกัด ปริมำณ
น้ ำนมดิบ 0.373 ตัน/วัน ดังแสดงในแผนภูมิแท่งท่ี 4 และ 5 ตำมล ำดับ 
 

ล าดับ จังหวดั ชื่อศูนยร์วบรวมน้ ำนมดบิ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 AVE

1 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ล าพญากลาง) 27.637 30.938 32.162 32.930 32.977 31.299 29.186 28.735 29.839 28.764 27.360 25.956 29.815

2 สระบุรี สหกรณ์โคนม - ปศุสัตว ์วหิารแดง จ ากดั 0.335 0.383 0.492 0.612 0.833 0.692 0.642 0.655 0.782 0.796 0.671 0.550 0.620

3 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พฒันานิคม  จ ากดั 46.580 56.230 61.700 62.660 62.699 60.670 58.850 58.087 57.768 58.630 58.900 56.460 58.270

4 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (มติรภาพ) 14.500 15.844 17.148 17.455 16.109 14.643 14.058 13.530 13.442 13.183 11.205 11.021 14.345

5 สระบุรี บริษทั กลุ่มพฒันาโคนมซับสนุ่น จ ากดั 52.002 53.621 56.247 57.370 55.013 54.258 50.872 49.204 50.180 48.618 48.558 49.860 52.150

6 สระบุรี บริษทั กลุ่มโคนมคลองมว่งเหนือ จ ากดั 48.798 53.619 52.709 51.739 50.341 50.248 43.663 46.134 45.893 44.261 43.840 43.938 47.932

7 สระบุรี บริษทั เทียนข า แดร่ี คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 56.100 59.100 60.130 62.200 62.700 61.000 56.400 54.400 54.500 54.300 53.100 54.600 57.378

8 สระบุรี บริษทั ทรัพย์ขาม ทีดี แดร่ีฟาร์ม 55.154 60.934 63.707 60.528 61.319 61.638 60.764 59.773 59.895 59.997 60.198 60.695 60.384

9 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (ศูนย์คลองไทร) 77.870 86.833 92.358 96.239 96.849 92.349 87.484 84.120 85.630 85.110 82.628 80.654 87.344

10 ลพบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดักลุ่มผู้เล้ียงโคนมเขื่อนป่าสัก (ศูนย์รวมนม) 2.280 2.400 2.500 2.700 2.500 2.500 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 2.104 2.390

11 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับกระดาน) 26.612 29.788 33.380 34.582 34.772 33.006 31.313 29.470 29.177 28.913 27.455 27.583 30.504

12 สระบุรี บริษทั มวกเหล็ก แดร่ี เซนเตอร์ จ ากดั 14.601 16.308 17.120 17.105 16.691 16.470 16.770 17.114 16.406 16.150 15.307 15.826 16.322

13 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับสนุ่น) 46.814 52.313 52.578 53.803 53.128 51.368 47.933 45.989 46.953 44.154 38.631 39.641 47.775

14 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั(สาขาล าพญากลาง) 18.824 18.904 18.793 17.964 18.663 18.979 18.908 20.421 20.390 20.523 20.982 21.078 19.536

16 ลพบุรี สหกรณ์โคนมพฒันานิคม  จ ากดั 38.600 45.000 48.000 49.000 48.500 46.700 45.000 44.200 46.000 42.000 40.000 35.900 44.075

17 ลพบุรี บริษทั หนองรีมลิค์ จ ากดั 20.300 21.397 22.763 23.804 24.560 23.359 21.309 19.694 21.900 21.923 21.989 21.858 22.071

18 ลพบุรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (ศูนย์รวมนม) 2.594 3.007 3.167 3.220 3.218 3.032 3.161 2.518 2.447 2.323 1.470 1.152 2.609

19 ลพบุรี บริษทั กลุ่มพฒันาโคนมพฒันานิคม จ ากดั 12.691 14.100 14.920 15.438 15.221 14.268 13.672 13.046 13.177 12.366 12.482 11.430 13.568

20 ลพบุรี สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากดั 19.325 23.055 24.296 24.679 24.173 23.676 22.669 22.085 22.213 21.785 21.689 20.620 22.522

21 ลพบุรี บริษทั ราชาแดร่ี จ ากดั 34.300 39.664 42.629 43.870 42.490 39.478 39.478 39.852 41.599 42.617 40.840 38.798 40.468

23 สระบุรี บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั (สาขา 2) 40.714 42.649 41.188 40.905 41.953 42.569 41.311 42.772 43.655 44.165 44.658 39.438 42.165

24 สระบุรี บริษทั เทียนข า แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั (สาขาหนองตอ) 17.000 17.300 16.100 17.600 18.400 18.000 17.000 16.000 16.600 17.000 16.300 16.600 16.992

25 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ชอนมว่ง จ ากดั 4.380 5.070 5.800 6.100 5.890 5.900 5.600 5.500 5.800 5.400 5.400 4.630 5.456

26 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ก.น.ช. หนองรี จ ากดั 64.840 75.000 81.300 84.800 84.150 80.100 77.510 75.990 79.750 76.160 72.740 68.310 76.721

27 สระบุรี บริษทั คลองไทรแดร่ี จ ากดั 25.300 27.700 31.400 32.500 32.000 31.100 26.500 25.600 26.400 27.000 26.600 25.000 28.092

28 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั (สาขาซับสนุ่น) 8.869 8.973 8.989 9.047 9.058 9.079 8.924 9.020 8.941 8.754 8.808 8.890 8.946

29 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (มติรภาพ) จ ากดั 28.400 31.610 33.460 35.360 34.380 32.870 32.170 30.730 32.230 31.780 31.070 29.960 32.002

30 ลพบุรี บริษทั โคบาลมลิค์ จ ากดั 21.730 24.390 25.750 26.150 27.130 27.040 25.480 25.480 27.660 27.000 27.360 25.680 25.904

31 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเด่ือ จ ากดั 27.740 30.065 32.687 33.118 32.629 31.559 30.305 29.952 30.721 28.883 28.460 27.938 30.338

32 สระบุรี สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหินซ้อน จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 0.273 0.273 0.460 0.517 0.424 0.440 0.320 0.175 0.335 0.418 0.413 0.428 0.373

33 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 109.500 117.200 123.610 122.950 123.800 119.280 113.810 106.820 107.190 103.370 99.940 93.150 111.718

34 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (พระพทุธบาท) จ ากดั 4.310 4.960 5.360 5.640 7.170 5.460 5.540 5.280 5.920 5.740 5.450 4.900 5.478

35 ลพบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดักลุ่มผู้เล้ียงโคนมโคกตูม 17.010 20.405 22.431 22.410 22.251 20.910 19.840 18.470 19.970 19.570 19.020 17.870 20.013

36 ลพบุรี บริษทั พ.ีว.ีพฒันานมสด จ ากดั 8.300 10.000 11.500 11.200 10.900 10.400 10.100 9.500 10.500 10.300 10.000 10.000 10.225

37 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ล าพญากลาง) จ ากดั 58.890 63.850 66.889 69.000 71.731 69.780 69.000 69.180 70.230 67.480 65.360 63.700 67.091

38 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ซับกระดาน) จ ากดั 34.558 38.634 42.142 43.885 43.990 42.567 41.502 40.466 41.864 41.283 39.722 37.892 40.709

39 สระบุรี สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปทีดิ่นซับสนุ่น จ ากดั 24.454 26.043 26.757 27.820 27.754 26.849 26.306 25.300 26.475 27.639 31.660 30.052 27.259

40 สระบุรี ฟาร์มโคนม อ.ส.ค. (ศูนย์รวมนม) 0.741 0.700 0.600 0.560 0.690 0.750 0.760 0.790 0.690 1.140 0.915 0.420 0.730

41 สระบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดัน้ าฝนฟาร์ม 12.500 12.500 12.500 11.500 11.500 12.500 11.500 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 11.500

42 สระบุรี บมจ. ซีพ ีประเทศไทย ฟาร์มโคนมวงัมว่ง 3.200 3.200 4.050 4.900 5.200 5.200 4.500 4.000 3.600 3.600 3.200 3.100 3.979

SUM 1128.627 1243.960 1309.772 1333.860 1333.756 1291.986 1232.610 1203.352 1230.022 1205.895 1177.181 1138.182 1235.767
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แผนภูมิท่ี 14 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 
ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมท่ีิ 15 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 15 ค่ำเฉล่ียปริมำณน้ ำนมดิบตัน/วันมำกท่ีสุด ในเดือนมกรำคม 1,333.860 ตัน/วัน, 
รองลงมำได้แก่เดือนกุมภำพันธ์และเดือนมีนำคม 1,333.750 ตัน/วัน,1,291.986 ตัน/วัน ตำมล ำดับ 
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แผนภูมิท่ี 16 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 17 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบในแต่ละเดือน ของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ต้ังแต่
เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 (หน่วย : ตัน/วัน) 
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 แผนภูมิท่ี 18 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบ ตัน/วัน : สมำชิกท่ีส่งนม (รำย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกแผนภูมิท่ี 18 พบว่ำ ณ เดือนมกรำคม  2563 มีปริมำณน้ ำนมดิบ จ ำนวน 1,333.860 ตัน/วัน 
จำกสมำชิกท่ีส่งนม จ ำนวน 8,021 รำย และในเดือนกันยำยน 2563 มีปริมำณน้ ำนมดิบ จ ำนวน 1,138.182 
ตัน/วัน จำกสมำชิกท่ีส่งนม จ ำนวน 7,155 รำย 
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ค่ำของแข็งรวมในน้ ำนมดิบ ( Total solids : TS) ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ  

 ต้ังแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 ตำรำงท่ี 45 แสดงค่ำของแข็งรวมในน้ ำนม ( Total solids : TS ไม่น้อยกว่ำ 12.25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกตำรำงท่ี 45 พบว่ำ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีค่ำเฉล่ียของแข็งรวมในน้ ำนมตลอดท้ังปีมำกท่ีสุด  
คือ สหกรณ์โคนมพัฒนำนิคม จ ำกัด 13.20% รองลงมำ บริษัทกลุ่มพัฒนำโคนซับสนุ่น จ ำกัด 13.10% และ 
บริษัท กลุ่มโคนมคลองม่วงเหนือ จ ำกัด 13.04% ตำมล ำดับและศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีค่ำเฉล่ียของแข็งรวมใน
น้ ำนมน้อยกว่ำ 12.25% คือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดน้ ำฝนฟำร์ม 11.76% ดังท่ีแสดงในกรำฟเส้นท่ี 2, 3 และ4 
ตำมล ำดับ 

 

ล าดับ จังหวดั ชื่อศูนยร์วบรวมน้ ำนมดบิ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 เฉลีย่ 12 เดอืน

1 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ล าพญากลาง) 12.75 12.64 12.61 12.79 12.65 12.44 12.58 12.57 12.55 12.47 12.67 12.60 12.61

2 สระบุรี สหกรณ์โคนม - ปศุสัตว ์วหิารแดง จ ากดั 13.40 13.34 12.33 12.38 12.59 12.47 12.62 12.35 12.63 12.65 12.56 12.79 12.68

3 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พฒันานิคม  จ ากดั 12.36 12.39 12.80 12.41 12.49 12.40 12.74 12.56 12.62 13.04 12.75 12.55 12.59

4 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (มติรภาพ) 12.59 12.46 13.11 12.77 12.86 12.65 13.04 12.81 12.78 12.87 12.55 12.78 12.77

5 สระบุรี กลุ่มพฒันาโคนมซับสนุ่น 13.11 13.22 12.99 13.42 13.13 12.95 13.18 12.97 13.07 13.16 12.91 13.07 13.10

6 สระบุรี บริษทั กลุ่มโคนมคลองมว่งเหนือ จ ากดั 13.10 13.05 13.14 13.18 13.07 12.90 12.83 12.87 13.27 13.16 13.04 12.92 13.04

7 สระบุรี บริษทั เทียนข า แดร่ี คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 12.68 12.56 12.76 12.59 12.58 12.48 12.55 12.50 12.53 12.47 12.55 12.66 12.58

8 สระบุรี วสิาหกจิชุมชนศูนย์นมซับขาม ทีดี แดร่ีฟาร์ม 13.18 12.91 12.74 12.56 12.59 12.77 12.81 12.75 12.73 13.41 13.34 12.94 12.89

9 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (ศูนย์คลองไทร) 13.14 12.79 13.00 12.81 12.97 12.76 12.81 12.77 12.93 12.80 12.86 12.78 12.87

10 ลพบุรี กลุ่มผู้เล้ียงโคนมเขื่อนป่าสัก (ศูนย์รวมนม) 12.33 12.23 13.63 13.22 13.04 12.69 12.97 12.29 12.87 12.54 12.41 12.62 12.74

11 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับกระดาน) 12.74 12.73 12.72 12.95 12.83 12.44 12.77 12.49 12.57 12.42 12.62 12.74 12.67

12 สระบุรี บริษทั มวกเหล็ก แดร่ี เซนเตอร์ จ ากดั 12.91 13.04 13.09 12.76 13.05 13.14 12.91 13.04 13.15 12.70 12.89 12.70 12.95

13 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับสนุ่น) 13.25 12.54 12.83 13.03 13.02 12.97 12.61 12.87 12.92 12.83 13.22 12.04 12.84

14 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั(สาขาล าพญากลาง) 12.09 13.08 13.70 12.98 13.05 12.25 12.67 12.73 12.76 12.15 11.99 12.01 12.62

16 ลพบุรี สหกรณ์โคนมพฒันานิคม  จ ากดั 13.23 12.90 13.29 13.12 13.19 13.25 13.29 12.78 13.38 13.42 13.32 13.24 13.20

17 ลพบุรี บริษทั หนองรีมลิค์ จ ากดั 12.39 12.42 12.68 12.41 12.37 12.26 12.08 12.76 12.21 12.21 12.92 12.64 12.45

18 ลพบุรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (ศูนย์รวมนม) 15.44 12.61 12.92 12.40 13.95 12.24 12.12 12.43 12.62 13.27 12.56 12.35 12.91

19 ลพบุรี บริษทั กลุ่มพฒันาโคนมพฒันานิคมจ ากดั 12.95 12.94 12.94 12.66 12.76 13.02 12.57 12.62 12.93 12.83 12.64 12.62 12.79

20 ลพบุรี สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากดั 12.75 12.37 12.61 12.39 12.49 12.18 12.02 12.14 12.39 12.53 12.35 12.49 12.39

21 ลพบุรี ศูนย์ราชาแดร่ี 12.98 13.41 13.03 12.67 12.59 12.99 12.85 12.96 12.97 12.92 13.04 13.20 12.97

23 สระบุรี บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั (สาขา 2) 13.11 12.91 12.94 12.86 12.89 13.00 12.79 12.99 13.12 13.07 12.82 12.89 12.95

24 สระบุรี บริษทัเทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั(สาขาหนองตอ) 13.07 13.27 12.11 12.63 12.64 12.58 12.44 12.50 12.59 12.47 12.53 12.61 12.62

25 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ชอนมว่ง จ ากดั 12.26 12.13 12.31 12.03 11.98 11.96 11.90 12.08 12.16 12.15 12.05 12.01 12.08

26 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากดั 12.78 12.78 13.04 12.73 12.63 12.53 12.51 12.50 12.73 12.57 12.66 12.73 12.68

27 สระบุรี บริษทั คลองไทรแดร่ี จ ากดั 13.02 12.75 12.86 12.55 12.50 12.16 12.53 12.25 12.32 12.27 12.24 12.44 12.49

28 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั (สาขาซับสนุ่น) 12.68 12.56 12.84 12.65 13.10 12.74 12.22 12.55 12.51 11.70 13.26 12.10 12.58

29 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มติรภาพ) จ ากดั 12.67 12.65 12.68 12.00 12.06 12.78 12.52 12.60 12.69 12.56 12.34 12.47 12.50

30 ลพบุรี ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โคบาลมลิค์ 12.84 12.84 12.83 12.86 12.21 12.47 12.42 12.53 12.65 12.87 12.89 12.81 12.69

31 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเด่ือ จ ากดั 12.79 12.56 12.63 12.95 12.50 12.45 12.36 12.58 12.61 12.60 12.43 12.49 12.58

32 สระบุรี สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหินซ้อน จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 12.30 12.15 12.74 13.40 13.28 11.74 12.66 12.53 12.15 12.20 11.08 11.29 12.29

33 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 12.47 12.53 12.78 12.49 12.54 12.53 12.60 12.44 12.81 12.70 12.70 12.59 12.60

34 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพทุธบาท) จ ากดั 12.60 12.40 12.64 12.27 12.17 12.18 12.22 12.00 12.36 12.38 12.42 12.36 12.33

35 ลพบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดักลุ่มผู้เล้ียงโคนมโคกตูม 12.82 12.57 12.59 12.29 12.26 12.21 12.13 12.21 12.38 12.33 12.41 12.55 12.40

36 ลพบุรี บริษทั พ.ีว.ีพฒันานมสด จ ากดั 12.69 12.00 13.95 12.95 12.68 12.86 12.58 12.81 13.02 12.58 12.81 12.90 12.82

37 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล าพญากลาง) จ ากดั 12.59 12.58 12.71 12.50 12.44 12.28 12.14 12.31 12.33 12.45 12.53 12.57 12.45

38 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จ ากดั 12.55 12.50 12.45 12.52 12.55 12.08 12.58 13.01 12.68 12.47 12.39 12.62 12.53

39 สระบุรี สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปทีดิ่นซับสนุ่น จ ากดั 12.47 12.72 12.71 12.38 11.88 12.10 12.33 12.18 12.25 12.31 12.43 12.43 12.35

40 สระบุรี ฟาร์มโคนม อ.ส.ค. (ศูนย์รวมนม) 12.44 12.96 12.73 12.80 12.72 12.87 12.41 12.38 12.57 12.60 12.73 12.71 12.66

41 สระบุรี น้ าฝนฟาร์ม 11.37 11.66 12.42 11.77 11.69 11.49 11.49 11.18 11.53 12.34 12.02 12.11 11.76

42 สระบุรี ซีพ ีประเทศไทย ฟาร์มโคนมวงัมว่ง 12.52 12.60 12.31 12.39 12.41 12.39 12.57 12.52 12.75 12.88 12.91 12.84 12.59
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แผนภูมิท่ี 19 แสดงค่ำเฉล่ียของแข็งรวมในน้ ำนมดิบ ( Total solids : TS) ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงค่ำเฉล่ียของแข็งรวมในน้ ำนมดิบ ( Total solids : TS) ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ  
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
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แผนภูมิท่ี 21 แสดงค่ำเฉล่ียของแข็งรวมในน้ ำนมดิบ ( Total solids : TS) ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ  
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่ำจ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดในน้ ำนมดิบ (Somatic cell count : SCC ) ของแต่ละศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
ต้ังแต่ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
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ตำรำงท่ี 46 แสดงค่ำเซลล์เม็ดเลือดขำวในน้ ำนมดิบ(Somatic cell count : SCC x 103cell/ml.  
ไม่เกิน 500,000 cell/ml.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกตำรำงท่ี 46 ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีค่ำเฉล่ียจ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำวเกิน 500,000 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร ตลอดท้ังปี ได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดน้ ำฝนฟำร์ม 548,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ดังท่ีแสดงในกรำฟเส้นท่ี 
5, 6 และ7 ตำมล ำดับ 

 

 

 

ล าดับ จังหวดั ชื่อศูนยร์วบรวมน้ ำนมดบิ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 AVE

1 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ล าพญากลาง) 469 429 353 492 415 395 323 474 528 464 520 470 444

2 สระบุรี สหกรณ์โคนม - ปศุสัตว ์วหิารแดง จ ากดั 654 662 494 246 355 216 258 302 391 286 324 463 387

3 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พฒันานิคม  จ ากดั 399 423 419 415 423 458 573 544 430 595 549 411 470

4 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (มติรภาพ) 397 245 226 291 397 149 276 181 319 334 359 309 290

5 สระบุรี กลุ่มพฒันาโคนมซับสนุ่น 403 366 253 475 212 481 190 291 374 231 320 436 336

6 สระบุรี บริษทั กลุ่มโคนมคลองมว่งเหนือ จ ากดั 326 284 309 288 279 244 289 163 215 256 246 167 256

7 สระบุรี บริษทั เทียนข า แดร่ี คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 368 321 290 349 377 336 240 337 391 409 428 467 360

8 สระบุรี วสิาหกจิชุมชนศูนย์นมซับขาม ทีดี แดร่ีฟาร์ม 433 160 448 491 120 141 222 117 146 159 199 204 237

9 สระบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั (ศูนย์คลองไทร) 422 380 244 308 275 295 364 378 266 224 316 372 320

10 ลพบุรี กลุ่มผู้เล้ียงโคนมเขื่อนป่าสัก (ศูนย์รวมนม) 445 448 442 315 292 319 572 330 358 239 417 414 383

11 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับกระดาน) 373 391 320 330 280 362 298 310 332 316 327 331 331

12 สระบุรี บริษทั มวกเหล็ก แดร่ี เซนเตอร์ จ ากดั 187 344 277 197 173 346 279 363 228 365 448 333 295

13 สระบุรี บริษทั เกรท มลิค์ จ ากดั (ซับสนุ่น) 169 614 285 389 336 230 210 188 220 252 211 367 289

14 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั(สาขาล าพญากลาง) 202 392 458 282 428 266 171 222 257 374 145 87 274

16 ลพบุรี สหกรณ์โคนมพฒันานิคม  จ ากดั 339 470 405 379 351 333 250 255 371 396 304 264 343

17 ลพบุรี บริษทั หนองรีมลิค์ จ ากดั 578 507 417 455 348 134 185 187 325 159 158 309 313

18 ลพบุรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (ศูนย์รวมนม) 1187 376 451 413 390 490 310 229 301 502 481 658 482

19 ลพบุรี บริษทั กลุ่มพฒันาโคนมพฒันานิคมจ ากดั 455 501 451 462 373 437 440 390 351 432 408 442 429

20 ลพบุรี สหกรณ์โคนมท่าหลวง จ ากดั 517 432 303 301 324 299 282 298 322 395 360 404 353

21 ลพบุรี ศูนย์ราชาแดร่ี 213 299 234 175 302 255 235 256 392 444 337 255 283

23 สระบุรี บริษทั พญาเย็น แดร่ี จ ากดั (สาขา 2) 327 404 223 275 286 231 247 264 292 222 216 260 271

24 สระบุรี บริษทัเทียนข าแดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั(สาขาหนองตอ)303 220 133 366 367 211 341 328 285 337 405 462 313

25 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ชอนมว่ง จ ากดั 559 384 352 346 322 373 382 465 504 465 509 488 429

26 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากดั 480 456 428 405 354 398 425 420 512 510 522 476 449

27 สระบุรี บริษทั คลองไทรแดร่ี จ ากดั 311 429 205 443 470 218 196 303 302 327 361 373 328

28 สระบุรี บริษทัส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ ากดั (สาขาซับสนุ่น) 367 278 164 113 124 90 522 312 316 174 228 255 245

29 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มติรภาพ) จ ากดั 76 75 79 70 84 20 576 165 82 65 99 73 122

30 ลพบุรี ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โคบาลมลิค์ 441 369 334 342 302 326 318 370 352 438 431 445 372

31 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเด่ือ จ ากดั 482 414 380 449 353 400 384 397 449 494 458 446 425

32 สระบุรี สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหินซ้อน จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 652 543 399 326 358 474 303 750 443 490 426 487 471

33 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั (ศูนย์รวมนม) 334 315 274 290 320 264 273 234 283 238 270 238 278

34 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพทุธบาท) จ ากดั 478 380 410 369 317 358 342 330 368 410 400 527 391

35 ลพบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดักลุ่มผู้เล้ียงโคนมโคกตูม 528 612 486 506 521 519 342 361 406 415 492 511 475

36 ลพบุรี บริษทั พ.ีว.ีพฒันานมสด จ ากดั 428 683 259 445 300 148 187 228 282 744 614 473 399

37 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล าพญากลาง) จ ากดั 410 399 356 348 345 348 354 375 390 409 451 423 384

38 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จ ากดั 537 432 435 401 439 534 558 412 446 480 523 500 475

39 สระบุรี สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปทีดิ่นซับสนุ่น จ ากดั 616 601 503 490 259 484 361 384 418 467 531 560 473

40 สระบุรี ฟาร์มโคนม อ.ส.ค. (ศูนย์รวมนม) 401 540 491 300 277 210 482 404 436 469 354 713 423

41 สระบุรี น้ าฝนฟาร์ม 560 481 1393 409 325 445 394 354 458 681 512 563 548

42 สระบุรี ซีพ ีประเทศไทย ฟาร์มโคนมวงัมว่ง 688 725 569 467 446 437 470 488 353 439 335 386 484
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แผนภูมิท่ี 22 แสดงค่ำเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขำวในน้ ำนมดิบ (Somatic cell count : SCC ) ของแต่ละศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 23 แสดงค่ำเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขำวในน้ ำนมดิบ (Somatic cell count : SCC ) ของแต่ละศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
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แผนภูมิท่ี 24  แสดงค่ำเฉล่ียเซลล์เม็ดเลือดขำวในน้ ำนมดิบ (Somatic cell count : SCC ) ของแต่ละศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภูมิท่ี 25 แสดงจ ำนวนเกษตรท่ีได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practices: GAP) ในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 
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แผนภูมิท่ี 26 แสดงจ ำนวนเกษตรท่ีได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดี (Good Agricultural  

Practices: GAP) ในแต่ละเดือนของพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภูมิ ท่ี  27 แสดงจ ำนวนเกษตรท่ีไ ด้รับกำรรับรอง กำรปฏิบั ติทำงกำรเกษตร ท่ี ดี  (Good 
Agricultural Practices: GAP) ในแต่ละเดือนของพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกแผนภูมิแท่งท่ี 25, 26 และ27 พบว่ำ ณ เดือนกันยำยน 2563 เกษตรกรท่ีได้รับกำรรับรอง GAP 
จ ำนวน 2,716 รำย ยังไม่ได้รับกำรรับรอง GAP จ ำนวน 4,294 รำย โดยในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรท่ี 
ได้รับกำรรับรองแล้ว จ ำนวน 1,973 รำย ยังไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน 3,622 รำย พื้นท่ีจังหวัดลพบุรี 
เกษตรกรท่ีได้รับกำรรับรองแล้ว จ ำนวน 973 รำย และยังไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน 1,184 รำย ซึ่งพบว่ำในแต่
ละเดือนตลอดท้ังปีงบประมำณ เกษตรกรได้รับกำรรับรองเพิ่มขึ้นทุกเดือน 
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 แผนภูมิท่ี 28 แสดงข้อมูลจ ำนวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำนมไม่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำนมดิบท่ีใช้ในโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดค่ำเฉล่ียจ ำนวนเม็ดเลือดขำว  
ในน้ ำนม ( Somatic Cell Count : SCC ) รำยเดือน ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมำณ 2563 ต้ังแต่เดือน
ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภูมิ ท่ี  29 แสดงข้อมูลจ ำนวนศูนย์ รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมี ผลกำรตรวจวิ เครำะห์ คุณภำพน้ ำนม 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำนมดิบท่ีใช้ในโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดค่ำเฉล่ียของแข็งรวมในน้ ำนม(Total solid: 
TS) รำยเดือน ในพื้ นท่ีปศุ สัตว์ เขต 1 ปี งบประมำณ 2563 ต้ังแต่ เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
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กิจกรรมตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ (ตุลำคม 2562-กันยำยน 2563) 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเคร่ืองรีดนม” 

1. หลักการและเหตุผล 

      กำรจัดกำรฟำร์มโคนมอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลให้เกษตรกรมีก ำไรเพิ่มขึ้น  
จำกข้อมูลระดับพื้นฐำนด้ำนองค์ประกอบน้ ำนมของเกษตรกร กรมปศุสัตว์ได้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมใน
ระดับฟำร์มเป็นประจ ำ จึงสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์มโคนมของเกษตรกรได้เป็น
อย่ำงดี อีกท้ังคุณภำพน้ ำนมและองค์ประกอบน้ ำนมยังให้ผลตอบแทนโดยตรงกับเกษตรกรจำกกำรคัดเกรด
น้ ำนม โดยมีมำตรฐำนก ำหนดรำคำรับซื้อท่ีสอดคล้องกันท้ังประเทศวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมและกำรต้ัง
ค่ำเครื่องมือ จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน อีกท้ังกำรเล้ียงโคนมในปัจจุบัน
ก ำลังขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้มีแม่โคท่ีสำมำรถให้นมเป็นจ ำนวนมำก กำรรีดนมจึงเป็นวิธีกำรท่ีจ ำเป็นใน
กำรน ำน้ ำนมออกจำกแม่โค กำรรีดนมด้วยมือเป็นวิธีกำรท่ีละเอียดอ่อนซึ่งรีดได้ช้ำ เกษตรกรจึงหันไปใช้เครื่อง
รีดนมกันมำกขึ้น เพรำะกำรรีดนมด้วยเครื่องรีดให้ควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในกำรรัด รวมท้ัง
ประหยัดแรงงำน อย่ำงไรก็ตำมกำรรีดนมให้ได้น้ ำนมท่ีมีคุณภำพดี สะอำด และได้ปริมำณมำกมักจะขึ้นอยู่กับ
กำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องรีดนมนั้น ๆ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมสำมำรถผลิตน้ ำนมท่ีมีปริมำณและคุณภำพท่ีดีขึ้น มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำ
อุตสำหกรรมโคนมของประเทศไทยมีควำมมั่นคง และแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้เกิดควำมควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มโคนม ในกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำนมและ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรฟำร์มโคนม 
  2.2 เพื่อเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรตรวจเช็ค กำรต้ังค่ำเครื่องมือ ตลอดจนวิธีกำรจัดกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหำเครื่องรีดนม ไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง 

 3. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน 32 คน ประกอบด้วย 
  3.1  เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกรมปศุสัตว์ /ศูนย์รวบรวมนม/สหกรณ์  

3.2  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด / ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 
      

 4. ข้ันตอนการด าเนินการ 

 4.1   ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 แต่งต้ังคณะท ำงำนรับผิดชอบจัด
อบรมกำรเตรียมกำรฝึกอบรม ก ำหนดวันอบรม ท ำหนังสือเชิญอบรม ขออนุมัติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
  4.2  เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกรมปศุสัตว์ /ศูนย์รวบรวมนม/สหกรณ์ และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 เข้ำร่วมประชุมฝึกอบรม 
  4.3  ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
  4.4  ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 สรุปผลและประเมินผลกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

 4.5  เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกรมปศุสัตว์ /ศูนย์รวบรวมนม/สหกรณ์ และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ใช้เวลำในกำรสัมมนำ  2 วัน จ ำนวน 32 รำย  
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 5. ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

     ด ำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันท่ี 19 – 20 มีนำคม 2563 
                 สถำนท่ีจัดกำรฝึกอบรม ณ ห้องประชุมหนุมำน ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ต ำบลท่ำศำลำ อ ำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 
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ภาพกิจกรรม : การจัดโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบแก่สมาชิกของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 

ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรอง
คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยงำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพน้ ำนมท้ังระบบ ก ำหนดให้คณะท ำงำน
ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมพื้นท่ีเขตปศุสัตว์ที่ 1 พิจำรณำตรวจเยี่ยมนิเทศงำนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ
หรือสหกรณ์ในพื้นท่ี ตำมจ ำนวนเป้ำหมำยท่ีได้รับ กรณีตรวจพบคุณภำพน้ ำนมดิบต่ ำกว่ำเกณฑ์ หรือพบควำม
ผิดปกติ โดยจัดชุดเฉพำะกิจเข้ำไปแนะน ำแก้ไขปัญหำโดยเร็ว โดยมีเป้ำหมำยกำรจัดกิจกรรม Dairy Field 
Day จ ำนวน 6 ครั้ง ตลอดท้ังปีงบประมำณ 2563  

จำกข้อมูลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมดิบในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ในปีงบประมำณ 2562 -
2563 ปรำกฏว่ำมีเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีมีค่ำองค์ประกอบน้ ำนมไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มำตรฐำนกำรรับซื้อน้ ำนมโค พ.ศ. 2558 
เนื่องจำกมีค่ำองค์ประกอบน้ ำนมดิบต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละของแข็งรวมในน้ ำนม (Total 
Solid : TS) ค่ำร้อยละของแข็งไม่รวมไขมันในน้ ำนม (Solid Not Fat : SNF) ค่ำร้อยละไขมันในน้ ำนม (Fat) 
และค่ำจ ำนวนเม็ดเลือดขำวในน้ ำนม (Somatic Cell Count : SCC) สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และอำจท ำให้
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบนั้นๆ ขำดคุณสมบัติท่ีจะจ ำหน่ำยน้ ำนมดิบให้แก่ผู้ประกอบกำรนมโรงเรียน ได้แก่ 

1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด      
2. บริษัท เทียนข ำ แดรี่ คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด (สำขำล ำพญำกลำง)     
3. บริษัท เทียนข ำ แดรี่ คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด (สำขำหนองตอ)    
4. วิทยำลัยเกษตรเทคโนโลยีลพบุรี     
5. สหกรณ์กำรเกษตรไพรนกยูง จ ำกัด          

หน่วยงานร่วมบูรณาการ : หน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
 ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชัยนำท 

 ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมฯ สระบุรี 
 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี    
 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท     
 ส่วนสุขภำพสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1        
 ส่วนมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1        

 หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1       
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ภาพกิจกรรม พิธีเปิด ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด วันท่ี 13 กรกฎำคม 2563 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด    ิ  ิจ           ฏิบั ิ   โด  ัด     ั       
สถ  ที     จัดที  ฏิบั ิ       ฟ  ์    ส   ิ  พ   ใ  
บ ิ    
- ด      จัด        สั  ์    บ     ใ            
ถ   ท ด   ์        โด  จ      ที จ  ศ   ์ ิจั    พัฒ  
     สั  ์ ั   ท  
- ด   โ  ใ สั  ์  ี้  ที ส   ัญท   ศ ษฐ จิ      
ส   ภิบ  สั  ์ โด  จ      ที จ       พัฒ  ส  ภ พ   
    ิ สั  ์  
- ด       ส  ที  สั  ์         ไ  ัญ    บบส บ 
พั   ์สั  ์ โด  จ      ที จ  ศ   ์ ิจั     ส  ที     
 ท โ โ  ี ี ภ พ ส  บ  ี  
- ด      จัด   ฟ  ์ ใ  ได        ฐ      ฏิบั ิท  
     ษ  ที ดีส    ับฟ  ์ โ    (Good Agricultural 
Practice: GAP) ใ     ส   ิ    ศ   ์  บ    ้    ดิบ  
โด  จ      ที จ  ส   ั     ศ สั  ์จั   ัด  

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
1  พ      ไ  ัญ     ภ พ ้       ศ   ์  บ    ้  ดิบที  ี
      ์     บ ้               ฑ์ 

ใ    ็ ไ       ฑ์ที      ด 

2 ส   ส ิ ใ    ษ    พัฒ     ภ พ ้    ดิบ     ถ      
     ั  ิ      

3  พ         ใ              ษ     ด   ท       ิ  

โด  ิ ี   จัด   ฟ  ์        ไ  ัญ    บบส บพั   ์โ    
      จัด   ฝ  โ    

- ถ   ท ด   ์       พ ้ ฐ  ที จ    ็   ี    ับ  บบ        ีด
   ฟ  ์ ส   ิ    ศ   ์  บ    ้    ดิบ 
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-          พบ  ส   ิ ศ   ์  บ    ้    ดิบ       ี   
    ิด  ็     สบ    ์     ี้  โ     

- ส  ิ    ท   ้     ซี  ็ ที  บ           ภั ฑ์     ัสด 
     ษ  ใ       ษ               จ  ี   ฟ  ์ ส   ิ  
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กิจกรรมย่อย สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำโคนมในระดับฟำร์ม เน้นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรฟำร์ม ได้แก่ กำรปรับเปล่ียนระบบ
กำรรีดนม และกำรบันทึกข้อมูล กำรปรับเปล่ียนใช้อำหำรหยำบคุณภำพดี ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ หญ้ำคุณภำพสูง 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทดแทนกำรใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพต่ ำ ผลักดันให้เข้ำสู่มำตรฐำน
กำรจัดกำรฟำร์ม รวมทั้งกำรพัฒนำระบบโคนมในระดับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ โดยสนับสนุนให้จัดหำอำหำร
หยำบคุณภำพดี เช่น ข้ำวโพดพร้อมฝัก หรือ corn silage หญ้ำเนเปียร์ หรือถ้ำมีควำมพร้อม ควรมีกำรบริหำร
จัดท ำอำหำรผสมเสร็จ TMR (Total Mixed Ration) บริกำรสมำชิกเพื่อเพิ่มปริมำณและคุณภำพน้ ำนม  

กรมปศุสัตว์และชมรมนมสร้ำงชำติ ได้ร่วมด ำเนินกำร “คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น” มำ
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งประสบควำมส ำเร็จในอำชีพกำรเล้ียงโคนมและจัดท ำเป็น
ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่หันมำสนใจอำชีพกำรเล้ียงโคนมมำกขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ ชมรมนมสร้ำง
ชำติ ร่วมกับองค์กรเกษตรกรท้ังภำครัฐวิสำหกิจ สหกรณ์ และเอกชน ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคัดเลือก
เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรสืบสำนอำชีพกำรเล้ียงโคนมให้ยั่งยืนต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสืบทอดอำชีพกำรเล้ียงโคนมจำกรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบทอดอำชีพกำรเล้ียง 
โคนม อย่ำงยั่งยืน 

2.2 ส่งเสริมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และระดับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
2.3 สนับสนุนพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งเกษตรกรผ่ำนเครือข่ำยศูนย์รวมนมน้ ำนมดิบ สหกรณ์โคนม

และผู้ประกอบกำรรับซื้อน้ ำนมดิบ 
2.4 เร่งรัดกำรพัฒนำฟำร์มเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มท่ีดี 

3. ผลผลิต (Output) 
3.1 เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มของตนเอง 
3.2 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ประชำสัมพันธ์ผลักดันถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนโคนมในงำนโคนมแห่งชำติ  

เดือนมกรำคม 2563 
3.3 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ เพิ่มเครือข่ำยสร้ำง

ควำมมั่นคงต่อกำรสืบสำนอำชีพกำรเล้ียงโคนม 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  

4.1 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ น ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในฟำร์มโคนม 
4.2 เป็นแบบอย่ำงแนวทำงให้กำรเล้ียงโคนม ปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมไปในทิศทำงเดียวกัน 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
5.1 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสืบทอดอำชีพกำรเล้ียงโคนมจำกรุ่นสู่รุ่น ปีละไม่ต่ ำกว่ำ 25 รำย    
5.2 เกิดเครือข่ำยสมำชิกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ไม่ต่ ำกว่ำ 100 รำย 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 6.1 ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1-8 คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่
จำกรำยช่ือท่ีมีอยู่เดิม หรือรำยช่ือท่ีผู้ประกอบกำรแปรรูปหรือสหกรณ์โคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบเสนอ
ช่ือ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำปรับปรุงฟำร์ม 
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 6.2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1-8 ร่วมกับกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำร              
ปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด เข้ำไปพัฒนำปรับปรุงฟำร์มเกษตรกรท่ีคัดเลือกตำม Dairy Husbandry 
Checklist 
 6.3 เข้ำตรวจเยี่ยม ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับดูแลฟำร์มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำม Dairy Husbandry 
Checklist ใช้เป็นท่ีพัฒนำถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ส ำหรับฟำร์มโคนมในพื้นท่ี 
 6.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 , 4, 6, 7, 8 จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ี
ส่งเสริมกรมปศุสัตว์/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ หลักสูตร กำรดูแลรักษำแก้ไขปัญหำเครื่องรีดนม 2 วัน ตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

6.5 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1-8 สนับสนุนและติดตำมรวบรวมรำยงำนตำมกิจกรรม ส่งกองส่งเสริม
และพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

6.6 กำรรำยงำนแผนและผลกำรปฏิบัติงำน   
  - สรุปผลกำรด ำเนินงำน คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตำมแบบรำยงำน Dairy Husbandry 
Checklist รำยฟำร์ม 

 - แจ้งแผนกำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับฟำร์ม  
ตำรำงท่ี 47  แสดงสรุปรำยงำนฟำร์มโคนมท่ีด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนทุกเดือน  
ตำมระบบ E-operation 

 
  

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ 

1. พัฒนำปรับปรุงฟำร์มเกษตรกรท่ีคัดเลือก
ตำม Dairy Husbandry Checklist 

5 ฟำร์ม 5 ฟำร์ม 

สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 
2. ตรวจเยี่ยม ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับดูแลฟำร์ม 5 ฟำร์ม 5 ฟำร์ม 

3. จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกรมปศุสัตว์/
ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ 

30 รำย 30 รำย 
จัดอบรมแล้วเรียบร้อย 
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ภำพกิจกรรม Dairy Husbandry Checklist รำยฟำร์ม 
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โครงการ : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านม 
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ประจ าปี 2563 
หลักการและเหตุผล 
      ตำมท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ได้รับผิดชอบกิจกรรมกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ  
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เดือนละ 2 ครั้ง กำรเก็บและน ำส่งตัวอย่ำงใน
ครั้งแรกของเดือนเป็นกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบ จ ำนวน 40 ศูนย์ ครั้งท่ี 2 ของเดือนเป็นกำร
เก็บตัวอย่ำงน้ ำนมดิบเพื่อตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ท่ีเฝ้ำระวังตำมโครงกำรอำหำร
เสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ลพบุรี จ ำนวน 7 ศูนย์และตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม ณ 
โรงงำนแปรรูปนมท่ีเข้ำร่วมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ภำคเรียนละ 2 ครั้ง ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ลพบุรี
และพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครรวมถึงกำรส ำรวจประชำกรโคนมในวันตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมได้แก่ โครีด
นม โคพักท้อง โคสำวท้อง โคเล็ก โครุ่นและลูกโคด้วย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม MC-1 และ MC-2 ตำมคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบและโรงงำนแปรรูปนม  

ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จึงได้จัดโครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 เพื่อให้คณะ
ปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ให้มีควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้องและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อน ำข้อมูลเหล่ำนี้
มำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมดิบในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อทบทวนวิธีกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมในพื้นท่ีปศุ
สัตว์เขต 1 
  2. เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้องและแก้ไขปญัหำในกำรปฏิบัติงำนในรอบ
ปีท่ีผ่ำนมำ 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 
  คณะปฏิบัติกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.  ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จัดท ำโครงกำรขออนุมัติ 
            2. ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  1 จัดโครงกำรประชุมสัมมนำฯ 
           3. ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 สรุปผลและประเมินผลกำรประชุมสัมมนำฯ       
ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่สัมมนา 
          วันท่ี 11 กันยำยน 2563  ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ต ำบลท่ำศำลำ อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
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สรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  

 แผนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. วำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP) ท้ัง 2 กลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

40 ของข้ำรำชกำรท้ังหมดในหน่วยงำนโดยไม่นับคนซ้ ำ และพนักงำนรำชกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ40 ของ
พนักงำนรำชกำรท้ังหมดในหน่วยงำนโดยไม่นับคนซ้ ำ  

2. มีกำรส่ือสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แผนพัฒนำบุคลำกรให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนเข้ำใจ และ
รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง ทำงเว็บไซต์ 

3. มีกำรน ำแผนพัฒนำบุคลำกรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมเป้ำหมำย 
4. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของกำรพัฒนำบุคลำกร 
5. มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำตำมแผนท่ีก ำหนดและเผยแพร่ถ่ำยทอดวิธีด ำเนินกำรและผลสัมฤทธิ์

ของกำรพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้หน่วยงำนอื่นๆ ได้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงกันภำยใน
กรมปศุสัตว์ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

แผนกำรด ำเนินงำน 
รอบกำรประเมิน หลักสูตร วิธีกำร จ ำนวนผู้รับกำรอบรม (รำย) 

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
รอบท่ี 1/2563 กำรเปิดใช้งำนระบบกำร

เคล่ือนย้ำยสัตว์ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Movement) ใหม่ 

วิธีกำรฝึกอบรม 14 10 

รอบท่ี 2/2563 ควำมมั่นคงปลอดภัยบน
อินเทอร์เน็ตและกำรปฏิบัติ
ตนส ำหรับข้ำรำชกำร 
ยุคดิจิทัล 

วิธีกำรพัฒนำ
ตนเอง  
e-Learning 

15 9 

 
 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 
รอบกำรประเมิน หลักสูตร ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
รอบท่ี 1/2563 กำรเปิดใช้งำนระบบกำรเคล่ือนย้ำยสัตว์ผ่ำนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ใหม ่
45.16 45.45 

รอบท่ี 2/2563 ควำมมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและกำร
ปฏิบัติตนส ำหรับข้ำรำชกำรยุคดิจิทัล 

41.94 45.45 
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โครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
1. โครงกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำส ำหรับบุคคลภำยใน  
ตำรำงท่ี 48 แสดงผลงำนโครงกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำส ำหรับบุคคลภำยใน 

 
 
 
 

ล ำดับ กลุ่ม ระยะเวลำ
ที่ เปำ้หมำย รุ่น คน วนั ด ำเนินกำร
1 โครงกำรพัฒนำบคุลำกรผู้ใต้บงัคับบญัชำ ข้ำรำชกำร 1 25 1  5 ก.พ. 63 หอ้งประชุมส ำนักงำน

รอบที ่1/2563หลักสูตร  กำรเปดิใช้งำน พนักงำนรำชกำร ปศุสัตวเ์ขต 1
ระบบกำรเคลื่อนยำ้ยสัตวผ่์ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Movement) ใหม่

2 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิตัิกำรซ้อมแผนกำร เจ้ำหน้ำที่ 1 68 1  10 มี.ค. 63 โรงแรมกรงุศรรีเิวอิร ์อยธุยำ
ควบคุมโรคและประเมินพ้ืนทีโ่รคปำกและเทำ้เปือ่ย จ.พระนครศรอียธุยำ

3 โครงกำรพัฒนำบคุลำกรผู้ใต้บงัคับบญัชำ เจ้ำหน้ำที่ 1 19  - ม.ิย. - ก.ค. 63 ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 1 
รอบที2่/2563 หลักสูตร ควำมมั่นคงปลอดภยั หรอืสถำนทีอ่ื่นๆ 
บนอินเตอรเ์น็ตและกำรปฏบิตัิตนเอง ส ำหรบั ทีผู้่เรยีนสะดวก
ข้ำรำชกำรยคุดิจิทลั (HRD : e-Learning 
ของส ำนักงำน ก.พ.)

4 โครงกำรประชุมสัมมนำติดตำมผลส ำเรจ็ เจ้ำหน้ำที่ 1 366 2 23-24 ส.ค. 63 โรงแรมกรงุศรรีเิวอิร ์อยธุยำ
กำรด ำเนินงำนกรมปศุสัตว ์ปงีบประมำณ 2563 จ.พระนครศรอียธุยำ
และมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำน ปงีบประมำณ
2564 (หน่วนงำนในพ้ืนทีป่ศุสัตวเ์ขต 1,2,7 
และในพ้ืนทีส่่วนกลำง)

5 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏบิตัิกำร เจ้ำหน้ำที่ 1 60 3 26 - 28 ส.ค. 63 เดอะ ไพรวซ่ี บชี รสีอรท์ 
"ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในกำรพัฒนำ แอนด์สปำ อ.เภอสำมรอ้ยยอด
สุขภำพเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทนุกำรผลิตน้ ำนม จ.ประจวบคีรขีันธ์
ระหวำ่งพ้ืนทีป่ศุสัตวเ์ขต 1 และพ้ืนทีป่ศุสัตว์
เขต 7 ส ำหรบัวำงแผนกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตสัตว ์(HHU) 
ในป ี2564

6 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพงำนส่งเสรมิ เจ้ำหน้ำที่ 1 5 2 28-29 ก.ย.63 ฟำรเ์กษตรกร ในพ้ืนที ่
เกษตรทฤษฎใีหม่แก่เจ้ำหน้ำที่ อ.เมือง จ.รำชบรุี

โครงกำรชั่งหวัมัน จ.เพชรบรุี
7 โครงกำรประชุมสัมมนำ "กำรปฏบิตัิงำน เจ้ำหน้ำที่ 1 39 2 15-16 ก.ย.63 โรงแรมลพบรุรอิีนน์ รสีอรท์

ด้ำนมำตรฐำนกำรปศุสัตว"์ ปศุสัตวท์ีเ่ก่ียวข้อง) 
8 โครงกำรประชุม " ชี้แจงนโยบำยด้ำนโรงฆ่ำสัตว์ เจ้ำหน้ำที่ 1 116 1  24 ก.ย. 63 โรงแรมกรงุศรรีเิวอิร ์อยธุยำ

ภำยในประเทศ " เพ่ือปฏบิตัิงำนด้ำนมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและปอ้งกันโรคระบำดสัตว์
จำกโรงฆ่ำสัตว์

9 โครงกำรศึกษำดูงำนระบบส่งเสรมิกำรเกษตร เจ้ำหน้ำที่ 1 7 4 23-26 ก.ย.63 กลุ่มแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง
แปลงใหญ่ สหกรณ์โคนม ในพ้ืนทีจ่.เชียงใหม่

10 โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ 1 32 3  29- 31 ก.ค. 63 ศูนยว์จัิยกำรผสมเทยีมและ
เจ้ำหน้ำทีผ่สมเทยีม เทคโนโลยชีีวภำพสระบรุี

11 โครงกำรประชุมสัมมนำ " นวตักรรมและ เจ้ำหน้ำที่ 1 83 3 24 - 26 ส.ค. 63 โรงแรมพำรค์อินน์สระบรุี
เทคโนโลยสีู่วถีิปศุสัตวไ์ทย" อ.เมือง จ.สระบรุี

โครงกำร/หลักสูตร
ปรมิำณ

สถำนที่
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2. โครงกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำส ำหรับบุคคลภำยนอก  
ตำรำงท่ี 49 แสดงโครงกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำส ำหรับบุคคลภำยนอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั กลุม่ ระยะเวลำ
ที่ เปำ้หมำย รุ่น คน วัน ด ำเนินกำร
1 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำผู้น ำเศรษฐกิจ เกษตรกร 1 39 3 11-13 ธ.ค. 62 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส 

พอเพียงภำยใตโ้ครงกำรสง่เสริมและ เจำ้หน้ำที่ อ.พระนครศรีอยธุยำ
สร้ำงทกัษะในกำรประกอบอำชีพทัง้ใน จ.พระนครศรีอยธุยำ
และนอกภำคเกษตรกร กิจกรรมสง่เสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่

2 โครงกำรประชุมสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร เกษตรกร 1 42 1  19 ธ.ค. 62 หอ้งประชุมส ำนักงำน
กำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรโค-กระบอื เจำ้หน้ำที่ ปศุสตัว์เขต 1 
เพ่ือเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ อ.เมืองปทมุธำนี 
ร่วมระหว่ำงเจำ้หน้ำทีแ่ละเกษตรกร จ.ปทมุธำนี
ประจ ำปงีบประมำณ 2563

3 โครงกำรฝึกอบรมหลกัสตูร กำรปฏิบตัิ ผู้ประกอบกำร 1 200 1 22-ม.ค.-63 โรงแรมลพบรุีอินน์ รีสอร์ท
ทำงกำรเกษตรทีด่ ีส ำหรับฟำร์มสตัว์ปกี ผู้สนใจ อ.เมืองลพบรุี จ.ลพบรุี
ประจ ำปงีบประมำณ 2563

4 โครงกำรฝึกอบรม หลกัสตูรกำรดแูล เจำ้หน้ำที่ 1 32 2  19 - 20 มี.ค 63หอ้งประชุมหนุมำน
รักษำแก้ไขปญัหำเครื่องรีดนม ประจ ำปี ลพบรุีอินน์รีสอร์ท
งบประมำณ 2563 เกษตรกร

5 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำร เกษตรกร 1 63 2  14 - 15 ก.ค. 63องค์กำรบริหำรสว่น
ดำ้นกำรเฝ้ำระวังและปอ้งกันโรคทีส่ ำคัญ ต ำบลไพรนกยงู 
ในโคนม  กำรจดักำรฟำร์มโคนม อ.หนัคำ จ.ชัยนำท
และสขุศำสตร์ และระบบกำรรีดนม 
ประจ ำป ี2563

6 โครงกำรประชุมสมัมนำเพ่ือเพ่ิม คณะปฏิบตักิำร 1 81 1 11-ก.ย.-63 หอ้งประชุมเจำ้พระยำ
ประสทิธภิำพกำรปฏิบตังิำน กิจกรรม ตรวจปริมำณ ลพบรุีอินน์รีสอร์ท
ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนม และคุณภำพน้ ำนม อ.เมืองลพบรุี จ.ลพบรุี
ในพ้ืนทีป่ศุสตัว์เขต 1 ประจ ำป ี2563 ในพ้ืนที่

โครงกำร/หลกัสตูร
ปริมำณ

สถำนที่
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ตารางที่ 50  แสดงแบบส ารวจค าของบพัฒนาจังหวัด / งบกลุ่มจังหวัด / งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

งบพัฒนำจงัหวัด งบกลุ่มจงัหวัด งบทอ้งถ่ิน รวม
11,356,980 100,000   11,456,980  

100,000   100,000       
1 กลาง ภาคกลางปริมณฑล สนง.ปศจ.นนทบรีุ แพะ 1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ านม 100,000   

6,335,000   6,335,000    
1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ชัยนาท อืน่ๆ 1. โครงการส่งเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกจิใหม่
แบบครบวงจร
    1.1 กจิกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
อาหารสัตว์เชิงพาณิชย์

6,335,000   6,335,000    

618,480      -            -           618,480       
1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.อา่งทอง สุกร 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สู่มาตรฐานสากล

118,000      118,000       

ไกไ่ข่ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สู่มาตรฐานสากล

462,480      462,480       

แพะ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน

38,000         38,000         

3,581,000   -            -           3,581,000    
1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.สิงหบ์รีุ ไกไ่ข่ 1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

และการเรียนรู้ในพื้นท่ีปดิทองหลังพระ
      350,000 350,000       

ไกไ่ข่ 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริ (หนองลาด)

   1,069,000 1,069,000    

ไกพ่ื้นเมือง 1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
และการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนตาม
แนวทางพระราชด าริ

         91,200 91,200         

เปด็ 1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
และการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนตาม
แนวทางพระราชด าริ
    1.1 โครงการ พัฒนาส่งเสริม
ฟาร์มสาธิตผู้เล้ียงเปด็ไข่
อนิทรีย์วิถีสิงหบ์รีุและการแปรรูป

      450,500 450,500       

แพะ 1.โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตแพะ
อนิทรีย์วิถีสิงหบ์รีุ

1,620,300 1,620,300

822,500      -            -           822,500       
1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ลพบรีุ ไกไ่ข่ 1. โครงการขยายผลตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  ส่งเสริมการผลิต
ด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

822,500      822,500       

รวม สนง.ปศจ.ชัยนาท

รวม สนง.ปศจ.อา่งทอง

รวม สนง.ปศจ.สิงหบ์รีุ

รวม สนง.ปศจ.ลพบรีุ

ค ำของบประมำณประจ ำป ี2563 หมำยเหตุ

รวมท้ังส้ิน
รวม สนง.ปศจ.นนทบรีุ

เขต ภำค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงกำร
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ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้ : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการก ากับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดให้ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธแ์ละสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตารางที่ 51  แสดงการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ล ำดับท่ี รำยละเอียด งบประมำณ (บำท) หมำยเหตุ 

1 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 60,910 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
2 ส ำนักงำนปศุสัตว์พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 30,000 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 30,000 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 30,000 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

10 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท 60,870 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
 

ตารางที่ 52 แสดงการแจกจ่าย ไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้เก่ียวกับ “โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า”  
ล ำดับ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ไวนิล (ผืน) แผ่นพับ (แผ่น) 

1 พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 26 150 
2 นนทบุรี 6 150 
3 ปทุมธำนี 7 150 
4 สระบุรี 13 150 
5 ลพบุรี 11 150 
6 พระนครศรีอยุธยำ 16 150 
7 อ่ำงทอง 7 150 
8 สิงห์บุรี 6 150 
9 ชัยนำท 8 150 

10 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 5 150 
รวม 10๕ 1,๕00 
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ตารางที่ 53 แสดงการจัดสรรเสบียงสัตว์หญ้าแห้งช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคงเหลือ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   
ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กนัยำยน 2563 

หน่วยงำน 
สอส. 

ล ำดับ
ท่ี 

หน่วยงำน แผนจัดสรร เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ 
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

ศวอ.ชัยนำท 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 80,000 60,000 (20,000) 
 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท 30,000 30,000 - 
 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 20,000 - (20,000) 
 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 20,000 - (20,000) 
 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 45,000 13,000 (32,000) 
 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 30,000 - (30,000) 
 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 30,000 5,000 (25,000) 
 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 30,000 16,000 (14,000) 
 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 35,000 22,500 (12,500) 
 10 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 20,000 13,000 (7,000) 

หมำยเหตุ ชัยนำท เบิกโควตำส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จ ำนวน 60,000 กิโลกรัม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละควำมส ำเร็จของปริมำณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของปศุสัตว์เขตท ำได้จริง
เปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดได้รับตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 
แผนกำรด ำเนินกำร  

1. จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลตัวช้ีวัดปศุสัตว์เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 

2. ก ำกับให้ปศุสัตว์จังหวัดด ำเนินกำรได้ 91% ขึ้นไปของเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยงำนระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน e-Operation  ผ่ำน Web Site : http://eop.dld.go.th/ProjectWeb/ 
ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร RPT 112 รำยละเอียดดังนี้ 
แผนงำน พื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
รหัสกิจกรรม 63011 : ผลผลิต พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 
รหัสกิจกรรมหลัก 3041 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

ตำรำงท่ี 54  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

44.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.71 100.00 

เป้ำหมำย 
(แห่ง) 

45.00 50.00 45.00 35.00 55.00 75.00 50.00 35.00 30.00 

แผนภูมิท่ี 30  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ 

 
รหัสกิจกรรมหลัก 3025 : จัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ (Rabies) 

ตำรำงท่ี 55  แสดงจ ำนวนรักษำพยำบำลสัตว์ 
จังหวัด ลพบุรี สระบุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 100.00 102.73 296.82 
เป้ำหมำย (ตัว) 220.00 220.00 220.00 

44.44% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 105.71% 100% 

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 
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แผนภูมิท่ี 31  แสดงจ ำนวนรักษำพยำบำลสัตว์ 

 
 

ตำรำงท่ี 56  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมัน 
จังหวัด ลพบุรี สระบุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 147.14 122.86 537.14 
เป้ำหมำย (ตัว) 70.00 70.00 70.00 

แผนภูมิท่ี 32  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมัน 

 
 

ตำรำงท่ี 57  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

84.44 3.00 13.47 16.89 0.00 90.00 0.00 0.00 4.00 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

9,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

100% 102.73% 

296.82% 

รักษาพยาบาลสัตว์ 

147.14% 122.86% 

537.14% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน 
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แผนภูมิท่ี 33  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 

 
ตำรำงท่ี 58  แสดงจ ำนวนตรวจสอบ ก ำกับดูแลสถำนพยำบำลสัตว์ 

จังหวัด ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

166.67 123.21 93.75 128.57 100.00 108.33 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(แห่ง) 

3.00 56.00 32.00 14.00 12.00 12.00 5.00 5.00 

แผนภูมิท่ี 34  แสดงจ ำนวนตรวจสอบ ก ำกับดูแลสถำนพยำบำลสัตว์ 

 
 
รหัสกิจกรรมหลัก 3047 : มหกรรมปศุสัตว์ 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมปศุสัตว์  จังหวัดสระบุรี   เป้ำหมำย 2,000 รำย  ผลงำนร้อยละ 106.05 
 

แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
รหัสกิจกรรม 63021 : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
รหัสกิจกรรมหลัก 3018 : กำรพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์ 

ตำรำงท่ี 59  แสดงจ ำนวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จำกกำรผสมเทียม 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 122.67 123.84 122.67 127.22 120.31 122.72 120.01 122.14 126.19 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

172.00 1,468.00 150.00 180.00 192.00 6,396.00 7,326.00 280.00 420.00 

 

84.44% 

3% 
13.47% 16.89% 

0% 

90% 

0% 0% 40% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 

166.67% 
123.21% 

93.75% 
128.57% 

100% 108.33% 100% 100% 

ตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 
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แผนภูมิท่ี 35 แสดงจ ำนวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จำกกำรผสมเทียม 

 
รหัสกิจกรรมหลัก 3022 : กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

ตำรำงท่ี 60  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรรับรองสถำนท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

114.29 111.85 100.00 103.00 106.15 261.22 100.00 287.00 124.76 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

70.00 135.00 100.00 100.00 130.00 49.00 100.00 100.00 105.00 

แผนภูมิท่ี 36 แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรรับรองสถำนท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM 

 
ตำรำงท่ี 61  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับกำรบริกำรดูแลสุขภำพ 

จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

111.20 105.47 99.60 107.90 106.25 100.00 105.88 107.50 28.31 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,600.00 1,600.00 1,700.00 1,000.00 16,000.00 

 
 

122.67% 
123.84% 

122.67% 

127.22% 

120.31% 
122.72% 

120.01% 
122.14% 

126.19% 

จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 

114.29% 111.85% 100% 103% 106.15% 

261.22% 

100% 

287% 

124.76% 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสถานที่เลี้ยงท่ีมีระบบ GFM 
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แผนภูมิท่ี 37 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับกำรบริกำรดูแลสุขภำพ 

 
 

ตำรำงท่ี 62  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบรกิำรเสรมิสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  
(วัคซีนรวมป้องกนัโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 

จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุร ี ปทุมธำน ี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

95.95 100.00 99.62 100.00 100.00 102.16 98.26 99.70 89.53 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

211,200.00 570,400.00 121,200.00 132,400.00 681,600.00 2,153,200.00 705,200.00 338,000.00 675,600.00 

แผนภูมิท่ี 38 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบรกิำรเสรมิสร้ำงภูมิคุ้มกนัโรคสัตว์  
(วัคซีนรวมป้องกนัโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 

 
 

ตำรำงท่ี 63  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) 
จังหวัด กรุงเทพฯ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 104.76 137.96 99.19 141.48 100.00 
เป้ำหมำย (ตัว) 210.00 163,800.00 329,508.00 270.00 60.00 

111.20% 105.47% 99.60% 107.90% 106.25% 100% 105.88% 107.50% 

28.31% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ 

95.95% 
100% 99.62% 100% 100% 

102.16% 
98.26% 99.70% 

89.53% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
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แผนภูมิท่ี 39 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) 

 
 
กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
จ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (สุกร)   จังหวัดสระบุรี   เป้ำหมำย  5,467  ตัว  
ผลงำนร้อยละ 79.57 
ตำรำงท่ี 64  แสดงจ ำนวนสถำนท่ีเส่ียงท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังและท ำลำยเช้ือโรค ตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุร ี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

67.20 100.00 99.52 99.99 100.69 102.84 102.00 134.39 70.42 

เป้ำหมำ
ย (แห่ง) 

2,576.0
0 

12,164.0
0 

2,524.0
0 

30,204.0
0 

14,540.0
0 

24,740.0
0 

19,968.0
0 

11,176.0
0 

7,528.0
0 

แผนภูมิท่ี 40 แสดงจ ำนวนสถำนท่ีเส่ียงท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังและท ำลำยเช้ือโรค ตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 

 
 

ตำรำงท่ี 65  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุร ี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

99.27 100.16 99.55 100.45 130.19 103.17 98.45 109.19 107.13 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

24,400.00 86,600.00 9,800.00 9,400.00 21,200.00 127,600.00 61,000.00 22,200.00 25,600.00 

 

104.76% 
137.96% 

99.19% 

141.48% 

100% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) 

67.20% 
100% 99.52% 99.99% 100.69% 102.84% 102.00% 

134.39% 

70.42% 

จ านวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเชื้อโรค  
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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แผนภูมิท่ี 41 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) 

 
 

ตำรำงท่ี 66  แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic) 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

64.42 300.08 116.00 619.90 113.29 102.43 114.29 449.61 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

326.00 6,523.00 200.00 784.00 2,100.00 7,484.00 140.00 254.00 

แผนภูมิท่ี 42 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic) 

 
 
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
ตำรำงท่ี 67  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรและประเมินควำมเส่ียง 

จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

10.00 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 50.00 50.00 

99.27% 100.16% 99.55% 100.45% 

130.19% 

103.17% 98.45% 
109.19% 107.13% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  
(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ 

64.42% 

300.08% 
116% 

619.90% 

113.29% 102.43% 114.29% 

449.61% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Hemorrhagic) 
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แผนภูมิท่ี 43  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรและประเมินควำมเส่ียง 

 
 

ตำรำงท่ี 68  แสดงจ ำนวนกำรตรวจติดตำมประเมินควำมเส่ียง 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุร ี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 100.00 119.33 109.44 100.00 100.00 100.00 100.00 71.56 
เป้ำหมำย 

(ครั้ง) 
180.00 900.00 900.00 900.00 1,440.00 1,440.00 900.00 900.00 

แผนภูมิท่ี 44  แสดงจ ำนวนกำรตรวจติดตำมประเมินควำมเส่ียง 

 
 
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

ตำรำงท่ี 69  แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับบริกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

531.69 104.09 266.36 236.69 167.36 140.62 156.00 133.54 129.30 

เป้ำหมำย 
(แห่ง) 

912.00 318.00 541.00 447.00 386.00 1,620.00 1,000.00 158.00 215.00 

 

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

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง 

100% 
119.33% 

109.44% 
100% 100% 100% 100% 

71.56% 

ตรวจติดตามประเมินความเสี่ยง 
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แผนภูมิท่ี 45 แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับบริกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 

 
 
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

ตำรำงท่ี 70  แสดงสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับบริกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

534.55 104.13 269.49 237.92 168.06 140.77 156.06 133.97 129.86 

เป้ำหมำย 
(แห่ง) 

906.00 315.00 531.00 443.00 382.00 1,614.00 999.00 156.00 211.00 

แผนภูมิท่ี 46 แสดงสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับบริกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 

 
 

กิจกรรมหลัก พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลด้ำนปศุสัตว์ 
ตำรำงท่ี 81  แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ท่ีได้รับกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(แห่ง) 

6.00 3.00 10.00 4.00 4.00 6.00 1.00 2.00 4.00 

 

531.69% 

104.09% 

266.36% 236.69% 
167.36% 140.62% 156% 133.54% 129.30% 

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 

534.55% 

104.13% 

269.49% 237.92% 
168.06% 140.77% 156.06% 133.97% 129.86% 

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 
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แผนภูมิท่ี 47 แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ที่ได้รับกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล 

 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนท่ีเกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri - Map) 

ตำรำงท่ี 72  แสดงจ ำนวนกำรบริกำรแก้ปัญหำระดับฟำร์ม 

หน่วยงำน 
HHU1 

(ล ำสนธิ) 
HHU1 

(ไทยมิลค์) 
HHU1 

(พัฒนำนิคม) 
HHU1 

(ชัยบำดำล) 
HHU1 

(ซับกระดำน) 
HHU1 
(ทีเค) 

ผลงำน (%) 140.11 168.52 172.32 276.56 235.49 16.39 

เป้ำหมำย (ฟำร์ม) 354.00 270.00 354.00 209.00 324.00 360.00 

แผนภูมิท่ี 48  แสดงจ ำนวนกำรบริกำรแก้ปัญหำระดับฟำร์ม 

 
 

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไม่เหมำะสม 
พื้นท่ีกำรผลิตไม่เหมำะสมได้รับกำรปรับเปล่ียนมำท ำกำรปศุสัตว์  จังหวัดลพบุรี  เป้ำหมำย  40  ไร่  
ผลงำนร้อยละ 100 
 
 
 
 

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

จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล 

140.11% 
168.52% 172.32% 

276.56% 
235.49% 

16.39% 

การบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม 
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โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตำรำงท่ี 73 แสดงจ ำนวนพื้นท่ีกำรเกษตรแปลงใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 50.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(แปลง) 

2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 

แผนภูมิท่ี 49  แสดงจ ำนวนพื้นท่ีกำรเกษตรแปลงใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ 

 
 
โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตำรำงท่ี 74 แสดงจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 110.27 143.96 110.26 123.36 120.19 131.17 133.83 121.18 113.11 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

5,100.00 15,600.00 3,900.00 7,500.00 18,000.00 31,200.00 17,000.00 6,500.00 18,000.00 

แผนภูมิท่ี 50 แสดงจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 

100% 

50% 

100% 100% 

200% 

100% 100% 100% 100% 

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

110.27% 

143.96% 

110.26% 
123.36% 120.19% 

131.17% 133.83% 
121.18% 113.11% 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
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แผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ตำรำงท่ี 75 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมันภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน (%) 136.04 217.00 98.90 89.43 108.48 211.42 129.10 127.00 118.20 

เป้ำหมำย 
(ตัว) 

2,500.00 1,000.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

แผนภูมิท่ี 51 แสดงจ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมันภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

 
 

ตำรำงท่ี 76 แสดงจ ำนวนโรงเรียนท่ีได้รับบริกำรภำยใต้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธำนี อยุธยำ 

ผลงำน (%) 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำย (โรงเรียน) 1.00 4.00 1.00 
แผนภูมิท่ี 52 แสดงจ ำนวนโรงเรียนท่ีได้รับบริกำรภำยใต้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

 
 

 

136.04% 

217% 

98.90% 89.43% 108.48% 

211.42% 

129.10% 127% 118.20% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

100% 100% 100% 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
ตำรำงท่ี 77 แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริกำรจำกคลินิกสัตว์ 

จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 107.41 104.44 101.48 109.33 111.11 103.70 103.33 100.00 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

300.00 270.00 270.00 270.00 300.00 270.00 270.00 270.00 270.00 

แผนภูมิท่ี 53  แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริกำรจำกคลินิกสัตว์ 

 
 

แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ตำรำงท่ี 78 แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

แผนภูมิท่ี 54 แสดงจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer 

 
 

100% 

107.41% 
104.44% 

101.48% 

109.33% 111.11% 

103.70% 103.33% 
100% 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 

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

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
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โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร/ฟำร์มต้นแบบอำหำรสัตว์ 

ตำรำงท่ี 79 แสดงจ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เป้ำหมำ
ย (รำย) 

40.00 80.00 60.00 70.00 160.00 110.00 130.00 60.00 70.00 

แผนภูมิท่ี 55 แสดงจ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ 

 
 

โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตำรำงท่ี 80 แสดงจ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่ำงทอง 

ผลงำน (%) 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 466.67 60.00 100.00 100.00 
เป้ำหมำย 
(เครือข่ำย) 

1.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00 

แผนภูมิท่ี 56 แสดงจ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

 
 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

118.18% 

100% 100% 100% 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

100% 50% 100% 100% 100% 

466.67% 

60% 100% 100% 

เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ตำรำงท่ี 81 แสดงจ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ 
จังหวัด กรุงเทพฯ ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ผลงำน 
(%) 

100.00 53.69 100.00 78.03 100.00 100.00 65.88 100.00 100.00 

เป้ำหมำย 
(รำย) 

56.00 1,788.00 542.00 1,702.00 1,723.00 1,711.00 2,485.00 1,150.00 1,652.00 

แผนภูมิท่ี 57  แสดงจ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ 

 
 
แผนงำน บูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
โครงกำรเฝ้ำระวังด้ำนปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหำลุ่มน้ ำวิกฤต 
กิจกรรมหลัก เฝ้ำระวังด้ำนปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหำลุ่มน้ ำวิกฤต 
พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรน้ ำเสีย   จังหวัดลพบุรี  เป้ำหมำย  2  ไร่    ผลงำนร้อยละ 100 
 

  

100% 

53.69% 

100% 
78.03% 

100% 100% 

65.88% 

100% 100% 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละควำมส ำเร็จของปริมำณผลผลิตท่ีปศุสัตว์เขตท ำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิต 
ท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขตได้รับมอบหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
แผนกำรด ำเนินกำร  

1. จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 

2. ด ำเนินกำรได้ 91% ขึ้นไปของเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินกำร   
 รำยงำนระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน e-Operation ผ่ำน Web Site : 
http://eop.dld.go.th/ProjectWeb/ 
ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร RPT 112 รำยละเอียดดังนี้ 
แผนงำน : 6302 : ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
โครงกำร : 63022 : โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 3031 : ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
ตำรำงท่ี  82 แสดงกิจกรรมรอง : 30311 : ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ตรวจติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรตรวจประเมินมำตรฐำน
ฟำร์ม (สนง.ปศข.) 

ครั้ง 7 8 114 

สอบสวนสำรตกค้ำงในฟำร์มมำตรฐำนกรณีผล
วิเครำะห์เป็นบวก (สนง.ปศข.) 

ครั้ง  -  

ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน(สนง.ปศข.) ครั้ง 9 9 100 
จัดอบรมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดีด้ำนปศุสัตว์  
ส ำหรับผู้ประกอบกำร (ปศข.) 

รำย 150 851 567 

โคเนื้อ รำย  -  
โคนม รำย 40 124 310 
สุกร รำย 10 224 2,240 
แพะเนื้อ รำย  -  
แพะนม รำย  -  
แกะเนื้อ รำย  -  
ไก่เนื้อ รำย 50 315 630 
ไกไข ่ รำย 10 33 330 
ไก่พันธุ ์ รำย 10 92 920 
เป็ดเนื้อ รำย 10 20 200 
เป็ดพันธุ์ รำย  -  
เป็ดไข่ รำย 10 -  
นกกระทำ รำย  18  
นกเขำชวำเสียง รำย - -  
ผ้ึง รำย - -  
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ตำรำงท่ี  82 แสดงกิจกรรมรอง : 30311 : ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
สถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีก รำย - -  
ไก่พื้นเมือง รำย - -  
ห่ำน รำย - -  
จ้ิงหรีด รำย 10 25 250 
กวำง รำย  -  
ควำยเนื้อ รำย  -  
 
ตำรำงท่ี  83 แสดงกิจกรรมรอง : 30312 : แก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเร่งเนื้อแดง 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ชุดเฉพำะกิจฯ ประจ ำเขตเข้ำฟำร์ม โรงฆ่ำ สถำนท่ีผลิต
อำหำรสัตว์ (ปศข) 

ครั้ง 50 53 106 

ทดสอบตัวอย่ำงปัสสำวะจำกฟำร์ม โรงฆ่ำ  ด้วยชุดทดสอบ
ภำคสนำม strip test (ปศข) 

ตัวอย่ำง 250 278 111 

กำรติดตำมและนิเทศงำน  (ปศข) ครั้ง 1 1 100 
กักสุกร โคขุน ท่ีมีผลวิเครำะห์สำรเร่งเนื้อแดงเป็นบวก 
(อยส. ปขศ. ปศจ.) 

ตัว - - - 

สุกร ตัว - - - 
โคขุน ตัว - - - 
แจ้งควำมด ำเนินคดี (อยส. ปขศ. ปศจ.) รำย - - - 

 
ตำรำงท่ี  84 แสดงกิจกรรมรอง : 30313 : ตรวจรับรองมำตรฐำนโรงงำนอำหำรสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
จ ำนวนผู้ประกอบกำรโรงงำนอำหำรสัตว์ ท่ีได้รับบริกำร
ตรวจรับรองมำตรฐำน GMP 

แห่ง - - - 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรโรงงำนอำหำรสัตว์ ที่ได้รับบริกำรตรวจ
ติดตำมมำตรฐำน GMP/HACCP (ปศข.) 

แห่ง 13 13 130 

 
ตำรำงท่ี  85 แสดงกิจกรรมรอง : 30318 : เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
จ ำนวนสถำนท่ีจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ที่ได้รับกำรรับรอง 
(สนง.ปศข.) 

แห่ง - 110 - 

จ ำนวนสถำนท่ีจ ำหน่ำยปศุสัตว์ OK ท่ียกเลิกกำรรับรอง 
(สนง.ปศข.) 

แห่ง - 90 - 

จ ำนวนสถำนท่ีจ ำหน่ำยปศุสัตว์ OK ท่ีถูกเพิกถอน 
กำรรับรอง (สนง.ปศข.) 

แห่ง - - - 
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ตำรำงท่ี  86 แสดงกิจกรรมรอง : 303110 : ตรวจสอบตำม พ.ร.บ. อำหำรสัตว์ 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

ติดตำมและนิเทศงำน (อยส ปศข) ครั้ง 1 2 200 
 

ตำรำงท่ี  87 แสดงกิจกรรมรอง : 303120 : ตรวจรับรองมำตรฐำน GMP โรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศ 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

จ ำนวนโรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศท่ีได้รับกำรตรวจ 
รับรอง GMP 

แห่ง 3 18 600 

ตรวจรับรองโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับรองมำตรฐำน GMP 
(รับรองใหม่) 

แห่ง 3 3 100 

-  ผ่ำนกำรรับรอง แห่ง - 1 - 
-  ไม่ผ่ำนกำรรับรอง แห่ง - 2 - 
ตรวจต่ออำยุโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับรองมำตรฐำน GMP แห่ง - - - 
-   คงไว้ซึ่งกำรรับรอง แห่ง - - - 
-  ไม่ผ่ำนกำรรับรอง แห่ง - - - 
ตรวจติดตำมโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับรองมำตรฐำน GMP แห่ง - 15 - 
-   คงไว้ซึ่งกำรรับรอง แห่ง - 14 - 
-  ไม่ผ่ำนกำรรับรอง แห่ง - 1 - 

 

ตำรำงท่ี  88 แสดงกิจกรรมรอง : 303121 : ส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

ติดตำมตรวจสอบด้ำนส่ิงแวดล้อมฟำร์มสุกรและ 
โรงฆ่ำสัตว์ (เขต) 

แห่ง 13 16 123 

ฟำร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม (เขต) แห่ง 7 7 100 
 

ตำรำงท่ี  89 แสดงกิจกรรมรอง : 303126 : ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

จ ำนวนสถำนท่ีรวบรวมไข่ท่ีได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบ
ย้อนกลับภำยใต้โครงกำรปศุสัตว์ OK (สพส, สนง.ปศข.) 

แห่ง - 17 - 

เก็บตัวอย่ำงตรวจวิเครำะคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด 

ตัวอย่ำง 22 22 100 

เก็บตัวอย่ำงไข่ ตรวจวิเครำะห์ (สนง.ปศจ.) ตัวอย่ำง - - - 
ตัวอย่ำงจำก สถำนท่ีรวบรวมไข่ท่ีได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบ
ย้อนกลับภำยใต้โครงกำรปศุสัตว์ OK (สพส, สนง.ปศข.) 

ตัวอย่ำง 22 22 100 

 

ตำรำงท่ี  90 แสดงกิจกรรมรอง : 30330 : กำรควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำเช้ือดื้อยำในสัตว์ 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

จัดประชุมคณะท ำงำนควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำ 
เช้ือดื้อยำและสำรตกค้ำงในสัตว์ระดับเขต 

ครั้ง 2 2 100 
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ตำรำงท่ี  91 แสดงกิจกรรมรอง : 30331 : ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนฮำลำล 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

ติดตำมตรวจให้ค ำแนะน ำสถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฮำลำล 

ครั้ง 8 12 150 

 
ตำรำงท่ี  92 แสดงกิจกรรมรอง : 30351 : เฝ้ำระวังด้ำนปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหำลุ่มน้ ำวิกฤต 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ติดตำมตรวจสอบงำนเฝ้ำรังด้ำนปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหำ
ลุ่มน้ ำวิกฤต (เขต) 

ครั้ง 6 6 100 

 
แผนงำน : 6302 : ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
โครงกำร : 63023 : โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : 3045 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
ตำรำงท่ี  93 แสดงกิจกรรมรอง : 30451 : ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
จ ำนวนฟำร์มท่ีได้รับกำรตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
รำยใหม่ (สนง.ปศข.) 

ฟำร์ม 2 4 200 

ตรวจติดตำมฟำร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) ฟำร์ม 8 8 100 
ตรวจต่ออำยุฟำร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) ฟำร์ม 2 2 100 

 
โครงกำร : 63021 : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 3022 : กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
ตำรำงท่ี  94 แสดงกิจกรรมรอง : 30226 : เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ในสุกร 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิุ้มกันโรค CSF ของหน่วยงำน ปศข. ตัว 1,500 1,500 100 
จ ำนวนสุกรของเกษตรกรที่ได้รับวัคซีน (ปศข.) ตัว 1,500 1,500 100 
โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิุ้มกันโรค FMD ของหน่วยงำน ปศข. ตัว 1,950 17,850 915 
จ ำนวนเกษตรกรที่ได้วัคซีน รำย - - - 
จ ำนวนสุกรของเกษตรกรที่ได้รับวัคซีน ตัว 1,950 17,850 915 

 
แผนงำน : 6301 : พื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
โครงกำร : 63011 : พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 
กิจกรรมหลัก : 3054 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ตำรำงท่ี  95 แสดงกิจกรรมรอง : 30541 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ บำท 40,500 40,500 100 
หมึกพิมพ์สี บำท - 3,000 - 
หมึกพิมพ์ขำว-ด ำ บำท - 36,800 - 
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ตำรำงท่ี  95 แสดงกิจกรรมรอง : 30541 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 

ดรัมหมึก บำท - - - 
เมำส์ (mouse) บำท - - - 
คีย์บอร์ด (Keyboard) บำท - 700 - 
แผ่น CD / DVD บำท - - - 
สำย UTP (สำย LAN) บำท - - - 
สำย VGA บำท - - - 
สำย HDMI บำท - - - 
อื่นๆ บำท 40,500 - - 
ชุดโปรแกรม บำท - - - 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรฯ (OS) บำท - - - 
ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน (Office) บำท - - - 
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส บำท - - - 
จ ำนวนหน่วยงำนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนแล้ว 
ตำมงบประมำณท่ีได้รับ 

หน่วยงำน 1 1 100 

 
โครงกำร : 63011 : พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 
กิจกรรมหลัก : 3041 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
ตำรำงท่ี  96 แสดงกิจกรรมรอง : 30415 : พัฒนำศักยภำพอำสำปศุสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
คัดเลือกอำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต รำย 1 1 100 

 
ตำรำงท่ี  97 แสดงกิจกรรมรอง : 30416 : ยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนำอำชีพ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
คัดเลือกเยำวชนเกษตรกรปศุสัตว์ (สนง.ปศข. คัดเลือก 
เขตละ 2 รำย) 

รำย 2 2 100 

 
ตำรำงท่ี  98 แสดงกิจกรรมรอง : 30418 : สืบสำนอำชีพพระรำชทำนโคนม 

กิจกรรม หน่วย  เป้ำหมำย    ผลด ำเนินงำน   ร้อยละ  
ฟำร์มโคนมรุ่นใหม่ท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
(ปศุสัตว์เขต) 

ฟำร์ม            
5  

 5         
100  

 
ตำรำงท่ี  99 แสดงกิจกรรมรอง : 304116 : โครงกำรคัดเลือกเกษตรกร สถำบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชำติ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
เกษตรกรดีเด่นระดับเขต รำย 1 1 100 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต กลุ่ม 1 1 100 
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แผนงำน : 6309 : บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงกำร : 63093 : โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 3061 : พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร/ฟำร์มต้นแบบอำหำรสัตว์ 
ตำรำงท่ี  100 แสดงกิจกรรมรอง : 30611 : โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ติดตำมนิเทศงำน ครั้ง - 13 - 

 
ตำรำงท่ี  101 แสดงกิจกรรมรอง : 30612 : พัฒนำฟำร์มต้นแบบด้ำนอำหำรสัตว์ใน ศพก. ด้ำนปศุสัตว์ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ติดตำมงำน รวบรวม สรุป ครั้ง 2 2 100 

 
โครงกำร : 63091 : โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก : 3046 : สร้ำงเกษตรกรปรำดเปรื่อง 
ตำรำงท่ี  102 แสดงกิจกรรมรอง : 30461 : สร้ำงเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
กำรสร้ำงผู้น ำเยำวชนเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์  
(Young Smart Farmer) 

รำย 2 2 100 

กำรสนับสนุนวัสดุกำรเกษตรแก่เกษตรกร รำย 2 2 100 
กำรประเมินคุณสมบัติเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
Smart Farmer ครั้งท่ื 1 (ก่อนอบรม) 

รำย  2 - 

Developing Smart Farmer รำย  2 - 
Smart  Farmer รำย  - - 
Smart  Farmer  ต้นแบบ รำย  - - 
กำรประเมินคุณสมบัติเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
Smart Farmer ครั้งท่ื 2 (หลังอบรม) 

รำย  2 - 

Developing Smart Farmer รำย  - - 
Smart  Farmer รำย  - - 
Smart  Farmer  ต้นแบบ รำย  2 - 
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ครั้ง 2 2 100 

 
โครงกำร : 63094 : โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตรยืน 
กิจกรรมหลัก : 3049 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตำรำงท่ี  103 แสดงกิจกรรมรอง : 30491 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
พัฒนำส่ือควำมรู้และประชำสัมพันธ์ (ปศข.) ไม่ระบ ุ - - - 
จ ำนวนเกษตรกรตัวแบบท่ีถอดบทเรียน รำย 1 1 100 
ส่ือประเภทท่ีได้จำกถอดบทเรียน ชุด 1 1 100 
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แผนงำน : 6302 : ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
โครงกำร : 63025 : โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมหลัก : 3062 : ระบบส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
ตำรำงท่ี  104 แสดงกิจกรรมรอง : 30621 : ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ติดตำมนิเทศงำน (กสส./สนง.ปศข./สนง.ปศจ.) ครั้ง 12 16 133 

 
โครงกำร : 63023 : โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : 3045 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 
ตำรำงท่ี  105 แสดงกิจกรรมรอง : 30452 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ ำปี แห่ง 1 1 100 
ติดตำมและนิเทศงำน ครั้ง 24 24 100 

 
แผนงำน : 6304 : ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
โครงกำร : 63042 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
กิจกรรมหลัก : 3042 : สนับสนุนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ   
ตำรำงท่ี  106 แสดงกิจกรรมรอง : 30422 : ธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ 

กิจกรรม หน่วย เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ร้อยละ 
ประกวดกลุ่มหมู่บ้ำน ธคก. ครั้ง 1 1 100 
ประชุมสัมมนำร่วมระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับเกษตรกร ครั้ง 1 1 100 
ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ ครั้ง 12 24 200 
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ตัวชี้วัดรำยบุคคลของผู้บริหำร ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเล้ียงสัตว์ 
และข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนปศุสัตว์ 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต (ด้ำนสำรสนเทศ) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
ช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

 แผนกำรด ำเนินกำร  
 1. ก ำหนดตัวช้ีวัดส ำหรับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำมประเมินผล 
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร  
 2. พิจำรณำจำกผลกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบรอบแรกต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 และพิจำรณำจำกผลกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบ รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2563 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
100 

 ผลกำรด ำเนินกำร   
 ผลกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
รอบแรกต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  และ
พิจำรณำจำกผลกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2563 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
 ตำรำงกำรปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 
2562 ถึงวันท่ี 20 กันยำยน 2563 ร้อยละ 122.09 รำยละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  107 แสดงรำยงำนกำรปรับปรุงข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563 

 

 
 
 
แหล่งท่ีมำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  กรมปศุสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ  จ ำนวน รอ้ยละ  จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

3,000,000        22,764 0.76 114,995 3.83   397,941 13.26 642,109 21.40 1,064,154 35.47 710,322 23.68 2,952,285 98.41   

122,800           1,020   0.83 5,577      4.54   12,336   10.05 19,994   16.28 59,861      48.75 20,537   16.72 119,325    97.17   

5,100               2           0.04 -              -          7             0.14   177         3.47   2,973         58.29 2,055      40.29 5,214         102.24 
3,900               4           0.10 9             0.23   13           0.33   914         23.44 2,700         69.23 298         7.64   3,938         100.97 
7,500               1           0.01 17           0.23   356         4.75   193         2.57   4,859         64.79 1,215      16.20 6,641         88.55   

18,000             11         0.06 21           0.12   1,406      7.81   2,061      11.45 5,683         31.57 7,620      42.33 16,802      93.34   
18,000             16         0.09 10           0.06   700         3.89   3,179      17.66 10,518      58.43 1,960      10.89 16,383      91.02   
31,200             952      3.05 687         2.20   3,653      11.71 6,037      19.35 15,195      48.70 3,412      10.94 29,936      95.95   

6,500               15         0.23 12           0.18   109         1.68   748         11.51 4,929         75.83 412         6.34   6,225         95.77   
15,600             5           0.03 4,552      29.18 4,398      28.19 2,651      16.99 5,034         32.27 89           0.57   16,729      107.24 
17,000             14         0.08 269         1.58   1,694      9.96   4,034      23.73 7,970         46.88 3,476      20.45 17,457      102.69 

 ยอดรวม

ตุลำคม - มีนำคม
เปำ้หมำยกำร
ปรบัปรงุข้อมูล

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ตุลำคม ธันวำคม มกรำคม

 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสระบรีุ

 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยธุยา
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอา่งทอง
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัลพบรีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชยันาท

 ในพ้ืนทีป่ศุสัตวเ์ขต 1

 ส านักงานปศุสัตวก์รุงเทพมหานคร
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันนทบรีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปทุมธานี

กุมภำพันธ์ หน่วยงำน พฤศจิกำยน มีนำคม

กำรปรบัปรงุข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
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ตำรำงท่ี  108 แสดงรำยงำนกำรปรับปรุงข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2563 – กันยำยน 2563 

 

 
 
แหล่งท่ีมำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  กรมปศุสัตว์  
 

 

 

 

 

 จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

3,000,000        138,460 4.62 595,044 19.83 40,245 1.34 40,557 1.35 16,378 0.55 17,646 0.59 3,800,615 126.69 

122,800           3,108      2.53 25,251   20.56 1,212   0.99 269      0.22 290      0.24 474      0.39 149,929    122.09 

5,100               51           1.00 385         7.55   -            -        -            -        -            -        -            -        5,650         110.78 
3,900               10           0.26 317         8.13   22         0.56 -            -        5           0.13 8           0.21 4,300         110.26 
7,500               5             0.07 1,478      19.71 -            -        -            -        5           0.07 12         0.16 8,141         108.55 

18,000             1,207      6.71 2,766      15.37 -            -        -            -        20         0.11 31         0.17 20,826      115.70 
18,000             1,279      7.11 2,363      13.13 -            -        -            -        15         0.08 111      0.62 20,151      111.95 
31,200             362         1.16 7,604      24.37 2           0.01 118      0.38 78         0.25 156      0.50 38,256      122.62 

6,500               79           1.22 1,433      22.05 -            -        -            -        11         0.17 21         0.32 7,769         119.52 
15,600             51           0.33 4,243      27.20 1,188   7.62 120      0.77 73         0.47 86         0.55 22,490      144.17 
17,000             64           0.38 4,662      27.42 -            -        31         0.18 83         0.49 49         0.29 22,346      131.45 

 ยอดรวม

 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอา่งทอง
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัลพบรีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชยันาท
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสระบรีุ

 ในพ้ืนทีป่ศุสัตวเ์ขต 1

 ส านักงานปศุสัตวก์รุงเทพมหานคร
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันนทบรีุ
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปทมุธานี
 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยธุยา

พฤษภำคม มิถุนำยน หน่วยงำน เมษำยน

กำรปรบัปรงุข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ตุลำคม - กันยำยน

เปำ้หมำยกำร
ปรบัปรงุข้อมูล

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
กันยำยนกรกฎำคม สิงหำคม
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แผนภูมิท่ี 58 แสดงกำรปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1  ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2562 - 20 กันยำยน 2563 
 

 

 

แหล่งท่ีมำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  กรมปศุสัตว์  
 

  

30.00 50.00 70.00 90.00 110.00 130.00 150.00

ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนี 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

ส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท 

122.09 

108.55 

110.26 

110.78 

111.95 

115.70 

119.52 

122.62 

131.45 

144.17 

ผลกำรปฏิบัติงำน 1 ตุลำคม 62 - 21 กันยำยน 63 (%) 
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สรุปผลการปฏบิัตงิานส่วนสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 109 แสดงผลการด าเนินงานด้านการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 

ชนิดสัตว์ ระดับของฟำร์มปลอดโรค 
ระดับ A ระดับ B 

แพะ ๗๓ ๕๘ 
แกะ ๑ ๐ 

รวม ๗๔ ๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพแสดงต ำแหน่งฟำร์มปลอดโรคบรูเซลลำในแพะและแกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพแสดงกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคบรูเซลลำในแพะและแกะ 

 

ฟำร์มปลอดโรคระดับ A 
ฟำร์มปลอดโรคระดับ B 

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 183 
11 



 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 

 ด ำเนินกำรต่ออำยุและขอรับรองใหม่ในฟำร์มสุกรขุน จ ำนวน ๑๐๕ ฟำร์ม และสุกรพ่อแม่พันธุ์ จ ำนวน 
๔๓ ฟำร์ม รวมทั้งส้ิน ๑๔๘ ฟำร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพแสดงต ำแหน่งฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสุกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภำพแสดงกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสุกร 

 

 

ฟำร์มสุกรพ่อแม่พันธุ ์
ฟำร์มสุกรขุน 
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ตารางที่ 110 แสดงการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสุกรรายย่อย 

 

จังหวัด จ านวนฟาร์มที่มี
ระบบป้องกันโรค
ตามมาตรา ๗ 

จ านวนฟาร์มที่ได้
รับรอง GFM 

จ านวนฟาร์มที่ยัง
ไม่มีการปรับปรุง

ระบบ 

จ านวนเกษตรราย
ย่อยทั้งหมด * 

กรุงเทพมหานคร ๐ ๐ ๓ ๓ 
ปทุมธาน ี ๐ ๐ ๑๗ ๑๗ 

พระนครศรีอยุธยา ๐ ๑๐ ๘ ๑๘ 
อ่างทอง ๐ ๒ ๕๑๑ ๕๑๓ 
สิงห์บุรี ๐ ๖ ๒๒๒ ๒๒๘ 
ชัยนาท ๐ ๒ ๖๙๙ ๗๐๑ 
ลพบุรี ๐ ๑๑ ๑,๑๑๓ ๑,๑๒๔ 
สระบุรี ๑๐๔ ๓ ๕๒  

หมำยเหตุ : * ฟำร์มเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรรำยย่อยเป็นฟำร์มท่ีมีจ ำนวนสุกรรวมกันท้ังหมดไม่เกนิ ๕๐ ตัว 
               ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
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กรุงเทพมหำนคร 

ปทุมธำนี 

พระนครศรีอยุธยำ 

อ่ำงทอง 

สิงห์บุรี 

ชัยนำท 

ลพบุรี 

สระบุรี 

แผนภูมิที่ 59 แสดงจ านวนเกษตรกรรายย่อยที่ด าเนินการปรับระบบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนระบบป้องกันโรคระบำดมำตรำ 7 จ ำนวนเกตรกรที่ผ่ำน GFM จ ำนวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับระบบ 
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ผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสุขภาพ เพิม่ผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตน้ านม ระหว่างพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นทีป่ศุสัตว์เขต 7 ส าหรับการวางแผนการ

ด าเนินการของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ในปี 2564 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ได้ด ำเนินกำรจัดสัมมนำฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยมีเป้ำประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเข้ำ
ร่วมกำรสัมมนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพ ผลผลิต และกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพน้ ำนมดิบ 
รวมถึงกำรพัฒนำเข้ำสู่ระบบกำรผลิตท่ีเป็นมำตรฐำน โดยสำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะดังกล่ำว ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมในกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมให้สำมำรถผลิตน้ ำนมท่ีมีปริมำณและคุณภำพท่ี
ดียิ่งขึ้น ซึ่งในกำรนี้ได้รับเกียรติจำก ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ท่ีปรึกษำอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้ำนโคนม 
เป็นวิทยำกรหลักในกำรสัมมนำครั้งนี้ รวมถึงคณะวิทยำกรซึ่งประกอบด้วย วิทยำกรจำกส ำนักควบคุม ป้องกัน
และบ ำบัดโรคสัตว์ ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ และส่วนสุขภำพสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัด
ขึ้นในวันท่ี 26-28 สิงหำคม 2563 ณ เดอะ ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำท้ังส้ิน ๖๐ รำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพแสดงกิจกรรมในขณะด ำเนินกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ 
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ผลการด าเนินโครงการพัฒนาสุขภาพโคนมระดับฟาร์มภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

 ๑. ร่วมกับหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตสัตว์ (HHU) เข้ำด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของเกษตรกร
ผู้เล้ียงโคนมตำมโครงกำรฯ ในพื้นท่ี ท้ังในส่วนของข้อมูลครัวเรือน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำน และข้อมูลด้ำน
สังคมและเศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรฟำร์มโคนมและผลผลิตน้ ำนม ประกอบด้วย โครงสร้ำงและองค์ประกอบ
ฟำร์ม และกำรจัดกำรด้ำนอำหำร โดยในเบ้ืองต้นพบว่ำเกษตรกรอำจจัดหำอำหำรหยำบได้ไม่เพียงพอตลอดท้ังปี 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ ในส่วนของกำรประเมินปัญหำด้ำนสุขภำพของฝูงโคพบว่ำ สัดส่วนอำหำรข้นต่ออำหำร
หยำบไม่เหมำะสมคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๗ และคะแนนร่ำงกำย (Body Condition Score) ไม่เหมำะสมกับช่วง
กำรให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ จึงได้แนะน ำให้เกษตรกรเพิ่มปริมำณกำรให้อำหำรหยำบคิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๑๓ และแนะน ำให้ปรับสูตรอำหำรคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพแสดงกิจกรรมในขณะด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 

๒. ด ำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคท่ีส ำคัญในโคนม กำรจัดกำร
ฟำร์มโคนม และสุขศำสตร์และระบบกำรรีดนม ประจ ำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทำงด้ำนสุขศำสตร์กำรรีดนม กำรจัดกำรฟำร์มโคนมเม่ือพบปัญหำเต้ำนมอักเสบ รวมถึงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในระบบกำรรีดนม และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบกำรรีดนมอย่ำงง่ำย โดยได้รับเกียรติจำก รศ.น.สพ.
ดร.กิตติศักด์ิ อัจฉริยะขจร ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และนำย
ส ำรวย เรือนศรี อดีตเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเล้ียงโคนม องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
เป็นวิทยำกรในกำรจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดอบรมขึ้นในวันท่ี ๑๔-๑๕ กรกฎำคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพรนกยูง อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ซึ่งมีเกษตรกรเข้ำร่วมอบรมท้ังส้ิน ๖๓ 
รำย 
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รูปภำพแสดงกิจกรรมในขณะด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

 ๓. ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพโคนมประจ ำปี โดยแบ่งเป็น แม่โครีดนมจ ำนวน ๕๙๐ ตัว แม่โคแห้งนม 
จ ำนวน ๒๙ ตัว และโคสำวทดแทนจ ำนวน ๙๔ ตัว รวมท้ังส้ิน ๗๑๓ ตัว โดยด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงท้ังในรูปแบบ
ของเลือดป้ำยสไลด์แบบบำง และตรวจซีรัม โดยผลทำงห้องปฏิบัติกำรตรวจพบพยำธิเม็ดเลือด Anaplasma 
marginale จ ำนวน ๓๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ และพบ Theileria spp. จ ำนวน ๗๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๘๐ จึงแนะน ำให้ด ำเนินกำรรักษำเป็นรำยตัว และให้ผลทดสอบเป็นบวกต่อเช้ือ Brucella abortus จ ำนวน 
๓๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ซึ่งส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำทได้ด ำเนินกำรตำมำตรกำรควบคุมโรคบรูเซลลำ
ต่อไป        

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภำพแสดงกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพโคนมประจ ำปี 
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๔. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ระบบเครื่องรีดนมท้ังระบบ พร้อมท้ังเข้ำแก้ไขระบบเครื่องรีดนมให้กับฟำร์มโค
นมภำยใต้โครงกำรฯ โดยจำกกำรตรวจสอบระบบเครื่องรีดนมพบว่ำควำมดันสุญญำกำศท่ีปั๊มสุญญำกำศ 
(Vacuum pump) ท่ีใช้ภำยในฟำร์มของเกษตรกรซึ่งมีท้ังแบบแห้งและแบบน้ ำมันนั้น ยังสำมำรถสร้ำงควำมดัน
สุญญำกำศได้เพียงพอต่อจ ำนวนชุดหัวรีดท่ีใช้ภำยในฟำร์ม แต่ยังพบว่ำตัวควบคุมสุญญำกำศท ำงำนได้ไม่ดีร้อย
ละ ๑๕.๓๘ และติดต้ังในต ำแหน่งท่ีไม่เหมำะสมร้อยละ ๓๘.๔๖ อีกท้ังมีกำรติดต้ังมำตรวัดควำมดันสุญญำกำศ 
(Vacuum gauge) ผิดต ำแหน่งหรือติดต้ังไม่เหมำะสมร้อยละ ๗๖.๙๒ นอกจำกนี้ยังพบกำรต้ังจังหวะกำรท ำงำน
ของตัวจัดจังหวะกำรรีดนมหรือหัวใจ (Pulsator) เร็วหรือช้ำเกินไปร้อยละ ๖๐ แต่เมื่อเปรียบเทียบกำรท ำงำนตัว
จัดจังหวะกำรรีดนมท้ังด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำยังคงปกติอำจเนื่องมำจำกเป็นอุปกรณ์ท่ีเพิ่งซื้อเข้ำใหม่ท้ังหมด ใน
กำรนี้ได้ด ำเนินกำรปรับควำมดันสุญญำกำศให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม ร่วมกับกำรต้ังตัวจัดจังหวะกำรรีดนมให้อยู่
ในระดับ 55 – 65 รอบ/นำที โดยภำยในฟำร์มเดียวกันกำรท ำงำนของตัวจัดจังหวะกำรรีดนมจะต้องต่ำงกันไม่
เกิน ๓ รอบ/นำที ส่วนในกรณีท่ียังไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันทีได้แนะน ำให้เกษตรกรปรับเปล่ียนหรือจัดหำอุปกรณ์
เพิ่มเติมแล้วจึงเข้ำตรวจสอบระบบใหม่อีกครั้ง นอกจำกนี้ยังได้ให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์
เครื่องรีดนมและกำรดูแลรักษำระบบเครื่องรีดนมเพิ่มเติมอีกด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพแสดงกิจกรรมกำรวิเครำะห์และเข้ำแก้ไขระบบเครื่องรีดนมภำยในฟำร์ม 

 

  

       รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 189 
11 



 

 

 

คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 

 
ที่ปรึกษา 
นำยสัตวแพทย์ประภำส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
 

คณะผู้จัดท าสรุปข้อมูลและเนื้อหา 
1. ส่วนสุขภำพสัตว์ 
2. ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 
3. ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
4. ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 
5. ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
 

ผู้รวบรวมข้อมูลรูปเล่ม 
นำงสำวอินทิรำ  น้อยแสง  เจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
 

ออกแบบปก 
นำยสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข นักวิชำกำรสัตวบำล 
 

จัดพิมพ์โดย 
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 80/2 หมู่ท่ี 4 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  
จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12000  
โทรศัพท์/โทรสำร 02-9679700 กด 3 ต่อ 5111 , 02-5013177   
e-mail address : rg01_aty@dld.go.th   
website : http://region1.dld.go.th 
 
 

 


