
รายงานการติดตามผลการประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15, เขต 16 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15  (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) 
วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 แปลงใหญ่ปี 2560 ชนิดสินค้า ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง ไก่พ้ืนเมือง  
 แปลงใหญ่ปี 2561 ชนิดสินค้า ผึ้งพันธุ์ ไข่ไก่ โคนม 
 กลุ่มแปลงใหญ่โคนม มีการเชื่อมโยงกับคู่ค้า บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อสค.สุโขทัย บริษัทซีพีเมจิ 
เซ็นทรัลฟููด รีเทล ห้างแจ่มฟูา บริษัทแดรี่พลัส และสหกรณ์เครือข่าย  
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 ฐานเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือใช้แสดงของจริงและใช้ในการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ โดยมีฐานเรียนรู้ของปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอ จ านวน 25 ศูนย์ 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  
 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เปูาหมาย 120 ราย ผลการด าเนินงาน 120 ราย  
      - การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เปูาหมาย 80 ราย ผลการด าเนินงาน 80 ราย 
      - การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เปูาหมาย 20 ราย ผลการด าเนินงาน 20 ราย 
      - การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เปูาหมาย 20 ราย ผลการด าเนินงาน 20 ราย 
 2. การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ครั้งที่ 1 
      - Developing Smart Farmer ผลการด าเนินงาน 65 ราย  
      - Smart Farmer ผลการด าเนินงาน 55 ราย 
 3. การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ครั้งที่ 2 
      - Developing Smart Farmer ผลการด าเนินงาน 20 ราย  
      - Smart Farmer ผลการด าเนินงาน 99 ราย 
      - Smart Farmer ต้นแบบ ผลการด าเนินงาน 1 ราย 
4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
 กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 
 1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน เปูาหมาย 1,783 แห่ง ผล
การด าเนินงาน 1,487 แห่ง (83.44%) 
 2. จ านวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ เปูาหมาย 42 แห่ง ผลการด าเนินงาน 
40 แห่ง (95.24%) 
 3. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมาย 1,494 แห่ง ผลการด าเนินงาน 
1,193 แห่ง (79.85%) 



 4. จ านวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมาย 247 แห่ง ผลการด าเนินงาน 
254 แห่ง (100%) 
 5. เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ าผึ้ง เปูาหมาย 288 แห่ง ผลการด าเนินงาน 288 แห่ง (100%) 
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 ผลการด าเนินงาน 
 1. อบรมเกษตรกร เปูาหมาย 3 อ าเภอ 147 ราย ผลการด าเนินงาน 3 อ าเภอ 147 ราย (100%) 
 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
      - ไก่ไข่ เปูาหมาย 8,975 ตัว / 1,795 ราย ผลการด าเนินงาน 8,975 ตัว / 1,795 ราย 
      - อาหารสัตว์ปีก เปูาหมาย 17,950 กิโลกรัม / 1,795 ราย ผลการด าเนินงาน 17,950 กิโลกรัม 
/ 1,795 ราย 
      - เวชภัณฑ์ เปูาหมาย 3,590 ซอง / 1,795 ราย ผลการด าเนินงาน 3,590 ซอง / 1,795 ราย 
 3. ติดตามงาน เปูาหมาย 12 ครั้ง ผลการด าเนินงาน 10 ครั้ง (83.34%) 
 6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 ผลการด าเนินงาน  
 1. การจัดหาโค – กระบือ การส่งมอบโค – กระบือให้เกษตรกร (จัดท าสัญญา) เปูาหมาย 90 ราย ผล
การด าเนินงาน 10 ราย (11.12%) (ส่งมอบพันธุ์สัตว์) เปูาหมาย 310 ตัว ผลการด าเนินงาน 50 ตัว 
(16.13%) 
 2. การติดตามลูกเกิด/อายุครบ 18 เดือน  
      2.1 เพศเมียขยายให้เกษตรกรรายใหม่ เปูาหมาย 42 ราย ผลการด าเนินงาน 10 ราย (23.8%) 
      2.2 เพศผู้จ าหน่ายน าเงินเข้าธนาคารโค – กระบือ (อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจ าหน่าย) 
เปูาหมาย 46 ราย ผลการด าเนินงาน – ราย (0%) 
 3. การตรวจสอบกรณีรับมอบสัตว์ 3 ปี ไม่มีลูกเกิด (อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามและตรวจสอบสุขภาพ) 
เปูาหมาย 46 ราย ผลการด าเนินงาน – ราย (0%) 
 4. การมอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี จ าหนายออกจากบัญชี (อยู่ระหว่างด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์) 
เปูาหมาย 14 ราย ผลการด าเนินงาน – ราย (0%)  

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ประขากรสัตว์ทั้งหมมดในพ้ืนที่ จ านวน 335,794 ตัว  
 1. สัตว์มีเจ้าของ จ านวน 272,229 ตัว  
      - สุนัข จ านวน 190,444 ตัว 
      - แมว จ านวน 81,785 ตัว 
 2. สัตว์ไม่มีเจ้าของ จ านวน 35,206 ตัว 
      - สุนัข จ านวน 22,373 ตัว 
      - แมว  จ านวน 12,469 ตัว 
 3. การขึ้นทะเบียนสัตว์ จ านวน 56,963 ตัว 
      - สัตว์มีเจ้าของ จ านวน 94,014 ตัว 
      - สัตว์ไม่มีเจ้าของ จ านวน   3,799 ตัว  



 4. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 1,000 
ตัว ผลการด าเนินงาน 1,000 ตัว (100%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศผู้ เปูาหมาย 210 ตัว ผลการด าเนินงาน 210 ตัว (100%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศเมีย เปูาหมาย 490 ตัว ผลการด าเนินงาน 362 ตัว (74%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศผู้ เปูาหมาย 90 ตัว ผลการด าเนินงาน 217 ตัว (241%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศเมีย เปูาหมาย 210 ตัว ผลการด าเนินงาน 211 ตัว (100%) 
 5. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยกรมปศุสัตว์) เปูาหมาย 7,000 ตัว ผลการด าเนินงาน 674 
ตัว (9.63%) 
      - สุนัข เปูาหมาย 4,900 ตัว ผลการด าเนินงาน 459 ตัว (9.37%) 
      - แมว เปูาหมาย 2,100 ตัว ผลการด าเนินงาน 215 ตัว (10.24%) 
 6. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เปูาหมาย 239,046 ตัว ผล
การด าเนินงาน 225,896 ตัว (94.50%) 
 7. โครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 210 หัว ผลการ
ด าเนินงาน 206 หัว (98.10%) 
 8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เปูาหมาย 420 ราย ผลก
ด าเนินงาน 432 ราย (102.86%) 
 9. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการพิษสุนัขบ้า) เปูาหมาย 210 ตัว ผลการด าเนินงาน 343 ตัว 
(163.33%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศผู้ เปูาหมาย 44 ตัว ผลการด าเนินงาน 124 ตัว (281.82%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศเมีย เปูาหมาย 103 ตัว ผลการด าเนินงาน 125 ตัว (121.36%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศผู้ เปูาหมาย 19 ตัว ผลการด าเนินงาน 34 ตัว (178.95%) 
      - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศเมีย เปูาหมาย 44 ตัว ผลการด าเนินงาน 60 ตัว (136.36%) 
 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟูาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เปูาหมาย 62 ตัว ผลการด าเนินงาน 92 ตัว 
(148.39%) 
 สรุปศูนย์พักพิงในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 6 แห่ง 
 1. สถานที่พักพิงที่ได้ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตาม
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 แห่ง คือ มูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยุ่
บ้านเลขท่ี 289 หมู่ที่ 1 ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. สถานที่พักพิงสัตว์ที่ได้ขอขึ้นเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 แห่ง คือ บ้านความหวังใหม่ของสัตว์ไร้บ้าน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต าบลดอนเปา 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. สถานที่พักพิงสัตว์ประเภทไม่แสวงหาผลก าไร  
      3.1 Care for dog foundation พิทักษ์รักสัตว์เพ่ือสังคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้าน
แพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
      3.2 มูลนิธิสันติสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 193/155 บ้านกุลพันธ์วิลล์ 7 ต าบลปุาปูอง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 



      3.3 The ark foundation ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 8 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
      3.4 ล้านนาด้อกเวลแฟร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ปัญหาอุปสรรค การสร้างศูนย์พกัพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. อยู่ระหว่างการพิจารณาหาพื้นที่เหมาะสม จ านวน 2 แห่ง คือ ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาแม่ริม) อ าเภอแม่
ริม หรือส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอพร้าว 
 2. แหล่งงบประมาณนยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ 
 3. มีการร่างโครงการแล้ว อยู่ในขั้นตอนการหาแหล่งงบประมาณและจ านวนงบประมาณ  
 4. แบบแปลนการก่อสร้างด าเนินการแล้ว มีความพร้อมในการเสนอเพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ใ น              
ระยะยาว (งบประมาณ บุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ) 
 2. มีการจัดตั้งท า MOU ร่วมกับสถานที่พักพิงสัตว์ที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยท าการเชิญประชุมทุกปี 
ติดตามสถานสงเคราะห์สัตว์ เรื่องจ านวนประชากรและการควบคุมประชากรสัตว์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการขอ
จัดตั้งด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติปูองกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ  
 1. จ านวนโรงเรียนทั้งหมดโครงการฯ เปูาหมาย 1,699 แห่ง ผลการด าเนินงาน 1,699 แห่ง (100%) 
 2. เด็กนักเรียนได้รับการดื่มนมตามโครงการฯ เปูาหมาย 1,699 แห่ง ผลการด าเนินงาน 1,699 แห่ง (100%)  
 3. การตรวจติดตามโครงการฯ จ านวน 2 ครั้ง 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (สินค้าโคนม) 
 แผนการด าเนินงาน  
 1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวมแปรรูป 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 2. ประสานงานและผลักดันให้สหกรณ์เปูาหมาเข้าร่วมประชุม/อบรม ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ให้เกิดผลส าเร็จ 
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรุปน้ านมและผลิตภัณฑ์นมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 4. ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ  
 5. รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขเวลาของการรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน  
 1. จัดอบรมการแปรรูปน้ านมและผลิตภัณฑ์นมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ปี 2562 จ านวน 2 รุ่น กลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่ ผู้แทนสหกรณ์โคนม 15 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 2 คน 
       - รุ่นที่ 1 วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ 7 ราย ผู้แทนสหกรณ์ 26 ราย หน่วยงานอ่ืนๆ 
14 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย 



       - รุ่นที่ 2 วันที่ 5-8 มินาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ 7 ราย ผู้แทน
สหกรณ์ 31 ราย หน่วยงานอื่น 12 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย  
 หัวข้อการฝึกอบรม นมคุณภาพสูงล้านนา Lanna High Quality Milk ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ านม 
การแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการท านมข้นหวาน ปฏิบัติการท าไอศกรีมซอฟต์เสริ์ฟ ไอศกรีม
ฮาทเสริ์ฟ โยเกริ์ต ครีมสด ปฏิบัติการท ามอสซาเรลล่าและริคอสต้าชีส ปฏิบัติการท าอาหารจากผลิตภัณฑ์นม นม
เปรี้ยว เต้าหู้นมสดและพุดดิ้ง ปฏิบัติการท าสบู่นมสดและสบู่เหลวนมสด  
 ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่คาดว่าจะน าไปใช้เกี่ยวกับน้ านมและการแปรรูป สามารถน าไปต่อยอด
ทางธุรกิ สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ 
 ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมการฝึกอบรมหลักสูตรท าอาหารคาวที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์นม การฝึกปฏิบัติควร
เรียนเนื้อหาก่อนเนื่องจากเวลาปฏิบัติจริงใช้เวลายืนทั้งวัน การท าข้อมูลในสไลด์ เป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารคู่มือที่
มอบให้มีการเรียงล าดับตามการสอน การท าสบู่เหลวมีความยากและใช้ปริมาณนมน้อยในการท า 
 

จังหวัดล าปาง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15  (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) 
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง   

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
1. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ  
  หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง 
ประเด็นการตรวจติดตาม  

1.1  เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) จ านวน 1 แห่ง เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกร               
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน 50 ราย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ เพ่ือให้บริการผสมอาหารสัตว์แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร หรือด าเนินการผสมอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) 

1.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปางได้รับงบประมาณ ปี 2562 เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์โดย
จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 7 รายการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

o รถแทรกเตอร์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 88 แรงม้า 
o เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 
o เครื่องบดวัตถุดิบแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 300 กิโลกรัม 
o เครื่องผสมอาหารแนวนอน 1,000 กิโลกรัม 
o เครื่องหั่นจ่ายหญ้า 
o เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ 
o รถตักล้อยาง ขนาด 74 แรงม้า 

 
 
 



1.3  ผลการด าเนินงาน 
 1.3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ศูนย์บริการอาหารสัตว์ ค าสั่งที่ 
14/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

       1. ดูแล ตรวจเช็ค บ ารุงรักษาเครื่องจักรการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

       2. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
       3. ควบคุมการใช้เครื่องจักรการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ทุกครั้งที่มีผู้

มาใช้บริการ และรายงานผลการใช้บริการประจ าเดือนต่อ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปางและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 

       4. มีหน้าที่วางแผนการควบคุมในกรณีมีการใช้สาธารณูปโภคในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ตลอดจนวาง
ระเบียบปฏิบัติในการใช้ น้ า ไฟฟูา น้ ามัน ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 1.3.2 การให้บริการเกษตรกร 
       1. เครื่องผสม TMR มีเกษตรกรมาใช้บริการ 1 ราย ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2562 รวม

จ านวน TMR 26,000 กิโลกรัมๆ ละ 4.67 บาท รวมเป็นเงิน 121,420 บาท โคนมทั้งหมด 47 ตัว แม่โครีดนม 
15 ตัว สามารถลดตันทุนการซื้ออาหาร TMR มาใช้ในราคากิโลกรัมละ 0.83 - 1.33 บาท 

       2. เครื่องผสมอาหารข้นแนวนอน สหกรณ์โคนมนครล าปางมาใช้บริการ จ านวน 16 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 
25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2562 รวมจ านวน 39,660 กิโลกรัม มีเกษตรกได้รับบริการ 20 ราย โดยสหกรณ์
โคนมนครล าปาง น าอาหารข้นไปจ าหน่ายให้กับสมาชิก ราคากิโลกรัมละ 11.50 บาท เกษตรกรสามารถประหยัด
ค่าอาหารข้นลงได้กิโลกรัมละ 1 - 1.5 บาท 
       3. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 2 ครั้ง 
          ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2562 หลักสูตร Smart Farmer จังหวัดล าปาง จ านวน 19 ราย 
          ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรการใช้เครื่อง TMR จ านวน 50 ราย 

การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 แปลงใหญ่ 2559 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่อ าเภองาว  เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี การจัดท าเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เทคนิค
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีว
ภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตและปูองกันศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต ผลการด าเนินงานผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มี GAP 100 ราย 275.50 ไร่ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้
ความชื้นไม่น้อยกว่า 15 % โดยการปฏิบัติตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) การผลิตที่ถูกต้องใน
ฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อการบริโภค 
 แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่อ าเภอเมืองล าปาง ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 20 
ราย 114.75 ไร่ เก็บผลผลิตที่ความชื้นไม่เกิน 20 % อ าเภอเสริมงาม ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 87 ราย 
433.50 ไร่ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน อ าเภอเมืองปาน ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 108 ราย 362 ไร่ และมี
คุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อ าเภอวังเหนือ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 28 ราย 298.50 ไร่ 
และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อ าเภอแม่เมาะ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 11 ราย 
106.50 ไร่ และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อ าเภอแม่ทะ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 40 
ราย 474 ไร่ เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี การจั ดท าเมล็ดพันธุ์ดี                 



ไว้ใช้เอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พันธุ์ที่ได้รับ
การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการเพ่ิมผลผลิตและปูองกันศัตรูพืช การใช้
เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต โดยการปฏิบัติตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice)    การผลิตที่
ถูกต้องในฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อการบริโภค 
  แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง พ้ืนที่อ าเภอแจ้ห่ม  เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการ
รวมกลุ่มต่อรองการจัดซื้อปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการท าอาหารเองโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น และการจัดการ
ระบบการปูองกันโรค ผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 
 แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่โคนม พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้อาหาร
ข้นที่มีคุณภาพและให้ในปริมาณที่เหมาะสม การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ การจัดหาแม่พันธุ์โค
นมที่ดีมีคุณภาพมาเลี้ยง การใช้เงินทุนดอกเบี้ยต่ า การจัดสรรแรงงานให้เหมาะสมกับจ านวนโคนม การจัดท าบัญชี
ฟาร์ม และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และมีคุณภาพได้มาตรฐานความต้องการของ
ตลาด 
 แปลงใหญ่ 2561 แปลงใหญ่โคเนื้อ พ้ืนที่อ าเภองาว มีการยกเลิกกลุ่มเดิมและอยู่ระหว่างการจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

1. ประเด็นการตรวจติดตาม  
     1.1 ความพร้อมของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมูลข่าวสาร 

บริการด้านการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะระบบ Online/Smart Box  
     - เกษตรกรเครือข่าย ศพก.จ านวน 178 เครือข่าย สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทักษะและ

ประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร 
     - ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ใน

เรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีแปลงเกษตรกรต้นแบบที่ท าการผลิตสินค้า
ประมง ปศุสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์ในการสาธิตให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ  

     - พัฒนาฐานเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือใช้แสดงของจริงแงะใช้ในการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ 

     หลักสูตรการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประด็นปัญหาทางการเกษตรของชุมชนที่ร่วมกันก าหนด
ขึ้น เช่น การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรด้านต่างๆ เป็นต้น 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน ร่วมกันของ ศพก.ต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันหรือใกล้เคียงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา
ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ และประสิทธิภาพให้แก่ศพก. 

3. พัฒนา ศพก.ให้เป็นโรงเรียนด้านเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  
 เปูาหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเปูาหมายการพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart Famer และ 
Young Smart Famer รวมทั้งสิ้น 905 ราย โดยเกษตรกรประเมินตนเองและจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล 
สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงเรื่อการวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดกระบวนการต่างๆ  
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by 
Agri-Map)  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ เปูาหมาย 2 
ฟาร์ม 6 กลุ่ม 55 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสม ที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์ จ านวน 130 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  จ านวน 1 กลุ่ม รายละเอียดการดูแล



สุขภาพโคเนื้อ 130 ตัว ผสมเทียมแม่โค จ านวน 65 ตัว และติดตามนิเทศงาน 3 กลุ่ม มีการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน และรายงานกรมปศุสัตว์ ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
5. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 จ านวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมายรวม 177 ฟาร์ม ด าเนินการแล้ว 
167 ฟาร์ม ดังนี้ 

- โคนมเปูาหมาย 17 ฟาร์ม ด าเนินการแล้ว 12 ฟาร์ม 
- สุกร เปูาหมาย 80 ฟาร์ม ด าเนินการแล้ว 77 ฟาร์ม 
- ไก่เนื้อ เปูาหมาย 40 ฟาร์ม ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
- ไก่ไข่ เปูาหมาย 40 ฟาร์ม ด าเนินการแล้ว 38 ฟาร์ม  
การด าเนินงานในปี 2562 กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาปศุ

สัตว์อินทรีย์ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า (Supply Chain) โดยค านึงถึงการพัฒนาการ
ผลิตที่เป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาเชื่อมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง มีเปูาหมายรับผิดชอบ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เปูาหมายเกษตรกร 2 ราย  
    วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์จากเดิมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการขยายจ านวน
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เพ่ือช่วยสร้างทางเลือกอาชีพที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และก าลังเข้าสู่ระบบอินทรีย์ พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง จ านวน 2 ราย 

2. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียวเปูาหมายเกษตรกร 1 ราย 
    วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่เอ้ือต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยที่ท าการผลิตในวิถีเกษตรพอเพียง เพ่ือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคใน
รูปแบบตลาด เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรวิถีพ้ืนบ้าน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียว
ส าหรับเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถี
พ้ืนบ้าน โดยด าเนินการในพื้นที่ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

6. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,230 ราย 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ 5 ตัว/ราย พร้อมอาหาร 10 กิโลกรัม/ราย วิตามิน 1 ซอง/
ราย และยาปฏิชีวนะ 1 ซอง/ราย 
 7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 1. การตรวจติดตามลูกสัตว์เกิดตัวที่ 1 จากเกษตรกรรายเดิมที่รับสัตว์ของธนาคารโค -กระบือ ไปแล้ว 
จ านวน 25 ตัว  
 2. การติดตามการขยายลูกสัตว์ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 



      - เพศเมียขยายต่อให้เกษตรกรรายใหม่ จ านวน 20 ตัว 
      - เพศผู้จ าหน่ายน าเงินเข้าบัญชีธนาคารโค – กระบือ จ านวน 12 ตัว  
 3. มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือให้เกษตรกรเมื่อสัญญาครบ 5 ปี และจ าหน่ายออกจากบัญชี  

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 

รายละเอียด เปูาหมาย ด าเนินการ ร้อยละ 
1. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

1,000 ตัว 1,711 ตัว 171.00 

2. การติดตามประสานโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

309 ครั้ง 328 ครั้ง 106.15 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรม
อาสาปศุสัตว์) 

210 ราย 221 ราย 105.24 

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปาง 
 1. หน่วยจัดซื้อนมโรงเรียน 127 หน่วย โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 551 แห่ง ขณะนี้ได้ด าเนินการท า
สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว 
 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จังหวัดมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือติดตามการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยการตรวจสอบการส่งมอบอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนให้ครบ
ทุกแห่งและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และต้องเป็นน้ านมที่มีคุณภาพตามสัญญา ในขณะนี้ส านักงานปศุสัตว์ทุก
อ าเภอได้ด าเนินการตรวจติดตามแล้ว และอยู่ระหว่างรายงานความคืบหน้ามายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 
 

จังหวัดล าพูน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15  (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) 
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานล าพูน ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 แปลงใหญ่ปี 2560 ชนิดสินค้า ไก่พ้ืนเมือง 
 แปลงใหญ่ปี 2561 ชนิดสินค้า โคนม ผึ้ง 
 ภาพรวมการตลาดแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ ผลการด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอ าเภอลี้ มี
การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกับสหกรณ์โคนมล าพูน และสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง เพ่ือจ าหน่าย
ข้าวโพดต้นสดเป็นอาหารสัตว์ (ไซเลจ) ประมาณการผลิต 6 ตัน/วัน ราคาจ าหน่ายขั้นต้น 2.20 – 2.50 บาท/
กิโลกรัม 
 การตลาดออนไลน์ สินค้าพรีเมี่ยม มีการด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนการตลาดการซื้อขาย และการ
เชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/บริษัทเอกชน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและความต้องการของตลาดแปลงใหญ่ มี
ผลการด าเนินงาน  



- กลุ่มแปลงใหญ่โคนมต าบลห้วยยาบ มีผลการเชื่อมโยงการตลาดและจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ปริมาณผลผลิต 25.067 ตัน/วัน จ านวนทั้งสิน 9,149 ตัน กับบริษัท ซีพีเมจิ จ านวน 754.45 ตัน 
มูลค่า 15 ล้านบาท บริษัทแดรี่พลัส จ านวน 7,300 ตันมูลค่า 150 ล้านบาท และองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมฯ (อสค) จ านวน 1,095 ตัน มูลค่า 22 ล้านบาท 

- กลุ่มแปลงใหญ่โคนมเภอบ้านโฮ่ง มีการเชื่อมโยงตลาดและจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ปริมาณผลผลิต 18.67 ตัน/วัน จ านวนทั้งสิ้น 6,815 ตัน มูลค่า 129 ล้านบาท 

- กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ง อ าเภอเมือง มีการเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัทเนสเล่ การจ าหน่ายผลผลิตเป็นลักษณะ
ต่างคนต่างจ าหน่าย เนื่องจากสามารถน าน้ าผึ้งมารวมกันได้ มีความแตกต่างของคุณภาพน้ าผึ้งแต่ละราย 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  
 กิจกรรมพัฒนาเกษตกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer / Young Smart Farmer เปูาหมาย 40 ราย ผล
การด าเนินการ เกษตรกรมีการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ความสนใจในการท ากิจกรรม สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้ เกษตรกรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชอบการน าเสนอและการออกร้านจ าหน่าย
สินค้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยในการผลิต และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ 
3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าได้ด าเนินงานดังนี้ 

1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP  
- ตรวจติดตาม เปูาหมาย 236 ฟาร์ม  ผลการด าเนินงาน 236 ฟาร์ม 
- ตรวจต่ออายุ เปูาหมาย 45 ฟาร์ม  ผลการด าเนินงาน 86 ฟาร์ม 
- ตรวจรับรอง (ฟาร์มใหม่) เปูาหมาย 20 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน 41 ฟาร์ม 
  ประกอบด้วยฟาร์มโคนม  จ านวน 33 ฟาร์ม 
                 ฟาร์มโคเนื้อ  จ านวน 5 ฟาร์ม 
        ฟาร์มผึ้ง      จ านวน 3 ฟาร์ม 

2. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  
- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เปูาหมาย 19 แห่ง  ผลการด าเนินงาน 19 แห่ง  

4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวักล าพูน สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ มอบให้เกษตรกร รายละ 5 ตัว , อาหารไก่ รายละ 10 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ รายละ 1 ชุด 
5. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เปูาหมายสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด มีการจัดหารถแทรกเตอร์
พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว 1 คัน ส าหรับลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ใช้ผสมอาหารส าหรับเลี้ยงโคนมในฟาร์มขนาดกลาง จ านวน 142 ตัว (2.20 ตัน) จ าหน่ายให้สมาชิกท่ีถอนโคสาว
ท้องไปเลี้ยงต่อในฟาร์มของตนเพ่ือรอคลอด จ านวน 46 ฟาร์ม (70 ตัว) และจ าหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ วันละ 4 
ตัน รวมผสมอาหารได้วันละประมาณ 6.20 ตัน สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคได้วันละ 6,200 x 1.62 บาท = 
10,044 บาท (ราคาขายให้สมาชิก 2.58 บาท/กก. ราคาตลาด 4.20 บาท/กก.) ซึ่งราคาอาหาร TMR ถูกกว่าราคา
ตลาดร้อยละ 38.56 และสามารถลดค่าจ้างแรงงานได้วันละ 2 คน เป็นเงิน 620 บาท/วัน 



 ปัญหาอุปสรรค ด้านราคาวัตถุดิบที่ผันผวนตามภาวะตลาดและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เนื่องจากก าลังการผลิตมีจ ากัด 
 ผลวิเคราะห์จากการด าเนินงาน สหกรณ์โคนมล าพูน สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจาได้
เชื่อมโยงด้านวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พ้ืนที่ต าบลแม่ตื่น อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
แต่ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งท าให้ผลผลิตเสียหาย ท าให้มี
อาหารเลี้ยงโคนมในธนาคารโคนมทดแทนในปัจจุบันได้ 142 ตัว และจ าหน่ายให้สมาชิกแล้ว 17 คน ทั้งนี้
เนื่องจากก าลังการผลิตมีจ ากัด และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้เครื่องผสมอาหาร TMR พร้อมอุปกรณ์
จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ขนาดก าลังการผลิต 15 ตัน 
6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 เกษตรกรยืมแม่โคเพ่ือการผลิต จ านวน 137 ราย รายละ 1 ตัว แบ่งเป็น อ าเภอเมืองล าพูน 2 ราย 
อ าเภอลี้ 24 ราย และอ าเภอทุ่งหัวช้าง 111 ราย จ านวนสัตว์ในโครงการฯ รวมทั้งหมด 225 ตัว แบ่งเป็น พ่อโค 
จ านวน 2 ตัว แม่พันธุ์โค จ านวน 137 ตัว และลูกเกิดตัวที่ 1 จ านวน 86 ตัว 
 เกษตรกรถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญายืมโคเพ่ือการผลิตของโครงการฯ โดยยังไม่มีการมอบกรรมสิทธิ์
โคให้เกษตรกร (ระยะเวลายังไม่ครบตามสัญญา) 
7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 เป็นโครงการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2562 เปูาหมายสหกรณ์โคนมล าพูน ด าเนินงานโดย
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน ผลการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ประชุมสมาชิกให้
รับทราบความก้าวหน้าของโครงการในทุกๆ เดือน พาสมาชิกไปศึกษาดูงานในสหกรณ์ที่ด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ ในปี 2562 มีแผนการรับลูกโคเข้าธนาคาร 100 ตัว ผลการด าเนินงานรับลูก
โคเข้ามาในฟาร์มกลางแล้ว 31 ตัว  

ยอดยกมาจากปีก่อน ฝากระหว่าง ต.ค.61 – พ.ค. 62 ตาย ไถ่ถอน คัดท้ิง คงเหลือ 
200 ตัว 31 ตัว 15 ตัว 74 ตัว 1 ตัว 141 ตัว 

 ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงลง 3.5 เดือน/ตัว เนื่องจากโคมีความ
สมบูรณ์พันธุ์กว่าโคในฟาร์มของเกษตรกรทั่วไป ท าให้ผสมติดได้เร็วขึ้น (โคในฟาร์มเกษตรกรจะผสมติดเมื่อโคมี
อายุ 22 เดือน แต่โคในฟาร์มธนาคารผสมติดเมื่อมีอายุเฉลี่ย 18.5 เดือน) คิดเป็นเงิน 7,875 บาท (อาหารวั น
ละ 25 กก. X 3.00 บาท/กก.) สามารถท าให้รีดนมได้เร็วขึ้น 3.5 เดือน มีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 24,570 
บาท/ตัว (105 วัน X วันละ 13 กก. X 18 บาท/กก.) 
 ปัญหาอุปสรรค ในช่วงปลายปี 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เกิดโรคปากเท้าเปื่อยและโรคปอด
อักเสบ ระบาดในพ้ืนที่ท าให้โคในธนาคารเสียชีวิตรวมตั้งแต่ต้น จ านวน 14 ตัว สมาชิกเจ้าของโคที่ท้อง 5 เดือน 
แล้วไม่สามารถถอนโคสาวท้องออกไปเลี้ยงต่อที่ฟาร์มของตนเอง เนื่องจากปศุสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายในช่วงที่มีโรค
ระบาด (ปัจจุบันไถ่ถอนหมดแล้ว) 
 ผลวิเคราะห์จากการด าเนินงาน สหกรณ์ได่ช้ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง และประชุมสมาชิก
ให้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการในทุกๆ เดือน โคที่เลี้ยงในฟาร์มกลางมีความสมบูรณ์กว่าโคในฟาร์มของ
สมาชิก ท าให้เกษตรกรสมาชิกสนใจน าลูกโคมาฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 มีแผนรับฝาก 100 ตัว 
สามารถรับฝากได้แล้ว จ านวน 31 ตัว คิดเป็นร้อยละ 31 ของเปูาหมาย 
 



8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
 ความก้าวหน้าในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามกรอบการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ด้านปศุสัตว์ ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์ เปูาหมาย
เกษตรกร จ านวน 137 ราย มีการชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมาตรฐานฟาร์มแก่เกษตรกร จ านวน 
90 ราย  

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
 ประชากรสุนัขและแมวข้อมูลจาก ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน สุนัข จ านวน 
52,632 ตัว  แมว 19,724 ตัว รวมทั้งสิ้น 72,426 ตัว 
 ผลการด าเนินกิจกรรม การควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดท าหมัน  

ชนิดสัตว์ / เพศ 
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ กรมปศุสัตว์ 

เปูาหมาย (ตัว) ผลงาน (ตัว) เปูาหมาย (ตัว) ผลงาน (ตัว) 
สุนัข (เพศผู้) 210 198 44 46 
สุนัข (เพศเมีย) 490 323 103 106 
แมว (เพศผู้) 90 173 19 55 
แมว (เพศเมีย) 210 299 44 85 

รวมทั้งสิ้น 1,000 993 210 292 
 

กิจกรรม หน่วยวัด เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1.การควบคุมประชากรสตัว์โดยการผ่าตัดท าหมัน ตัว 1,000 993 99.3 
2.การติดตามประสานงานโครงการสรา้งพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขย้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 4 3 75.0 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า              
(อบรมอาสาปศสุัตว์) ราย 120 175 145.8 

4.วัคซีนส าหรับปูองกันโรค โด๊ส 7,000 5,283 75.47 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
1. ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเวชภัณฑ์จ านวนหนึ่ง ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้บุคลากรจ านวนมากในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ข้อเสนอแนะควรมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน 

2. บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน จ านวนน้อยไม่เพียงพอกับประมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
และความต้องการของภาคประชาชน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับส าหรับการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด 
หรือไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ฯ อุปกรณ์บังคับสัตว์และ
เวชภัณฑ์ ข้อเสนอแนะควรชี้แจงหรือสั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระในการบังคับสัตว์ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดทักษะองค์ความรู้ในการบังคับสัตว์ที่ดุร้ายหรือควบคุมไม่ได้ในพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะควรจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ฯ ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



5. การติดตามประสานงานโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานลดลง โดยได้รับการจัดสรรเพียง 2 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2561 
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการปรับระบบนมส าหรับนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน
ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2562 เป็นต้นไป และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดล าพูนด าเนินการตามข้อสั่งการโดยให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการติดตามผลการจัดส่งนม
โรงเรียนและรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ นั้น  
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้ด าเนินการตรวจติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอเรียบร้อย
แล้ว ขอสรุปผลการตรวจติดตาม ดังนี้ 

1. อ าเภอบ้านธิ จัดส่งนมโดยสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 14 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

2. อ าเภอทุ่งหัวช้าง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 32 แห่ง ได้รับ
นมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

3. อ าเภอเวียงหนองล่อง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 14 แห่ง 
ได้รับนมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

4. อ าเภอลี้ จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 73 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

5. อ าเภอปุาซาง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวน 1 แห่ง จัดส่งนมโดยสหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ จ านวน 35 แห่ง โรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 36 แห่ง ได้รับนมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 

6. อ าเภอบ้านโฮ่ง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 34 แห่ง ได้รับ
นมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

7. อ าเภอแม่ทา จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 46 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

8. อ าเภอเมืองล าพูน จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 48 แห่ง 
จัดส่งนมโดยสหกรณ์โคนมเชียงใหม จ านวน 32 แห่ง โรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 80 แห่ง ได้รับนมทั้งหมด
ครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  

 สรุปพื้นท่ีจังหวัดล าพูน มีบริษัทที่จัดส่งนมในพื้นที่ จ านวน 2 บริษัท คือบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ านวน 
247 แห่ง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ านวน 80 แห่ง รวมโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 327 แห่ง  
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ประกอบการที่จัดส่งนมในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน รายงานการท าสัญญา               
ซื้อขายนมโรงเรียนจ านวน 2 บริษัท ได้แก่  

- บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 59 แห่ง ครบถ้วน ไม่มีปัญหาในการด าเนินการ 
สัญญาแนบประกอบจ านวน 59 สัญญา 

- สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จัดท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 24 แห่ง ครบถ้วน ไม่มีปัญหาในการด าเนินการ 
สัญญาแนบประกอบจ านวน 24 สัญญา 



ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการอาหารนม
เ พ่ือเด็กและเยาวชน เรื่ องหลัก เกณฑ์และวิ ธีการด า เนินงานโครงการอาหาร เสริม (นม) โรง เรี ยน                  
ประจ าปีการศึกษา 2562  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดล าพูน  
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง 1. แผนความเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
      2. แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. กิจกรรมประสานงาน แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมาย เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การ
รวบรวม แปรรูป การบริหารจัดการด้านการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลการด าเนินงานมีการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมายสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สหกรณ์ 15 แห่ง แบ่งชนิดสินค้า ผลไม้ โคนม ปศุสัตว์และข้าว มีการแนะน าให้สหกรณ์จัดท า
ฐานข้อมูลแยกเป็นรายแห่งหรือรายโครงการย่อยตามชนิดสินค้า 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  ด้านการแนะน า
ส่งเสริมสนับสนุนในการแก้ปัญหาเชิงลึกของระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์
ร่วมกับสหกรณ์ ของสหกรณ์โคนมหริภุญชัย จ ากัด โดยสหกรณ์สามารถหาทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อแม่โค ให้
สมาชิกได้ตามแผน จ านวน 31 ตัว มูลค่า 1,395,000 บาท การรับน้ านมดิบและการรับสมาชิกเพ่ิมไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายเนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ใกล้เคียง มีแนวทางแก้ไขส่งเสริมให้การ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 คือส่งเสริมให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มของ
สมาชิกให้เข้าสู่ระบบ GAP 
 

จังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) 
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย  

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง  จ านวน 1 แปลง  เกษตรกร 60 ราย 
 แปลงใหญ่โคนม   จ านวน 2 แปลง  เกษตรกร 72 ราย พ้ืนที่ 1,381 ไร่ 
 แปลงใหญ่โคเนื้อ  จ านวน 1 แปลง  เกษตรกร 34 ราย พ้ืนที่ 109 ไร่ 
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร
ผู้น า ผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 180 ราย ด าเนินการแล้วโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  
 การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ 
เปูาหมาย 120 ราย ด าเนินการได้ร้อยละ 100 



4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกสรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By 
Agri-map) 
 แผนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ เปูาหมาย 500 ไร่ ผลการด าเนินงาน 250 ไ ร่ 
เกษตรกร 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
 เปูาหมายตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 238 แห่ง ผลการด าเนินงาน GAP ทั้งหมด ตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 326 แห่ง ด าเนินการได้ร้อยละ 123.80  
ผลการด าเนินงานในแปลงใหญ่ 

- แปลงที่เริ่มด าเนินการปี 2560 
ชนิดสินค้า พ้ืนที่โครงการ (ไร่) พ้ืนที่ที่ได้ GAP (ไร่) ร้อยละ 
ไก่พ้ืนเมือง 60 ฟาร์ม 2 ฟาร์ม 3.33 

- แปลงที่เริ่มด าเนินการปี 2561 
ชนิดสินค้า พ้ืนที่โครงการ (ไร่) พ้ืนที่ที่ได้ GAP (ไร่) ร้อยละ 

โคนม 1,381 ฟาร์ม 397.75 ฟาร์ม 28.80 
โคนม (ต้าสันทรายงาม           
ไม่รวม โคนมเชียงราย) 

37 ฟาร์ม 37 ฟาร์ม 100 

โคเนื้อ 34 ฟาร์ม GFM 34 ฟาร์ม 100 
 ปัญหาอุปสรรค มาตรฐาน GAP ในการเลี้ยงสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย (โคเนื้อ/ไก่พ้ืนเมือง) เกษตรกร
ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากต้องมีนายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและเป็นมาตรฐานทางเลือก กรมปศุสัตว์จึงส่งเสริมให้
เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน GFM (Good Farming Management) โดยเน้นความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เลี้ยงสัตว์แทนมาตรฐาน GAP ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ให้การรับรองไก่พ้ืนเมือง GFM  แล้ว 42 
ฟาร์ม/ราย โคเนื้อ 34 ฟาร์ม  
6. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 กลุ่มข้ัน 1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์แผน 10 / ผล 10ราย 
 กลุมขั้น 3 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 1 เรื่อง (ได้ระบบการผลิต การบริหารจัดการ สูตรอาหาร
ไก่พ้ืนเมืองอินทรีย์)  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ,ปศุสัตว์อินทรีย์ 10 ราย ด าเนินการได้ร้อยละ 100  
 ปัญหาอุปสรรค การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์อินทรีย์เช่น 
ข้าวโพด ตลาดสินค้าอินทรีย์และราคาผลผลิตยังไม่ชัดเจน  
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 ผลการด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุน
ไก่ไข่อายุ 10 สัปดาห์ขั้นไป และอาหารไก่ไข่จ านวน 10 กิโลกรัม/ราย พร้อมเวชภัณฑ์จ านวน 1 ชุด/ราย  
8. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
 เปูาหมายการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรทดแทนแรงงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเปูาหมายการด าเนินงาน จ านวน 1 สหกรณ์ คือ 
สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานโดยสหกรณ์จะต้องสมทบเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 % ส านักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 70 % ประกอบด้วยการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ในการจัดหารถไถนาแทรกเตอร์ จ านวน 1 คัน 



 ผลการด าเนินงานได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กับสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 % สหกรณ์ที่ได้รับ
การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือการบริการสมาขิกเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์
ได้รับประโยชน์ จ านวน 37 ราย งบประมาณสนับสนุน 637,300 บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
9. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 เปูาหมายสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ยืมเพ่ือการผลิต ทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 
      ผลการด าเนินงานส่วนที่ 1  
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 2,160 ราย 
2. จังหวัดเชียงรายมีโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  รวมกันทั้งหมด 
จ านวน 5,054 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 116,246,000 บาท ดังนี้ 
 2.1 โคพ่อพันธุ์ จ านวน 5 ตัว คิดเป็นมูลค่า 139,000 บาท 
 2.2 กระบือพ่อพันธุ์  จ านวน 17 ตัว คิดเป็นมูลค่า 988,000 บาท 
 2.3 โคเพศเมียแม่พันธุ์ จ านวน 2,137 ตัว  คิดเป็นมูลค่า 59,770,000 บาท 
 2.4 กระบือเพศเมียแม่พันธุ์ จ านวน 1,520 ตัว คิดเป็นมูลค่า 45,600,000 บาท 
 2.5 ลูกโคตัวที่1 จ านวน 762 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,334,000 บาท 
 2.6 ลูกกระบือตัวที่ 1 จ านวน 435 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,480,000 บาท 
 2.7 ลูกโคตัวที่ 2 จ านวน 134 ตัว คิดเป็นมูลค่า 670,000 บาท 
 2.8 ลูกกระบือตัวที่ 2 จ านวน 44 ตัว คิดเป็นมูลค่า 264,000 บาท  
     ผลการด าเนินงานส่วนที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 28 มิถุนายน 2562) 
1. จ าหน่ายลูกโค-ลูกกระบือ ตัวที่ 1 จ านวน 225 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,375,000 บาท 
2. ขยายลูกโค-ลูกกระบือ ตัวที่ 1 จ านวน 106 ตัว คิดเป็นมูลค่า 2,968,000 บาท 
3. มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร จ านวน 52 ตัว คิดเป็นมูลค่า 780,000 บาท 
4. ตรวจติดตามเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรฯ จ านวน 18 ครั้ง 
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
 การด าเนินการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
รายละเอียดตามโครงการดังนี้ 
     1. จัดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 
     2. การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 224,506 โด้ส 
     3. การสร้างภูมคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรมปศุสัตว์ จ านวน 8,115 โด้ส 
     4. กิจกรรมกาผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ด าเนินการ 1,391 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 594 ตัว แมว 797 ตัว 
 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาสัตว์จรจัดของชุมชนและสถานที่สาธารณะต่างๆ มีประชาชนประสานมายัง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบ่อยครั้ง เนื่องจากจังหวัดเชียงรายยังไม่มีสถานที่พักพิงสัตว์รองรับ จึงท าให้การจัดการ
สัตว์จรจัดยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน 
 



2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
 การจัดสรรสิทธิ์นมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
     1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 137,034 คน บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 80,180 คน 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 41,366 คน บริษัทฌกลด์มิลค์ 15,488 คน 
     2. หน่วยจัดซื้อ 207 หน่วย โรงเรียนเอกชน 63 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 หน่วย 
 ผลการรายงานการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของปศุสัตว์อ าเภอ และเกษตรอ าเภอ จ านวนข้อมูลที่รายงาน 
851 แห่ง (26 มิ.ย.62 เวลา 15.00 น.) 
       1. นมพาสเจอร์ไรส์ ร้อยละ 55.80 นมยู.เอช.ที สาเหตุของปัญหา บางโฌรงเรียนซื้อทั้งนมพาสฯและนมยู.เอช.ที 
       2. คุณภาพนมปกติ 100% 
       3. เด็กไม่ได้ดื่มนมครบทุกคน ร้อยละ 2.10 สาเหตุของปัญหา จ านวนเด็กไม่นิ่ง อาจมีเพ่ิม-ลด ต้องรอความ
แน่นอนภายใน 10 มิถุนายน 2562 มีเด็กต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประชาชน 
       4. นักเรียนได้ดื่มนมตามเวลาที่ก าหนด 100% 
       5. การเก็บรักษานมไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.30 สาเหตุของปัญหา โรงเรียนจัดสถานที่เก็บรักษาที่ไม่
เหมาะสม ผู้ประกอบการจัดหาน้ าแข็งหรือท่ีเก็บไม่เหมาะสม 
       6. การมอบเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็ก (ส าหรับโรงเรียนที่ซื้อนมพาสฯ) ร้อยละ 6.46 สาเหตุของปัญหา ไม่ได้
รับจากผู้ประกอบการได้รับแต่ช ารุด 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการตรวจติดตาม 
 ปัญหา จากการติดตามฯ ทางโรงเรียนจะแจ้งสภาพปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจติดตาม แต่เมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริง กว่าร้อยละ 80 เกิดจากการขาดองค์ความรู้ของบุคลากรผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เช่น ไม่
ทราบว่าการตรวจรับที่ถูกต้องควรท าอย่างไร มีการจัดเก็บนมหลังการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง ไม่เก็บรักษาอุปกรณ์ที่
ได้รับ เช่น ถังเก็บนม เทอร์โมมิเตอร์ และคู่มือนมโรงเรียนสูญหาย 
 แนวทางแก้ไข  
 1. แบบเร่งด่วน ให้ผู้ประกอบการเร่งข้าไปเยียวยาและแก้ไขในส่วนที่ผู้ประกอบการบกพร่องพร้อมทั้ง
เก็บหลักฐานการส่งมอบต่างๆ ว่าได้แก้ไขอย่างถูกต้องแล้วรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ แต่หากเป็นสาเหตุจาก
การขาดองค์ความรู้ ผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจติดตามต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องและมอบคู่มือนม
โรงเรียนฉบับที่ อย.ประกาศ (ไฟล์ PDF) ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปก่อน 
 2. แบบระยะยาว ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
ผู้ประกอบการที่ได้สิทธิจ าหน่ายในพ้ืนที่ จัดโครงการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งในสถานศึกษาและบุคลากรจาก
หน่วยจัดซื้อ ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการ บริหารจัดการ และเฝูาระวังคุณภาพนมโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการจะ
ให้การสนับสนุนค่าด าเนินการ 
 ปัญหา ปศุสัตว์จังหวัดได้สอบถามข้อมูลการจัดซื้อฯ และปัญหาอุปสรรค จากหน่วยจัดซื้อที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน พบปัญหาต่างๆจากการจัดซื้อ เช่นไม่สามารถจัดซื้อได้ครบ 130วัน/
เทอม เพราะระยะเวลาไม่เพียงพอ, ในพื้นที่สูงและกันดารต้องการซื้อนมยู.เอช.ที ตลลอดทั้งเทอม แต่งบประมาณ
ที่ได้ไม่เพียงพอ อาจจะท าให้จัดซื้อได้ไม่ครบ 130 วัน ทั้งยังอ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การทบทวนการอุดหนุนเงินส าหรับโครงการฯ, โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่ให้ความส าคัญกับการจัดซื้อนมโรงเรียน
กลับเอางบประมาณไปด าเนินการด้านอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อนมได้เพียงพอ, แนวทางในการจัดท าสัญญา
ไม่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 



 แนวทางแก้ไข 
 แบบเร่งด่วน 
 1.1 ในกรณีที่โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่จัดซื้อหรือใช้งบประมาณผิด ได้แจ้งเจ้าของงบประมาณ 
(ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) เร่งเข้าด าเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นเจ้าของงบประมาณอาจถูกตรวจสอบได้ 
 1.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อนมให้ครบ 130 วันได้ ในส่วนของการประกาศ
คณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2562 ไม่ได้ระบุโทษความผิดของผู้ประกอบการ แต่ส าหรับหน่วยจัดซื้ออาจมีกรอบ
วิธีการด าเนินงานที่ต้องจัดซื้อให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจึงเห็นควรว่าจะต้องมีการเชิญคณะท างานระดับจังหวัดที่มี
บทบาทในด้านการบริหารงบประมาณเช่น ท้องถิ่นจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดซื้อให้เป็นทิศทางเดียวกัน โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 แบบระยะยาว จะมีการจัดโครงการอบรม บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 

จังหวัดน่าน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) 
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 สาลากลางจังหวัดน่าน  

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 แปลงปี 2559 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ าเภอบ้านหลวง เกษตรกร 50 ราย พ้ืนที่ 1,060 ไร่ 
 แปลงปี 2560 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) จ านวน 1 แปลง เกษตรกร 136 ราย พ้ืนที่ 460 ไร่ มี
ผลการลดต้นทุนเฉลี่ย 17,827.80 บาท/ฟาร์ม ลดต้นทุนโดยวิธี ใช้การผสมเทียมสายพันธุ์โค ซื้ออาหารข้น
ส าเร็จรูปแทนการผสมอาหารข้นเอง เน้นการสุขาภิบาลและการปูองกันโรค มีเปูาหมายการเพ่ิมผลผลิต 50% ผล
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 89,400 บาท/ฟาร์ม โดยเทคนิคการผสมเทียม มีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า 100 ฟาร์ม ผลการพัฒนาคุณภาพสินค้า 50 ฟาร์ม เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิตโคสายพันธุ์
ยุโรปโดยการผสมเทียม ด้านการบริหารจัดการมีการจัดท าข้อมูลรายแปลง 136 แปลง จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 4 
กลุ่ม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 3 ศูนย์ และมีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์โคเนื้อต่างๆ จ านวน 6 แห่ง 
 แปลงปี 2561 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) จ านวน 2 แปลง เกษตรกร 126 ราย พ้ืนที่ 937 ไร่มีผล
การลดต้นทุนเฉลี่ย 27,511 บาท/ฟาร์ม ลดต้นทุนโดยวิธี ใช้การผสมเทียมสายพันธุ์โค ซื้ออาหารข้นส าเร็จรูป
แทนการผสมอาหารข้นเอง เน้นการสุขาภิบาลและการปูองกันโรค ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 44,375 
บาท/ฟาร์ม โดยเทคนิควิธีการเหนี่ยวน าการเป็นสัด มีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพสินค้า 63 ฟาร์ม ผลการพัฒนา
คุณภาพสินค้า 20 ฟาร์ม เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิตโคสายพันธุ์ยุโรปโดยการผสมเทียม ด้านการ
บริหารจัดการมีการจัดท าข้อมูลรายแปลง 126 แปลง จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
2 ศูนย ์และมีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์โคเนื้อต่างๆ จ านวน 12 แห่ง 
 แปลงปี 2562 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(ไก่พ้ืนเมือง) จ านวน 2 แปลง เกษตรกร 107 ราย พ้ืนที่ 650 ไร่ มี
เปูาหมายการเพ่ิมผลผลิต 50% เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพสินค้า 20 ฟาร์ม มีการจัดท าข้อมูลรายแปลงจ านวน 2 
แปลง จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม และเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่พ้ืนเมืองจ านวน 3 แห่ง 
 
 
 



2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ 15 ศูนย ์
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกสรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By 
Agri-map) 
 พ้ืนที่ด าเนินการปรับเปลี่ยนในจังหวัดน่าน S3N ปี 2559-2561 จ าแนกเป็น 

- ข้าว เป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 121 ไร่ ปี60 
- ข้าวโพด เป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 121 ไร่ ปี60 
- ข้าว เป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 219 ไร่ ปี61 
- ข้าวโพด เป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 185 ไร่ ปี61 
มีปัญหาเอกสารสิทธิที่ดิน 

4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
 ผลผลิตด้านปศุสัตว์ เกษตรกร/ผู้ประกอบการขอรับรอง จ านวน 67 ราย (ในปี 2559-2561) และเพ่ิม
จ านวน 2 ราย (ในปี 2562) ผลลัพธ์ด้านปศุสัตว์จ านวน 69 ฟาร์ม 69 ราย 
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3,396 ราย ภาพรวมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรกลาง
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม วัสดุท าน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน 
6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  

1. เกษตรกรมีโค-กระบือ จากโครงการฯ จ านวน 1,671 ราย 2,998 ตัว 
2. เกษตรกร ปี 62 รายใหม่ ที่ได้รับโค-กระบือ จากโครงการฯ จ านวน 176 ราย 413 ตัว 
3. เกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ ได้รับค าแนะน าดูแลจากเจ้าหน้าที่ จ านวน 540 ราย 
4. มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรเมื่อครบ 5 ปี จ านวน 105 ราย 105 ตัว และจ าหน่ายออกจาก

บัญชี จ านวน 105 ราย 105 ตัว  
5. เกษตรกรมีรายได้จากโครงการจ านวน 2,100,000 บาท 

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้                
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า 
การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันสุนัขกัดและปฏิบัติตนหลังจากสุนัขกัด 

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 210 ราย 
ผลลัพธ์ 210 ราย 

2. โครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 97 แห่ง ผลลัพธ์ 81 แห่ง 
3. กิจกรรมผ่าตัดท าหมัน สุนัข-แมว เปูาหมาย 1,000 ตัว ผลลัพธ์ 1,183 ตัว 

ปัญหาอุปสรรค การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่สามารถควบคุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บางพ้ืนที่ อยู่ในช่วงของการด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัคซีน 

 
 



2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
 การตรวจสอบโดยการก ากับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน การ
ซื้อจ้างในโครงการฯ การดูแลคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน การขนส่ง การตรวจรับ เปูาหมายผลผลิต การ
จัดประชุมคณะกรรมการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดน่าน จ านวน 1 ครั้ง ได้รับข้อมูลการซื้อ/ขาย การ
ได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จากท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขนส่ง/ผู้แทน
โรงเรียนเปูาหมาย/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รับทราบแนวทางปฏิบัติ  
 ผลลัพธ์ที่ได้คือ คณะกรรมการฯ รับทราบแนวทางการด าเนิน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน มีคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการฯระดับจังหวัดและอ าเภอ องค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านทุกแห่ง การท าสัญญาซื้อขายกับ
ผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยและผู้ประกอบการส่งมอบอาหารเสริมนมตามสัญญาแล้ว (งวดละไม่เกิน 30 วัน) 
โรงเรียนทุกแห่งได้รับแผ่นพาเลตรองกล่องนมเพ่ือรักษาคุณภาพนมกล่อง โรงเรียนทุกแห่งรับทราบวิธีการรักษา
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน อย่างถูกต้อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านรับทราบข้อมูลคุณภาพนมอย่างรวดเร็วโดย
ผ่านการส ารวจทาง Google Form  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดย ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดน่าน 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อ  มีการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารสหกรณ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
การจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินธุรกิจ แก่เจ้าหน้าที่ ฝุายจัดการ คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ 
จ านวน 30 ราย ผลลัพธ์ สหกรณ์มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตามรูปแบบสหกรณ์ได้และสามารถ
ด าเนินการตามแผนด าเนินงานและแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ท าให้สมาชิกมีรายได้จากการด าเนินการเลี้ยงโคเนื้อ 
 

จังหวัดพะเยา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) 
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมจอมทอง ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  
 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง กิจกรรมปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฯ จ านวน 
817 ราย การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการตรวจเยี่ยมเกษตรกรเปูาหมายปี 
2562-2560 มีการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบจ านวน 10 ราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เบิกจ่าย
งบประมาณแล้วร้อยละ 91.15  
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 กิจกรรม 

1. ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกที่ยากจน ยืมโค-กระบือเลี้ยงเพ่ือการผลิต ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การด าเนินโครงการ ธคก. ปี 2556 

2. จัดท าทะเบียนสัตว์และรายงานทะเบียนสัตว์ 
3. ควบคุมและก ากับติดตามการด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนิน

โครงการ ธคก. ปี 2556 



4. รับบริจาคเงิน หรือโค-กระบือจากผู้มีจิตศรัทธา สมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ กรมปศุสัตว์ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
6. ติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร 

เป้าหมาย ด าเนินงานในพ้ืนที่ทุกอ าเภอของจังหวัดพะเยา โดยให้เกษตรกรที่ยากจนยืมโค -กระบือเลี้ยง
เพ่ือการผลิต ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ กรมปศุสัตว์ ปี 2556 

ผลการด าเนินงาน (เมษายน-สิงหาคม 2562) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 912 ราย             
ยืมโค-กระบือเลี้ยงเพ่ือการผลิต จ านวน 1.065 ตัว (โค 950 ตัว กระบือ 115 ตัว) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ลูกโค-กระบือของโครงการเกิด จ านวน 114 ตัว 
 ลูกโคเกิด 112 ตัว (เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 85 ตัว) 
 ลูกกระบือเกิด 2 ตัว (เพศเมีย 2 ตัว) 

2. รับมอบลูกโค-กระบืออายุ 18 เดือน คืนโครงการ จ านวน 148 ตัว 
 รับมอบลูกโค 136 ตัว (เพศผู้ 56 ตัว เพศเมีย 80 ตัว) 
 รับมอบลูกกระบือ 12 ตัว (เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 6 ตัว) 

3. น าลูกโค-กระบือเพศเมียที่รับมอบคืนโครงการให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยง จ านวน 78 ตัว เกษตรกร 78 
ราย 

 ลูกโคเพศเมีย 72 ตัว เกษตรกรผู้ยืม 6 ราย 
 ลูกกระบือเพศเมีย 6 ตัว เกษตรกรผู้ยืม 6 ราย 

4. จ าหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ที่รับมอบคืนโครงการฯ จ านวน 34 ตัว เป็นเงิน 499,900 บาท (ลูกโค 32 
ตัว ลูกกระบือ 2 ตัว) 

5. รับมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือให้แก่เกษตรกร จ านวน 76 ราย แมโ่ค-กระบือ 94 ตัว 
 มอบกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกร จ านวน 66 ราย แม่โค 84 ตัว (เกษตรกรบางรายยืมรายละ 

5 ตัว) 
 มอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือให้แก่เกษตรกร จ านวน 10 ราย แม่โค-กระบือ 10 ตัว 

ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรส่วนมากขาดความรู้ในการ
จัดการเลี้ยงดูโค-กระบือ เกษตรกรขายสัตว์ก่อนได้รับมอบกรรมสิทธิ์ จึงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง งบประมาณและ
อุปกรณ์การด าเนินงานมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือแบบประณีต เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ 
สนับสนุนอาหารเสริม แร่ธาตุ และเวชภัณฑ์ ปูองกันการขาดธาตุอาหาร โรคและพยาธิ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ลส ารองอาหารสัตว์ช่วงขาดแคลน แนะน าให้เกษตรกรใช้วิธีผสมเทียมเพ่ือปรับปรุงพันธุ์โคให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจในระเบียบของโครงการฯ และท าแผนการติดตามอย่างต่อเนื่อง กรม
ปศุสัตว์สนับสนุนงบประมาณติดตามงานหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

การตรวจติดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
 กิจกรรมโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 



 เป้าหมาย  
กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

1.ควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดท าหมัน ตัว 1,500 
2. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตัว 10,000 
3. เฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ตัวอย่าง 71 

 ผลการด าเนินงาน  
 1. โครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือควบคุม
ประชากรสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นการผาตัดท าหมันเพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและแมว กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และเร่งรัดควบคุมโรคในจุดเกิดโรค โดยออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ในวัดทุกแห่ง 
โรงเรียน โรงพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว และสุนัขแมวด้อยโอกาส เพ่ือให้บริการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  ฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่น าสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้ง
ในที่สาธารณะ จ านวน 80 ครั้ง รวม 53 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562) 

สถานที ่ จ านวน
(ครั้ง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนสนุัข ตอน/ท าหมนั 
(ตัว) 

จ านวนแมว ตอน/ท าหมนั 
(ตัว) 

รวมสุนัข 
แมว 
(ตัว) 

คิดเปน็ 
(ร้อยละ) 

เพศผู ้ เพศเมีย รวม เพศผู ้ เพศเมีย รวม 

โรงเรียน 4 4 31 13 44 5 12 17 61 4.07 
วัด 30 30 105 192 297 112 159 271 568 37.87 
โรงพยาบาล 2 2 0 0 0 2 16 18 18 1.20 
สนง.ปศุสัตว ์ 25 1 80 114 194 63 100 163 357 23.80 
ออกหน่วย 17 15 86 155 241 85 131 216 457 30.47 
สถานท่ีท่องเที่ยว 2 1 34 52 86 32 36 68 154 10.27 
รวม 80 53 336 526 862 299 454 753 1,615 107.67 

 2. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เปูาหมาย 10,000 ตัว  (ข้อมูล ณ 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562) 

สถานที ่ จ านวน
(ครั้ง) 

จ านว
น 

(แห่ง) 

จ านวนสนุัข ฉดีวัคซนี(ตัว) จ านวนแมว ฉีดวัคซนี (ตัว) รวมสุนัข 
แมว 
(ตัว) 

คิดเปน็ 
(ร้อยละ) เพศผู ้ เพศเมีย รวม เพศผู ้ เพศเมีย รวม 

โรงเรียน 4 4 27 13 40 5 9 14 54 0.54 
วัด 30 30 899 991 1,890 985 1,022 2,007 3,897 38.97 
โรงพยาบาล 2 2 0 0 0 2 16 18 18 0.18 
สนง.ปศุสัตว ์ 25 1 896 959 1,855 872 835 1,701 3,562 35.62 
ออกหน่วย 17 15 647 690 1,337 643 694 1,337 2,674 26.74 
สถานท่ีท่องเท่ียว 2 1 101 117 218 89 131 220 438 4.38 
รวม 80 53 2,570 2,770 5,340 2,596 2,707 5,303 10,643 106.43 

 3. การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับขับเคลื่อนโครงการฯ งวดที่ 1 ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ตามจ านวนสุนัขและแมวที่ต้องจัดสรร 78,735 ตัว โยแยกเป็น                 



ค่าการส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตัวละ 3 บาท เป็นเงินจ านวน 236,205 บาท ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์             
ตัวละ 30 บาท เป็นเงิน 2,362,050 บาท  
 จากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 
78,334 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของจ านวนสัตว์ที่ส ารวจและขึ้นทะเบียน) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งมีวัคซีนฯ คงเหลือจากปีงบประมาณ 2561 ที่ยังไม่หมดอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
รับรายงานการฉีดวัคซีนฯทั้งหมด 75,579 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 96.48 ของสัตว์ที่ข้ึนทะเบียน) 
 4. การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพะเยามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 71 แห่ง ได้ออกประกาศเป็นข้อบัญยัติหรือเทศ
บัญญัติแล้วจ านวน 30 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของอปท.ทั้งหมด) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มี
แจ้งการแจ้งเพิ่มเติม 2 แห่งและอยู่ระหว่างท าประชาคมจ านวน 2 แห่ง 
 5. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเฝูา
ระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในทุกท้องถิ่น และน าข้อมูลการเฝูาระวังโรคไปประกอบการปะเมินรับรองพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้ทราบถึงสถานภาพการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ฃะพ้ืนที่ อีกทั้งยัง
ช่วยขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปีพ.ศ.2563  
 6. ส่งตรวจหัวสุนัขเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกตามโครงการ เปูาหมายทั้งหมดจ านวน 71 หัว 
ด าเนินการแล้วจ านวน 76 หัว (คิดเป็นร้อยละ 107.04 )และผลการทดสอบให้ผลลบต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 76 
ตัวอย่าง 

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  
 กิจกรรม  

1. มอบหมายให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอตรวจติดตามผลจัดส่งนมโรงเรียนทุกแห่ง ตั้งแต่วันแรกของการเปิด
ภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 (16 พฤษภาคม 2562) 

2. ประสานความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดพะเยาในการมอบหมายเกษตรอ าเภอลงพ้ืนที่ตรวจสอบการได้รับ
นมโรงเรียน คุณภาพนมและการเก็บรักษา รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

3. เร่งรัดและติดตามผลการจัดท าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4. รายงานข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และค าสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร

นมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 ที่ 2818/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

5. เสนอคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดพะเยา แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

 เป้าหมาย สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 390 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล 231 แห่ง 
โรงเรียนเอกชน 18 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 141 แห่ง  
 ผลการด าเนินงาน 

1. การจัดส่งนมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน สามารถจัดส่งนมได้ร้อยละ 98.3 เนื่องจากการ
สรุปยอดจ านวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน หลังจากแจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถ
จัดส่งนมได้ครบถ้วนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 



2. เกษตรอ าเภอลงพ้ืนที่ตรวจติดตามสถานศึกษาครบทุแห่งแล้วเสร็จในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พบ
ข้อบกพร่องบางประการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้แจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

3. ผู้ประกอบการจัดท าสัญญากับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกแห่ง 
4. รายงานข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และค าสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร

นมเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 ที่ 2818/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมทั้งแจ้งค าสั่งดังกล่าวต่อ
คณะท างานทุกท่านที่เก่ียวข้อง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

5. ค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2237/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ระดับอ าเภอ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

 ปัญหาอุปสรรค สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยูในพ้ืนที่ห่างไกล หรือเข้าถึงค่อนข้างล าบาก รวมกับมีจ านวน
นักเรียนค่อนข้างน้อย ท าให้การจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ใช้ต้นทุนและระยะเวลาในการจัดส่งค่อนข้าง มาก 
สถานศึกษาบางแห่งมีการยุบ รวม ยกเลิก หรือ้ังขึ้นใหม่ รวมถึงนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ท าให้ข้อมูล
ในการตรวจติดตามในพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อนในช่วงแรก  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อนม UHT ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล/ทุรกันดาร/มี
นักเรียนจ านวนน้อย เพ่ือลดปัญหาการส่งนมไม่ตรงเวลา สะดวกต่อการจัดส่งและการเก็บรักษานม 

2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนโรงดรียนและจ านวนนักเรียนในพ้ืนที่จริง
ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. เนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และต้องใช้ข้อมูลประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานจากหลายฝุาย ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลส่วนกลางที่ทุก
หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ข้อมูลจ านวนและรายละเอียดสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวนนักเรียน ข้อมูลผู้ประกอบการและตัวแทนจัดส่งในแต่ละพ้ืนที่ ปริมาณและชนิดนมที่
จัดส่งนมในแต่ละโรงเรียน สถานการณ์ท าสัญญา เป็นต้น 

 
 


