รายงานการติดตามผลการประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15, เขต 16
ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์)
วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ปี 2560 ชนิดสินค้า ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง ไก่พื้นเมือง
แปลงใหญ่ปี 2561 ชนิดสินค้า ผึ้งพันธุ์ ไข่ไก่ โคนม
กลุ่มแปลงใหญ่โคนม มีการเชื่อมโยงกับคู่ค้า บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อสค.สุโขทัย บริษัทซีพีเมจิ
เซ็นทรัลฟููด รีเทล ห้างแจ่มฟูา บริษัทแดรี่พลัส และสหกรณ์เครือข่าย
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ฐานเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้เพื่อใช้แสดงของจริงและใช้ในการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนรู้ได้เห็นและนาไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ โดยมีฐานเรียนรู้ของปศุสัตว์จังหวัดและอาเภอ จานวน 25 ศูนย์
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เปูาหมาย 120 ราย ผลการดาเนินงาน 120 ราย
- การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เปูาหมาย 80 ราย ผลการดาเนินงาน 80 ราย
- การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เปูาหมาย 20 ราย ผลการดาเนินงาน 20 ราย
- การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เปูาหมาย 20 ราย ผลการดาเนินงาน 20 ราย
2. การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ครั้งที่ 1
- Developing Smart Farmer ผลการดาเนินงาน 65 ราย
- Smart Farmer ผลการดาเนินงาน 55 ราย
3. การประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ครั้งที่ 2
- Developing Smart Farmer ผลการดาเนินงาน 20 ราย
- Smart Farmer ผลการดาเนินงาน 99 ราย
- Smart Farmer ต้นแบบ ผลการดาเนินงาน 1 ราย
4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน
1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน เปูาหมาย 1,783 แห่ง ผล
การดาเนินงาน 1,487 แห่ง (83.44%)
2. จานวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ เปูาหมาย 42 แห่ง ผลการดาเนินงาน
40 แห่ง (95.24%)
3. จานวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมาย 1,494 แห่ง ผลการดาเนินงาน
1,193 แห่ง (79.85%)

4. จานวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมาย 247 แห่ง ผลการดาเนินงาน
254 แห่ง (100%)
5. เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้าผึ้ง เปูาหมาย 288 แห่ง ผลการดาเนินงาน 288 แห่ง (100%)
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
ผลการดาเนินงาน
1. อบรมเกษตรกร เปูาหมาย 3 อาเภอ 147 ราย ผลการดาเนินงาน 3 อาเภอ 147 ราย (100%)
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ไก่ไข่ เปูาหมาย 8,975 ตัว / 1,795 ราย ผลการดาเนินงาน 8,975 ตัว / 1,795 ราย
- อาหารสัตว์ปีก เปูาหมาย 17,950 กิโลกรัม / 1,795 ราย ผลการดาเนินงาน 17,950 กิโลกรัม
/ 1,795 ราย
- เวชภัณฑ์ เปูาหมาย 3,590 ซอง / 1,795 ราย ผลการดาเนินงาน 3,590 ซอง / 1,795 ราย
3. ติดตามงาน เปูาหมาย 12 ครั้ง ผลการดาเนินงาน 10 ครั้ง (83.34%)
6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
ผลการดาเนินงาน
1. การจัดหาโค – กระบือ การส่งมอบโค – กระบือให้เกษตรกร (จัดทาสัญญา) เปูาหมาย 90 ราย ผล
การด าเนิ น งาน 10 ราย (11.12%) (ส่ ง มอบพั น ธุ์ สั ต ว์ ) เปู า หมาย 310 ตั ว ผลการด าเนิ น งาน 50 ตั ว
(16.13%)
2. การติดตามลูกเกิด/อายุครบ 18 เดือน
2.1 เพศเมียขยายให้เกษตรกรรายใหม่ เปูาหมาย 42 ราย ผลการดาเนินงาน 10 ราย (23.8%)
2.2 เพศผู้ จ าหน่ ายน าเงิน เข้าธนาคารโค – กระบือ (อยู่ร ะหว่ างด าเนิ นการขออนุ มัติจ าหน่ าย)
เปูาหมาย 46 ราย ผลการดาเนินงาน – ราย (0%)
3. การตรวจสอบกรณีรับมอบสัตว์ 3 ปี ไม่มีลูกเกิด (อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามและตรวจสอบสุขภาพ)
เปูาหมาย 46 ราย ผลการดาเนินงาน – ราย (0%)
4. การมอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี จาหนายออกจากบัญชี (อยู่ระหว่างดาเนินการมอบกรรมสิทธิ์)
เปูาหมาย 14 ราย ผลการดาเนินงาน – ราย (0%)
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ประขากรสัตว์ทั้งหมมดในพื้นที่ จานวน 335,794 ตัว
1. สัตว์มีเจ้าของ จานวน 272,229 ตัว
- สุนัข
จานวน 190,444 ตัว
- แมว
จานวน 81,785 ตัว
2. สัตว์ไม่มีเจ้าของ จานวน 35,206 ตัว
- สุนัข
จานวน 22,373 ตัว
- แมว
จานวน 12,469 ตัว
3. การขึ้นทะเบียนสัตว์ จานวน 56,963 ตัว
- สัตว์มีเจ้าของ
จานวน 94,014 ตัว
- สัตว์ไม่มีเจ้าของ จานวน 3,799 ตัว

4. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 1,000
ตัว ผลการดาเนินงาน 1,000 ตัว (100%)
- ผ่าตัดทาหมัน สุนัขเพศผู้ เปูาหมาย 210 ตัว ผลการดาเนินงาน 210 ตัว (100%)
- ผ่าตัดทาหมัน สุนัขเพศเมีย เปูาหมาย 490 ตัว ผลการดาเนินงาน 362 ตัว (74%)
- ผ่าตัดทาหมัน แมวเพศผู้ เปูาหมาย 90 ตัว ผลการดาเนินงาน 217 ตัว (241%)
- ผ่าตัดทาหมัน แมวเพศเมีย เปูาหมาย 210 ตัว ผลการดาเนินงาน 211 ตัว (100%)
5. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยกรมปศุสัตว์) เปูาหมาย 7,000 ตัว ผลการดาเนินงาน 674
ตัว (9.63%)
- สุนัข เปูาหมาย 4,900 ตัว ผลการดาเนินงาน 459 ตัว (9.37%)
- แมว เปูาหมาย 2,100 ตัว ผลการดาเนินงาน 215 ตัว (10.24%)
6. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เปูาหมาย 239,046 ตัว ผล
การดาเนินงาน 225,896 ตัว (94.50%)
7. โครงการเฝู า ระวั ง เชิ ง รุ ก เพื่ อ รั บ รองท้ อ งถิ่ น ปลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เปู า หมาย 210 หั ว ผลการ
ดาเนินงาน 206 หัว (98.10%)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เปูาหมาย 420 ราย ผลก
ดาเนินงาน 432 ราย (102.86%)
9. การควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า (โครงการพิษสุนัขบ้า) เปูาหมาย 210 ตัว ผลการดาเนินงาน 343 ตัว
(163.33%)
- ผ่าตัดทาหมัน สุนัขเพศผู้ เปูาหมาย 44 ตัว ผลการดาเนินงาน 124 ตัว (281.82%)
- ผ่าตัดทาหมัน สุนัขเพศเมีย เปูาหมาย 103 ตัว ผลการดาเนินงาน 125 ตัว (121.36%)
- ผ่าตัดทาหมัน แมวเพศผู้ เปูาหมาย 19 ตัว ผลการดาเนินงาน 34 ตัว (178.95%)
- ผ่าตัดทาหมัน แมวเพศเมีย เปูาหมาย 44 ตัว ผลการดาเนินงาน 60 ตัว (136.36%)
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟูาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เปูาหมาย 62 ตัว ผลการดาเนินงาน 92 ตัว
(148.39%)
สรุปศูนย์พักพิงในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 6 แห่ง
1. สถานที่พักพิงที่ได้ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตาม
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 แห่ง คือ มูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยุ่
บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 1 ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. สถานที่พักพิงสัตว์ที่ได้ขอขึ้นเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 แห่ง คือ บ้านความหวังใหม่ของสัตว์ไร้บ้าน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ตาบลดอนเปา
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
3. สถานที่พักพิงสัตว์ประเภทไม่แสวงหาผลกาไร
3.1 Care for dog foundation พิทักษ์รักสัตว์เพื่อสังคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 11 ตาบลบ้าน
แพร่ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
3.2 มูลนิธิสันติสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 193/155 บ้านกุลพันธ์วิลล์ 7 ตาบลปุาปูอง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

3.3 The ark foundation ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 8 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
3.4 ล้านนาด้อกเวลแฟร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
ปัญหาอุปสรรค การสร้างศูนย์พกั พิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
1. อยู่ระหว่างการพิจารณาหาพื้นที่เหมาะสม จานวน 2 แห่ง คือ ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาแม่ริม) อาเภอแม่
ริม หรือสานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอพร้าว
2. แหล่งงบประมาณนยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
3. มีการร่างโครงการแล้ว อยู่ในขั้นตอนการหาแหล่งงบประมาณและจานวนงบประมาณ
4. แบบแปลนการก่อสร้างดาเนินการแล้ว มีความพร้อมในการเสนอเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ร ายละเอี ย ดโครงการที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะประเด็ น การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง สั ต ว์ ใ น
ระยะยาว (งบประมาณ บุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ)
2. มีการจัดตั้งทา MOU ร่วมกับสถานที่พักพิงสัตว์ที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยทาการเชิญประชุมทุกปี
ติดตามสถานสงเคราะห์สัตว์ เรื่องจานวนประชากรและการควบคุมประชากรสัตว์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการขอ
จัดตั้งดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติปูองกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
1. จานวนโรงเรียนทั้งหมดโครงการฯ เปูาหมาย 1,699 แห่ง ผลการดาเนินงาน 1,699 แห่ง (100%)
2. เด็กนักเรียนได้รับการดื่มนมตามโครงการฯ เปูาหมาย 1,699 แห่ง ผลการดาเนินงาน 1,699 แห่ง (100%)
3. การตรวจติดตามโครงการฯ จานวน 2 ครั้ง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (สินค้าโคนม)
แผนการดาเนินงาน
1. ประสานงาน แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวมแปรรูป
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ประสานงานและผลักดันให้สหกรณ์เปูาหมาเข้าร่วมประชุม/อบรม ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ให้เกิดผลสาเร็จ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรุปน้านมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการฯ
5. รายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขเวลาของการรายงานผลตามที่กรมฯ กาหนด
ผลการดาเนินงาน
1. จัดอบรมการแปรรูปน้านมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี 2562 จานวน 2 รุ่น กลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ ผู้แทนสหกรณ์โคนม 15 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 2 คน
- รุ่นที่ 1 วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ 7 ราย ผู้แทนสหกรณ์ 26 ราย หน่วยงานอื่นๆ
14 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย

- รุ่ น ที่ 2 วัน ที่ 5-8 มิ น าคม 2562 ผู้ เข้าร่ว มประชุมประกอบด้ว ย ข้าราชการ 7 ราย ผู้ แทน
สหกรณ์ 31 ราย หน่วยงานอื่น 12 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย
หัวข้อการฝึกอบรม นมคุณภาพสูงล้านนา Lanna High Quality Milk ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้านม
การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการทานมข้ นหวาน ปฏิบัติการทาไอศกรีมซอฟต์เสริ์ฟ ไอศกรีม
ฮาทเสริ์ฟ โยเกริ์ต ครีมสด ปฏิบัติการทามอสซาเรลล่าและริคอสต้าชีส ปฏิบัติการทาอาหารจากผลิตภัณฑ์นม นม
เปรี้ยว เต้าหู้นมสดและพุดดิ้ง ปฏิบัติการทาสบู่นมสดและสบู่เหลวนมสด
ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่คาดว่าจะนาไปใช้เ กี่ยวกับน้านมและการแปรรูป สามารถนาไปต่อยอด
ทางธุรกิ สามารถสร้างเงินสร้างรายได้
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มการฝึกอบรมหลักสูตรทาอาหารคาวที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์นม การฝึกปฏิบัติควร
เรียนเนื้อหาก่อนเนื่องจากเวลาปฏิบัติจริงใช้เวลายืนทั้งวัน การทาข้อมูลในสไลด์ เป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารคู่มือที่
มอบให้มีการเรียงลาดับตามการสอน การทาสบู่เหลวมีความยากและใช้ปริมาณนมน้อยในการทา
จังหวัดลาปาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์)
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
1. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
ประเด็นการตรวจติดตาม
1.1 เพื่ อ จั ด ตั้ง ศู น ย์ บ ริ ก ารอาหารสั ตว์ (Feed Center) จ านวน 1 แห่ ง เพื่อ ให้ บ ริ การแก่ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ จานวน 50 ราย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ เพื่อให้บริการผสมอาหารสัตว์แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร หรือดาเนินการผสมอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR)
1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปางได้รับงบประมาณ ปี 2562 เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์โดย
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 ผลการดาเนินงาน
1.3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ศูนย์บริการอาหารสัตว์ คาสั่งที่
14/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแล ตรวจเช็ค บารุงรักษาเครื่องจักรการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน
3. ควบคุมการใช้เครื่องจักรการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ทุกครั้งที่มีผู้
มาใช้บริการ และรายงานผลการใช้บริการประจาเดือนต่อ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปางและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ
4. มีหน้าที่วางแผนการควบคุมในกรณีมีการใช้สาธารณูปโภคในศูนย์บริการอาหารสัตว์ ตลอดจนวาง
ระเบียบปฏิบัติในการใช้ น้า ไฟฟูา น้ามัน ให้ถูกต้องและเหมาะสม
1.3.2 การให้บริการเกษตรกร
1. เครื่องผสม TMR มีเกษตรกรมาใช้บริการ 1 ราย ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2562 รวม
จานวน 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 สหกรณ์โคนมนครลาปางมาใช้บริการ จานวน 16 ครั้ง ตั้งแต่วันที่
25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2562 รวมจานวน 39,660 กิโลกรัม มีเกษตรกได้รับบริการ 20 ราย โดยสหกรณ์
โคนมนครลาปาง นาอาหารข้นไปจาหน่ายให้กับสมาชิก ราคากิโลกรัมละ 11.50 บาท เกษตรกรสามารถประหยัด
ค่าอาหารข้นลงได้กิโลกรัมละ 1 - 1.5 บาท
3. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2562 หลักสูตร Smart Farmer จังหวัดลาปาง จานวน 19 ราย
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรการใช้เครื่อง TMR จานวน 50 ราย
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ 2559 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่อาเภองาว เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี การจัดทาเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เทคนิค
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีว
ภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตและปูองกันศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผลการดาเนินงานผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มี GAP 100 ราย 275.50 ไร่ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้
ความชื้นไม่น้อยกว่า 15 % โดยการปฏิบัติตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) การผลิตที่ถูกต้องใน
ฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อการบริโภค
แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่อาเภอเมืองลาปาง ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 20
ราย 114.75 ไร่ เก็บผลผลิตที่ความชื้นไม่เกิน 20 % อาเภอเสริมงาม ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 87 ราย
433.50 ไร่ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน อาเภอเมืองปาน ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 108 ราย 362 ไร่ และมี
คุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อาเภอวังเหนือ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 28 ราย 298.50 ไร่
และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อาเภอแม่เมาะ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 11 ราย
106.50 ไร่ และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด อาเภอแม่ทะ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 40
ราย 474 ไร่ เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี การจั ดทาเมล็ดพันธุ์ดี

ไว้ใช้เอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พันธุ์ที่ได้รับ
การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตและปูองกันศัตรูพืช การใช้
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยการปฏิบัติตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) การผลิตที่
ถูกต้องในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อการบริโภค
แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง พื้นที่อาเภอแจ้ห่ม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการ
รวมกลุ่มต่อรองการจัดซื้อปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการทาอาหารเองโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น และการจัดการ
ระบบการปูองกันโรค ผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
แปลงใหญ่ 2560 แปลงใหญ่โคนม พื้นที่อาเภอห้างฉัตร เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้อาหาร
ข้นที่มีคุณภาพและให้ในปริมาณที่เหมาะสม การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ การจัดหาแม่พันธุ์โค
นมที่ดีมีคุณภาพมาเลี้ยง การใช้เงินทุนดอกเบี้ยต่า การจัดสรรแรงงานให้เหมาะสมกับจานวนโคนม การจัดทาบัญชี
ฟาร์ม และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และมีคุณภาพได้มาตรฐานความต้องการของ
ตลาด
แปลงใหญ่ 2561 แปลงใหญ่โคเนื้อ พื้นที่อาเภองาว มีการยกเลิกกลุ่มเดิมและอยู่ระหว่างการจัดตั้งกลุ่มใหม่
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1. ประเด็นการตรวจติดตาม
1.1 ความพร้อมของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมูลข่าวสาร
บริการด้านการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะระบบ Online/Smart Box
- เกษตรกรเครือข่าย ศพก.จานวน 178 เครือข่าย สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร
- ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร มีแปลงเกษตรกรต้นแบบที่ทาการผลิตสิ นค้า
ประมง ปศุสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์ในการสาธิตให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 13 อาเภอ
- พัฒนาฐานเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเรียนรู้เพื่อใช้แสดงของจริงแงะใช้ในการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนรู้ได้เห็นและนาไปปฏิบัติต่อเนื่องได้
หลักสูตรการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประด็นปัญหาทางการเกษตรของชุมชนที่ร่วมกันกาหนด
ขึ้น เช่น การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรด้านต่างๆ เป็นต้น
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน ร่วมกันของ ศพก.ต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันหรือใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา
ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ และประสิทธิภาพให้แก่ศพก.
3. พัฒนา ศพก.ให้เป็นโรงเรียนด้านเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
เปูาหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเปูาหมายการพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart Famer และ
Young Smart Famer รวมทั้งสิ้น 905 ราย โดยเกษตรกรประเมินตนเองและจัดทาแผนการผลิตรายบุคคล
สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงเรื่อการวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดกระบวนการต่างๆ
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by
Agri-Map)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ดาเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ เปูาหมาย 2
ฟาร์ ม 6 กลุ่ ม 55 ราย อยู่ร ะหว่างดาเนินการ เกษตรกรปรับเปลี่ ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสม ที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาทาการปศุสัตว์ จานวน 130 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ จานวน 1 กลุ่ม รายละเอียดการดูแล

สุ ข ภาพโคเนื้ อ 130 ตั ว ผสมเที ย มแม่ โ ค จ านวน 65 ตั ว และติ ด ตามนิ เ ทศงาน 3 กลุ่ ม มี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน และรายงานกรมปศุสัตว์ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
5. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
จานวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน เปูาหมายรวม 177 ฟาร์ม ดาเนินการแล้ ว
167 ฟาร์ม ดังนี้
- โคนมเปูาหมาย 17 ฟาร์ม ดาเนินการแล้ว 12 ฟาร์ม
- สุกร เปูาหมาย 80 ฟาร์ม ดาเนินการแล้ว 77 ฟาร์ม
- ไก่เนื้อ เปูาหมาย 40 ฟาร์ม ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ไก่ไข่ เปูาหมาย 40 ฟาร์ม ดาเนินการแล้ว 38 ฟาร์ม
การดาเนินงานในปี 2562 กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาปศุ
สัตว์อินทรีย์ ได้กาหนดแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า (Supply Chain) โดยคานึงถึงการพัฒนาการ
ผลิ ต ที่เ ป็ น ปศุ สั ตว์ อิ น ทรี ย์ ต ามวิถี พื้ น บ้ า น ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งเพื่ อ สร้ า งความเข้ มแข็ งให้ กั บ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาเชื่อมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์
อย่างยั่งยืน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง มีเปูาหมายรับผิดชอบ 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เปูาหมายเกษตรกร 2 ราย
วัตถุป ระสงค์เพื่อสนับ สนุ นปัจจัยการผลิตสาหรับเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์จากเดิมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยายจานวน
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้เพิ่มจานวนมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างทางเลือกอาชีพที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุ ขภาพไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และกาลังเข้าสู่ระบบอินทรีย์ พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง จานวน 2 ราย
2. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียวเปูาหมายเกษตรกร 1 ราย
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่เอื้ อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยที่ทาการผลิตในวิถีเกษตรพอเพียง เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคใน
รูปแบบตลาด เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรวิถีพื้นบ้าน
เพิ่มขึน้ เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียว
สาหรั บ เป็ น ช่องทางจ าหน่ ายสิน ค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ ยนและผลิ ตผลเกษตรอินทรีย์วิถี
พื้นบ้าน โดยดาเนินการในพื้นที่ตาบลทุ่งฝาย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
6. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
มีการสนับ สนุน ปั จจั ย การผลิ ตขั้นพื้นฐาน ให้ กับเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการฯ จานวน 1,230 ราย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ 5 ตัว/ราย พร้อมอาหาร 10 กิโลกรัม/ราย วิตามิ น 1 ซอง/
ราย และยาปฏิชีวนะ 1 ซอง/ราย
7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
1. การตรวจติดตามลูกสัตว์เกิดตัวที่ 1 จากเกษตรกรรายเดิมที่รับสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ ไปแล้ว
จานวน 25 ตัว
2. การติดตามการขยายลูกสัตว์ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน

- เพศเมียขยายต่อให้เกษตรกรรายใหม่ จานวน 20 ตัว
- เพศผู้จาหน่ายนาเงินเข้าบัญชีธนาคารโค – กระบือ จานวน 12 ตัว
3. มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือให้เกษตรกรเมื่อสัญญาครบ 5 ปี และจาหน่ายออกจากบัญชี
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
รายละเอียด
1. จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทาหมันภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2. การติดตามประสานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรม
อาสาปศุสัตว์)

เปูาหมาย ดาเนินการ ร้อยละ
1,000 ตัว 1,711 ตัว 171.00
309 ครั้ง

328 ครั้ง

106.15

210 ราย

221 ราย

105.24

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปาง
1. หน่วยจัดซื้อนมโรงเรียน 127 หน่วย โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 551 แห่ง ขณะนี้ได้ดาเนินการทา
สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จังหวัดมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามการดาเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยการตรวจสอบการส่งมอบอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนให้ครบ
ทุกแห่งและเพียงพอต่อจานวนนักเรียน และต้องเป็นน้านมที่มีคุณภาพตามสัญญา ในขณะนี้สานักงานปศุสัตว์ทุก
อาเภอได้ดาเนินการตรวจติดตามแล้ว และอยู่ระหว่างรายงานความคืบหน้ามายังสานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์)
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลาพูน ตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ปี 2560 ชนิดสินค้า ไก่พื้นเมือง
แปลงใหญ่ปี 2561 ชนิดสินค้า โคนม ผึ้ง
ภาพรวมการตลาดแปลงใหญ่ในพื้นที่ ผลการดาเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอาเภอลี้ มี
การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกับสหกรณ์โคนมลาพูน และสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง เพื่ อจาหน่าย
ข้าวโพดต้นสดเป็นอาหารสัตว์ (ไซเลจ) ประมาณการผลิต 6 ตัน/วัน ราคาจาหน่ายขั้นต้น 2.20 – 2.50 บาท/
กิโลกรัม
การตลาดออนไลน์ สินค้าพรีเมี่ยม มีการดาเนินการจัดประชุมทบทวนแผนการตลาดการซื้อขาย และการ
เชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/บริษัทเอกชน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและความต้องการของตลาดแปลงใหญ่ มี
ผลการดาเนินงาน

- กลุ่ ม แปลงใหญ่โ คนมต าบลห้ ว ยยาบ มีผ ลการเชื่อมโยงการตลาดและจัด ทาบั นทึก ข้อตกลง (MOU)
ปริมาณผลผลิต 25.067 ตัน/วัน จานวนทั้งสิน 9,149 ตัน กับบริษัท ซีพีเมจิ จานวน 754.45 ตัน
มูลค่า 15 ล้านบาท บริษัทแดรี่พลัส จานวน 7,300 ตันมูลค่า 150 ล้านบาท และองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมฯ (อสค) จานวน 1,095 ตัน มูลค่า 22 ล้านบาท
- กลุ่มแปลงใหญ่โ คนมเภอบ้ านโฮ่ง มีการเชื่อมโยงตลาดและจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ปริมาณผลผลิต 18.67 ตัน/วัน จานวนทั้งสิ้น 6,815 ตัน มูลค่า 129 ล้านบาท
- กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ง อาเภอเมือง มีการเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัทเนสเล่ การจาหน่ายผลผลิตเป็นลักษณะ
ต่างคนต่างจาหน่าย เนื่องจากสามารถนาน้าผึ้งมารวมกันได้ มีความแตกต่างของคุณภาพน้าผึ้งแต่ละราย
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer / Young Smart Farmer เปูาหมาย 40 ราย ผล
การดาเนินการ เกษตรกรมีการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ความสนใจในการทากิจกรรม สามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ได้ เกษตรกรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชอบการนาเสนอและการออกร้านจาหน่าย
สินค้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยในการผลิต และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ
3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นนโยบายพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรสู่ ม าตรฐาน ปี ง บประมาณ 2562
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าได้ดาเนินงานดังนี้
1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
- ตรวจติดตาม เปูาหมาย 236 ฟาร์ม ผลการดาเนินงาน 236 ฟาร์ม
- ตรวจต่ออายุ เปูาหมาย 45 ฟาร์ม ผลการดาเนินงาน 86 ฟาร์ม
- ตรวจรับรอง (ฟาร์มใหม่) เปูาหมาย 20 ฟาร์ม ผลการดาเนินงาน 41 ฟาร์ม
ประกอบด้วยฟาร์มโคนม จานวน 33 ฟาร์ม
ฟาร์มโคเนื้อ จานวน 5 ฟาร์ม
ฟาร์มผึ้ง จานวน 3 ฟาร์ม
2. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เปูาหมาย 19 แห่ง ผลการดาเนินงาน 19 แห่ง
4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
สานักงานปศุสัตว์จังหวักลาพูน สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ มอบให้เกษตรกร รายละ 5 ตัว , อาหารไก่ รายละ 10 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ รายละ 1 ชุด
5. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เปูาหมายสหกรณ์โคนมลาพูน จากัด มีการจัดหารถแทรกเตอร์
พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว 1 คัน สาหรับลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ใช้ผสมอาหารสาหรับเลี้ยงโคนมในฟาร์มขนาดกลาง จานวน 142 ตัว (2.20 ตัน) จาหน่ายให้สมาชิกที่ถอนโคสาว
ท้องไปเลี้ยงต่อในฟาร์มของตนเพื่อรอคลอด จานวน 46 ฟาร์ม (70 ตัว) และจาหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 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
เนื่องจากกาลังการผลิตมีจากัด
ผลวิเคราะห์จากการดาเนินงาน สหกรณ์โคนมลาพูน สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาได้
เชื่อมโยงด้านวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ตาบลแม่ตื่น อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
แต่ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งทาให้ผลผลิตเสียหาย ทาให้มี
อาหารเลี้ย งโคนมในธนาคารโคนมทดแทนในปัจจุบันได้ 142 ตัว และจาหน่ายให้ส มาชิกแล้ว 17 คน ทั้งนี้
เนื่องจากกาลังการผลิตมีจากัด และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้เครื่องผสมอาหาร TMR พร้อมอุปกรณ์
จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน ขนาดกาลังการผลิต 15 ตัน
6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
เกษตรกรยืมแม่โคเพื่อการผลิต จานวน 137 ราย รายละ 1 ตัว แบ่งเป็น อาเภอเมืองลาพูน 2 ราย
อาเภอลี้ 24 ราย และอาเภอทุ่งหัวช้าง 111 ราย จานวนสัตว์ในโครงการฯ รวมทั้งหมด 225 ตัว แบ่งเป็น พ่อโค
จานวน 2 ตัว แม่พันธุ์โค จานวน 137 ตัว และลูกเกิดตัวที่ 1 จานวน 86 ตัว
เกษตรกรถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญายืมโคเพื่อการผลิตของโครงการฯ โดยยังไม่มีการมอบกรรมสิทธิ์
โคให้เกษตรกร (ระยะเวลายังไม่ครบตามสัญญา)
7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
เป็นโครงการดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2562 เปูาหมายสหกรณ์โคนมลาพูน ดาเนินงานโดย
สานักงานสหกรณ์จั งหวัดลาพูน ผลการดาเนินงาน ประชาสั มพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ประชุมสมาชิกให้
รับ ทราบความก้าวหน้ าของโครงการในทุกๆ เดือน พาสมาชิกไปศึกษาดูงานในสหกรณ์ที่ดาเนินงานประสบ
ผลสาเร็จในการดาเนินโครงการฯ ในปี 2562 มีแ ผนการรับลูกโคเข้าธนาคาร 100 ตัว ผลการดาเนินงานรับลูก
โคเข้ามาในฟาร์มกลางแล้ว 31 ตัว
ยอดยกมาจากปีก่อน ฝากระหว่าง ต.ค.61 – พ.ค. 62 ตาย ไถ่ถอน คัดทิ้ง คงเหลือ
200 ตัว
31 ตัว
15 ตัว 74 ตัว 1 ตัว 141 ตัว
ผลสาเร็จในการดาเนินโครงการฯ สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงลง 3.5 เดือน/ตัว เนื่องจากโคมีความ
สมบูรณ์พันธุ์กว่าโคในฟาร์มของเกษตรกรทั่วไป ทาให้ผสมติดได้เร็วขึ้น (โคในฟาร์มเกษตรกรจะผสมติดเมื่อโคมี
อายุ 22 เดือน แต่โคในฟาร์มธนาคารผสมติดเมื่อมีอายุเฉลี่ย 18.5 เดือน) คิดเป็นเงิน 7,875 บาท (อาหารวั น
ละ 25 กก. X 3.00 บาท/กก.) สามารถทาให้รีดนมได้เร็วขึ้น 3.5 เดือน มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 24,570
บาท/ตัว (105 วัน X วันละ 13 กก. X 18 บาท/กก.)
ปัญหาอุปสรรค ในช่วงปลายปี 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เกิดโรคปากเท้าเปื่อยและโรคปอด
อักเสบ ระบาดในพื้นที่ทาให้โคในธนาคารเสียชีวิตรวมตั้งแต่ต้น จานวน 14 ตัว สมาชิกเจ้าของโคที่ท้อง 5 เดือน
แล้วไม่สามารถถอนโคสาวท้องออกไปเลี้ยงต่อที่ฟาร์มของตนเอง เนื่องจากปศุสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายในช่วงที่มีโรค
ระบาด (ปัจจุบันไถ่ถอนหมดแล้ว)
ผลวิเคราะห์จากการดาเนินงาน สหกรณ์ได่ช้ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง และประชุมสมาชิก
ให้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการในทุกๆ เดือน โคที่เลี้ยงในฟาร์มกลางมีความสมบูรณ์กว่าโคในฟาร์มของ
สมาชิก ทาให้เกษตรกรสมาชิกสนใจนาลูกโคมาฝากธนาคารเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีแผนรับฝาก 100 ตัว
สามารถรับฝากได้แล้ว จานวน 31 ตัว คิดเป็นร้อยละ 31 ของเปูาหมาย

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามกรอบการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ด้านปศุสัตว์ ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์ เปูาหมาย
เกษตรกร จานวน 137 ราย มีการชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมาตรฐานฟาร์มแก่เกษตรกร จานวน
90 ราย
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
ประชากรสุนั ขและแมวข้อมูลจาก สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน สุนัข จานวน
52,632 ตัว แมว 19,724 ตัว รวมทั้งสิ้น 72,426 ตัว
ผลการดาเนินกิจกรรม การควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทาหมัน
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
กรมปศุสัตว์
ชนิดสัตว์ / เพศ
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
1.การควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทาหมัน
2.การติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขย้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า
(อบรมอาสาปศุสัตว์)
4.วัคซีนสาหรับปูองกันโรค

หน่วยวัด เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ
ตัว
1,000 993 99.3
ครั้ง

4

ราย

120

โด๊ส

3

75.0

175 145.8

7,000 5,283 75.47

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ได้รั บ การสนับ สนุ น เฉพาะเวชภัณฑ์จานวนหนึ่ง ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้บุคลากรจานวนมากในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ข้อเสนอแนะควรมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
2. บุคลากรของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน จานวนน้อยไม่เพียงพอกับประมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
และความต้องการของภาคประชาชน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับสาหรับการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด
หรื อไม่ทราบแหล่ งที่มาชัดเจน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่ ว นของเจ้าหน้าที่ฯ อุปกรณ์บังคับสัตว์และ
เวชภัณฑ์ ข้อเสนอแนะควรชี้แจงหรือสั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระในการบังคับสัตว์
4. องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ขาดทักษะองค์ความรู้ในการบังคับสัตว์ที่ดุร้ายหรือควบคุมไม่ได้ในพื้นที่
ข้อเสนอแนะควรจัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ฯ ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. การติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้าขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานลดลง โดยได้รับการจัดสรรเพียง 2 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2561
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการปรับระบบนมสาหรับนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน
ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2562 เป็นต้นไป และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดลาพูน ดาเนินการตามข้อสั่ งการโดยให้ สานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการติดตามผลการจัดส่งนม
โรงเรียนและรายงานให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ นั้น
สานักงานปศุสัตว์อาเภอได้ดาเนินการตรวจติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียนในพื้นที่แต่ละอาเภอเรียบร้อย
แล้ว ขอสรุปผลการตรวจติดตาม ดังนี้
1. อาเภอบ้านธิ จัดส่งนมโดยสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 14 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2. อาเภอทุ่งหัวช้าง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 32 แห่ง ได้รับ
นมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
3. อาเภอเวียงหนองล่อง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 14 แห่ง
ได้รับนมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
4. อาเภอลี้ จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวนนัก เรียนในพื้นที่ทั้งหมด 73 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
5. อาเภอปุ าซาง จั ดส่ ง นมโดยบริษั ท เชียงใหม่ เฟรชมิล ค์ จ านวน 1 แห่ ง จัดส่ งนมโดยสหกรณ์โ คนม
เชียงใหม่ จานวน 35 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 36 แห่ง ได้รับนมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21
พฤษภาคม 2562
6. อาเภอบ้านโฮ่ง จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 34 แห่ง ได้รับ
นมทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
7. อาเภอแม่ทา จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 46 แห่ง ได้รับนม
ทั้งหมดครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
8. อาเภอเมืองลาพูน จัดส่งนมโดยบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิล ค์ จานวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 48 แห่ ง
จัดส่งนมโดยสหกรณ์โคนมเชียงใหม จานวน 32 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 80 แห่ง ได้รับนมทั้งหมด
ครบทุกแห่ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
สรุปพื้นที่จังหวัดลาพูน มีบริษัทที่จัดส่งนมในพื้นที่ จานวน 2 บริษัท คือบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จานวน
247 แห่ง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จานวน 80 แห่ง รวมโรงเรียนทั้งหมดจานวน 327 แห่ง
วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ ประกอบการที่จัด ส่ งนมในพื้นที่ จังหวัดล าพู น รายงาน การทาสั ญญา
ซื้อขายนมโรงเรียนจานวน 2 บริษัท ได้แก่
- บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ทาสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 59 แห่ง ครบถ้วน ไม่มีปัญหาในการดาเนินการ
สัญญาแนบประกอบจานวน 59 สัญญา
- สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จัดทาสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 24 แห่ง ครบถ้วน ไม่มีปัญหาในการดาเนินการ
สัญญาแนบประกอบจานวน 24 สัญญา

ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการอาหารนม
เพื่ อ เด็ ก และเยาวชน เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น งานโครงการอาหารเสริ ม (นม)โรงเรี ย น
ประจาปีการศึกษา 2562
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดลาพูน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง 1. แผนความเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมมาภิบาลในการบริหาร
2. แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1. กิจกรรมประสานงาน แนะนาส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมาย เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การ
รวบรวม แปรรูป การบริหารจัดการด้านการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลการดาเนินงานมีการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมายสร้าง
มูล ค่าเพิ่มให้ ส หกรณ์ 15 แห่ ง แบ่ งชนิดสิ นค้า ผลไม้ โคนม ปศุสั ตว์และข้าว มีการแนะนาให้ ส หกรณ์จัดทา
ฐานข้อมูลแยกเป็นรายแห่งหรือรายโครงการย่อยตามชนิดสินค้า
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ด้านการแนะนา
ส่งเสริมสนั บสนุน ในการแก้ปัญหาเชิงลึกของระบบการบริห ารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์
ร่วมกับสหกรณ์ ของสหกรณ์โคนมหริภุญชัย จากัด โดยสหกรณ์สามารถหาทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อแม่โคให้
สมาชิกได้ตามแผน จานวน 31 ตัว มูลค่า 1,395,000 บาท การรับน้านมดิบและการรับสมาชิกเพิ่มไม่เป็นไป
ตามเปู าหมายเนื่ องจากเกิดปั ญหาโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในพื้นที่ใกล้ เคียง มีแนวทางแก้ไขส่ งเสริมให้ การ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 คือส่งเสริมให้มีการรับสมาชิกเพิ่ม และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มของ
สมาชิกให้เข้าสู่ระบบ GAP
จังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์)
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย
รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง จานวน 1 แปลง เกษตรกร 60 ราย
แปลงใหญ่โคนม
จานวน 2 แปลง เกษตรกร 72 ราย พื้นที่ 1,381 ไร่
แปลงใหญ่โคเนื้อ
จานวน 1 แปลง เกษตรกร 34 ราย พื้นที่ 109 ไร่
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร
ผู้นา ผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. จานวน 180 ราย ดาเนินการแล้วโดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์
เปูาหมาย 120 ราย ดาเนินการได้ร้อยละ 100

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกสรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By
Agri-map)
แผนปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ส าหรั บ ปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ เปู า หมาย 500 ไร่ ผลการด าเนิ น งาน 250 ไ ร่
เกษตรกร 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 50
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
เปูาหมายตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 238 แห่ง ผลการดาเนินงาน GAP ทั้งหมด ตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 326 แห่ง ดาเนินการได้ร้อยละ 123.80
ผลการดาเนินงานในแปลงใหญ่
- แปลงที่เริ่มดาเนินการปี 2560
ชนิดสินค้า
พื้นที่โครงการ (ไร่)
พื้นที่ที่ได้ GAP (ไร่)
ร้อยละ
ไก่พื้นเมือง
60 ฟาร์ม
2 ฟาร์ม
3.33
- แปลงที่เริ่มดาเนินการปี 2561
ชนิดสินค้า
พื้นที่โครงการ (ไร่)
พื้นที่ที่ได้ GAP (ไร่)
ร้อยละ
โคนม
1,381 ฟาร์ม
397.75 ฟาร์ม
28.80
โคนม (ต้าสันทรายงาม
37 ฟาร์ม
37 ฟาร์ม
100
ไม่รวม โคนมเชียงราย)
โคเนื้อ
34 ฟาร์ม
GFM 34 ฟาร์ม
100
ปัญหาอุปสรรค มาตรฐาน GAP ในการเลี้ยงสัตว์สาหรับเกษตรกรรายย่อย (โคเนื้อ/ไก่พื้นเมือง) เกษตรกร
ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากต้องมีนายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและเป็นมาตรฐานทางเลือก กรมปศุสัตว์จึงส่งเสริมให้
เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน GFM (Good Farming Management) โดยเน้นความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เลี้ยงสัตว์แทนมาตรฐาน GAP ซึ่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ให้การรับรองไก่พื้นเมือง GFM แล้ว 42
ฟาร์ม/ราย โคเนื้อ 34 ฟาร์ม
6. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กลุ่มขั้น 1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์แผน 10 / ผล 10ราย
กลุมขั้น 3 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 1 เรื่อง (ได้ระบบการผลิต การบริหารจัดการ สูตรอาหาร
ไก่พื้นเมืองอินทรีย์) ดาเนินการได้ร้อยละ 100 ,ปศุสัตว์อินทรีย์ 10 ราย ดาเนินการได้ร้อยละ 100
ปัญหาอุปสรรค การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์อินทรีย์เช่น
ข้าวโพด ตลาดสินค้าอินทรีย์และราคาผลผลิตยังไม่ชัดเจน
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
ผลการดาเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุน
ไก่ไข่อายุ 10 สัปดาห์ขั้นไป และอาหารไก่ไข่จานวน 10 กิโลกรัม/ราย พร้อมเวชภัณฑ์จานวน 1 ชุด/ราย
8. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เปู า หมายการด าเนิ น งานโครงการระบบส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ นค้ า และการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลทาง
การเกษตรทดแทนแรงงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเปูาหมายการดาเนินงาน จานวน 1 สหกรณ์ คือ
สหกรณ์โคนมแม่ลาว จากัด ซึ่งมีกิจกรรมการดาเนินงานโดยสหกรณ์จะต้องสมทบเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 % สานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินอุดหนุ นดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 70 % ประกอบด้วยการเบิก
จ่ายเงิน อุดหนุ นเพื่อลดต้น ทุน การผลิ ตสินค้าเกษตรให้ แก่ส หกรณ์โ คนมแม่ลาว จากัด อาเภอแม่ล าว จังหวัด
เชียงราย ในการจัดหารถไถนาแทรกเตอร์ จานวน 1 คัน

ผลการดาเนินงานได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กับสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 % สหกรณ์ที่ได้รับ
การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อการบริการสมาขิกเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์
ได้รับประโยชน์ จานวน 37 ราย งบประมาณสนับสนุน 637,300 บาท เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
เปู าหมายสนั บ สนุ น ให้ กับ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ ยืมเพื่อการผลิต ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงราย
ผลการดาเนินงานส่วนที่ 1
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จานวน 2,160 ราย
2. จั งหวัดเชีย งรายมีโ ค-กระบื อ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ รวมกันทั้งหมด
จานวน 5,054 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 116,246,000 บาท ดังนี้
2.1 โคพ่อพันธุ์ จานวน 5 ตัว คิดเป็นมูลค่า 139,000 บาท
2.2 กระบือพ่อพันธุ์ จานวน 17 ตัว คิดเป็นมูลค่า 988,000 บาท
2.3 โคเพศเมียแม่พันธุ์ จานวน 2,137 ตัว คิดเป็นมูลค่า 59,770,000 บาท
2.4 กระบือเพศเมียแม่พันธุ์ จานวน 1,520 ตัว คิดเป็นมูลค่า 45,600,000 บาท
2.5 ลูกโคตัวที่1 จานวน 762 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,334,000 บาท
2.6 ลูกกระบือตัวที่ 1 จานวน 435 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,480,000 บาท
2.7 ลูกโคตัวที่ 2 จานวน 134 ตัว คิดเป็นมูลค่า 670,000 บาท
2.8 ลูกกระบือตัวที่ 2 จานวน 44 ตัว คิดเป็นมูลค่า 264,000 บาท
ผลการดาเนินงานส่วนที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 28 มิถุนายน 2562)
1. จาหน่ายลูกโค-ลูกกระบือ ตัวที่ 1 จานวน 225 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,375,000 บาท
2. ขยายลูกโค-ลูกกระบือ ตัวที่ 1 จานวน 106 ตัว คิดเป็นมูลค่า 2,968,000 บาท
3. มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร จานวน 52 ตัว คิดเป็นมูลค่า 780,000 บาท
4. ตรวจติดตามเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรฯ จานวน 18 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
การด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดตามโครงการดังนี้
1. จัดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562
2. การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 224,506 โด้ส
3. การสร้างภูมคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรมปศุสัตว์ จานวน 8,115 โด้ส
4. กิจกรรมกาผ่าตัดทาหมันสุนัขและแมว ดาเนินการ 1,391 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 594 ตัว แมว 797 ตัว
ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาสัตว์จรจัดของชุมชนและสถานที่สาธารณะต่างๆ มีประชาชนประสานมายัง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบ่อยครั้ง เนื่องจากจังหวัดเชียงรายยังไม่มีสถานที่พักพิงสัตว์รองรับ จึงทาให้การจัดการ
สัตว์จรจัดยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
การจัดสรรสิทธิ์นมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. จ านวนนั กเรี ย นที่ เข้าร่ ว มโครงการทั้ งหมด 137,034 คน บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิล ค์ 80,180 คน
สหกรณ์โคนมเชียงราย 41,366 คน บริษัทฌกลด์มิลค์ 15,488 คน
2. หน่วยจัดซื้อ 207 หน่วย โรงเรียนเอกชน 63 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 หน่วย
ผลการรายงานการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของปศุสัตว์อาเภอ และเกษตรอาเภอ จานวนข้อมูลที่รายงาน
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 จานวนเด็กไม่นิ่ง อาจมีเพิ่ม-ลด ต้องรอความ
แน่นอนภายใน 10 มิถุนายน 2562 มีเด็กต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประชาชน
4. นักเรียนได้ดื่มนมตามเวลาที่กาหนด 100%
5. การเก็บรักษานมไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.30 สาเหตุของปัญหา โรงเรียนจัดสถานที่เก็บรักษาที่ไม่
เหมาะสม ผู้ประกอบการจัดหาน้าแข็งหรือที่เก็บไม่เหมาะสม
6. การมอบเทอร์โมมิเตอร์ก้านเหล็ก (สาหรับโรงเรียนที่ซื้อนมพาสฯ) ร้อยละ 6.46 สาเหตุของปัญหา ไม่ได้
รับจากผู้ประกอบการได้รับแต่ชารุด
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการตรวจติดตาม
ปัญหา จากการติดตามฯ ทางโรงเรียนจะแจ้งสภาพปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจติดตาม แต่เมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริง กว่าร้อยละ 80 เกิดจากการขาดองค์ความรู้ของบุคลากรผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เช่น ไม่
ทราบว่าการตรวจรับที่ถูกต้องควรทาอย่างไร มีการจัดเก็บนมหลังการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง ไม่เก็บรักษาอุปกรณ์ที่
ได้รับ เช่น ถังเก็บนม เทอร์โมมิเตอร์ และคู่มือนมโรงเรียนสูญหาย
แนวทางแก้ไข
1. แบบเร่งด่วน ให้ผู้ประกอบการเร่งข้าไปเยียวยาและแก้ไขในส่วนที่ผู้ประกอบการบกพร่องพร้อมทั้ง
เก็บหลักฐานการส่งมอบต่างๆ ว่าได้แก้ไขอย่างถูกต้องแล้วรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ แต่หากเป็นสาเหตุจาก
การขาดองค์ความรู้ ผู้ ป ระกอบการหรื อเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจติ ดตามต้องให้ ความรู้ที่ถูกต้องและมอบคู่มือนม
โรงเรียนฉบับที่ อย.ประกาศ (ไฟล์ PDF) ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปก่อน
2. แบบระยะยาว ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ผู้ประกอบการที่ได้สิทธิจาหน่ายในพื้นที่ จัดโครงการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งในสถานศึกษาและบุคลากรจาก
หน่วยจัดซื้อ ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการ บริหารจัดการ และเฝูาระวังคุณภาพนมโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการจะ
ให้การสนับสนุนค่าดาเนินการ
ปัญหา ปศุสัตว์จังหวัดได้สอบถามข้อมูลการจัดซื้อฯ และปัญหาอุปสรรค จากหน่วยจัดซื้อที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน พบปัญหาต่างๆจากการจัดซื้อ เช่นไม่สามารถจัดซื้อได้ครบ 130วัน/
เทอม เพราะระยะเวลาไม่เพียงพอ, ในพื้นที่สูงและกันดารต้องการซื้อนมยู.เอช.ที ตลลอดทั้งเทอม แต่งบประมาณ
ที่ได้ไม่เพียงพอ อาจจะทาให้จัดซื้อได้ไม่ครบ 130 วัน ทั้งยังอ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การทบทวนการอุดหนุนเงินสาหรับโครงการฯ, โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่ให้ความสาคัญกับการจัดซื้อนมโรงเรียน
กลับเอางบประมาณไปดาเนินการด้านอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถจัดซื้อนมได้เพียงพอ, แนวทางในการจัด ทาสัญญา
ไม่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางแก้ไข
แบบเร่งด่วน
1.1 ในกรณีที่โ รงเรี ย นเอกชนบางแห่งไม่จัดซื้อหรือใช้งบประมาณผิด ได้แจ้งเจ้าของงบประมาณ
(ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) เร่งเข้าดาเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นเจ้าของงบประมาณอาจถูกตรวจสอบได้
1.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อนมให้ครบ 130 วันได้ ในส่วนของการประกาศ
คณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2562 ไม่ได้ระบุโทษความผิดของผู้ประกอบการ แต่สาหรับหน่วยจัดซื้ออาจมีกรอบ
วิธีการดาเนินงานที่ต้องจัดซื้อให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจึงเห็นควรว่าจะต้องมีการเชิญคณะทางานระดับจังหวัดที่มี
บทบาทในด้านการบริหารงบประมาณเช่น ท้องถิ่ นจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการ
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 ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แปลงปี 2559 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาเภอบ้านหลวง เกษตรกร 50 ราย พื้นที่ 1,060 ไร่
แปลงปี 2560 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) จานวน 1 แปลง เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 460 ไร่ มี
ผลการลดต้นทุนเฉลี่ย 17,827.80 บาท/ฟาร์ม ลดต้นทุนโดยวิธี ใช้การผสมเทียมสายพันธุ์โค ซื้ออาหารข้น
สาเร็จรูปแทนการผสมอาหารข้นเอง เน้นการสุขาภิบาลและการปูองกันโรค มีเปูาหมายการเพิ่มผลผลิต 50% ผล
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 89,400 บาท/ฟาร์ม โดยเทคนิคการผสมเทียม มีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า 100 ฟาร์ม ผลการพัฒนาคุณภาพสินค้า 50 ฟาร์ม เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตโคสายพันธุ์
ยุโรปโดยการผสมเทียม ด้านการบริหารจัดการมีการจัดทาข้อมูลรายแปลง 136 แปลง จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 4
กลุ่ม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 3 ศูนย์ และมีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์โคเนื้อต่างๆ จานวน 6 แห่ง
แปลงปี 2561 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(โคเนื้อ) จานวน 2 แปลง เกษตรกร 126 ราย พื้นที่ 937 ไร่มีผล
การลดต้นทุนเฉลี่ย 27,511 บาท/ฟาร์ม ลดต้นทุนโดยวิธี ใช้การผสมเทียมสายพันธุ์โค ซื้ออาหารข้นสาเร็จรูป
แทนการผสมอาหารข้นเอง เน้นการสุขาภิบาลและการปูองกันโรค ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 44,375
บาท/ฟาร์ม โดยเทคนิควิธีการเหนี่ยวนาการเป็นสัด มีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพสินค้า 63 ฟาร์ม ผลการพัฒนา
คุณภาพสินค้า 20 ฟาร์ม เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตโคสายพันธุ์ยุโรปโดยการผสมเทียม ด้านการ
บริหารจัดการมีการจัดทาข้อมูลรายแปลง 126 แปลง จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2 ศูนย์ และมีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์โคเนื้อต่างๆ จานวน 12 แห่ง
แปลงปี 2562 แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(ไก่พื้นเมือง) จานวน 2 แปลง เกษตรกร 107 ราย พื้นที่ 650 ไร่ มี
เปูาหมายการเพิ่มผลผลิต 50% เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพสินค้า 20 ฟาร์ม มีการจัดทาข้อมูลรายแปลงจานวน 2
แปลง จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม และเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมืองจานวน 3 แห่ง

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การพัฒนาศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ 15 ศูนย์
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกสรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning By
Agri-map)
พื้นที่ดาเนินการปรับเปลี่ยนในจังหวัดน่าน S3N ปี 2559-2561 จาแนกเป็น
- 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 จานวน 67 ราย (ในปี 2559-2561) และเพิ่ม
จานวน 2 ราย (ในปี 2562) ผลลัพธ์ด้านปศุสัตว์จานวน 69 ฟาร์ม 69 ราย
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 3,396 ราย ภาพรวมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรกลาง
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม วัสดุทาน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน
6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
1. เกษตรกรมีโค-กระบือ จากโครงการฯ จานวน 1,671 ราย 2,998 ตัว
2. เกษตรกร ปี 62 รายใหม่ ที่ได้รับโค-กระบือ จากโครงการฯ จานวน 176 ราย 413 ตัว
3. เกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ ได้รับคาแนะนาดูแลจากเจ้าหน้าที่ จานวน 540 ราย
4. มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรเมื่อครบ 5 ปี จานวน 105 ราย 105 ตัว และจาหน่ายออกจาก
บัญชี จานวน 105 ราย 105 ตัว
5. เกษตรกรมีรายได้จากโครงการจานวน 2,100,000 บาท
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์ เพื่อทาให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แ ละมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆปี เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันสุนัขกัดและปฏิบัติตนหลังจากสุนัขกัด
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 210 ราย
ผลลัพธ์ 210 ราย
2. โครงการเฝูาระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 97 แห่ง ผลลัพธ์ 81 แห่ง
3. กิจกรรมผ่าตัดทาหมัน สุนัข-แมว เปูาหมาย 1,000 ตัว ผลลัพธ์ 1,183 ตัว
ปัญหาอุปสรรค การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่สามารถควบคุมทุกพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บางพื้นที่ อยู่ในช่วงของการดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
การตรวจสอบโดยการกากับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน การ
ซื้อจ้างในโครงการฯ การดูแลคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน การขนส่ง การตรวจรับ เปูาหมายผลผลิต การ
จัดประชุมคณะกรรมการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดน่าน จานวน 1 ครั้ง ได้รับข้อมูลการซื้อ/ขาย การ
ได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จากท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ขนส่ง/ผู้แทน
โรงเรียนเปูาหมาย/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รับทราบแนวทางปฏิบัติ
ผลลั พธ์ ที่ได้คือ คณะกรรมการฯ รั บทราบแนวทางการดาเนิน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2562 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีคณะทางานขับเคลื่อน
โครงการฯระดั บ จั ง หวั ด และอ าเภอ องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด น่ า นทุ ก แห่ ง การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายกั บ
ผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยและผู้ประกอบการส่งมอบอาหารเสริมนมตามสัญญาแล้ว (งวดละไม่เกิน 30 วัน)
โรงเรียนทุกแห่งได้รับแผ่นพาเลตรองกล่องนมเพื่อรักษาคุณภาพนมกล่อง โรงเรียนทุกแห่งรับทราบวิธีการรักษา
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน อย่างถูกต้อง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านรับทราบข้อมูลคุณภาพนมอย่างรวดเร็วโดย
ผ่านการสารวจทาง Google Form
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดย สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดน่าน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อ มีการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
การจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนการดาเนินธุรกิจ แก่เจ้าหน้าที่ ฝุายจัดการ คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์
จานวน 30 ราย ผลลัพธ์ สหกรณ์มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตามรูปแบบสหกรณ์ได้และสามารถ
ดาเนินการตามแผนดาเนินงานและแผนธุรกิจที่กาหนดไว้ทาให้สมาชิกมีรายได้จากการดาเนินการเลี้ยงโคเนื้อ
จังหวัดพะเยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์)
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง กิจกรรมปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฯ จานวน
817 ราย การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการตรวจเยี่ยมเกษตรกรเปูาหมายปี
2562-2560 มีการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบจานวน 10 ราย สานักงานปศุสั ตว์จังหวัดพะเยา เบิกจ่าย
งบประมาณแล้วร้อยละ 91.15
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ)
กิจกรรม
1. ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกที่ยากจน ยืมโค-กระบือเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การดาเนินโครงการ ธคก. ปี 2556
2. จัดทาทะเบียนสัตว์และรายงานทะเบียนสัตว์
3. ควบคุมและกากับติดตามการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดาเนิน
โครงการ ธคก. ปี 2556

4. รับบริจาคเงิน หรือโค-กระบือจากผู้มีจิตศรัทธา สมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ กรมปศุสัตว์
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
6. ติดตามให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร
เป้าหมาย ดาเนินงานในพื้นที่ทุกอาเภอของจังหวัดพะเยา โดยให้เกษตรกรที่ยากจนยืมโค-กระบือเลี้ยง
เพื่อการผลิ ต ตามระเบี ย บของกรมปศุสั ตว์ว่าด้ว ยการดาเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ กรมปศุสัตว์ ปี 2556
ผลการดาเนินงาน (เมษายน-สิงหาคม 2562) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 912 ราย
ยืมโค-กระบือเลี้ยงเพื่อการผลิต จานวน 1.065 ตัว (โค 950 ตัว กระบือ 115 ตัว) มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ลูกโค-กระบือของโครงการเกิด จานวน 114 ตัว
 ลูกโคเกิด 112 ตัว (เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 85 ตัว)
 ลูกกระบือเกิด 2 ตัว (เพศเมีย 2 ตัว)
2. รับมอบลูกโค-กระบืออายุ 18 เดือน คืนโครงการ จานวน 148 ตัว
 รับมอบลูกโค 136 ตัว (เพศผู้ 56 ตัว เพศเมีย 80 ตัว)
 รับมอบลูกกระบือ 12 ตัว (เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 6 ตัว)
3. นาลูกโค-กระบือเพศเมียที่รับมอบคืนโครงการให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยง จานวน 78 ตัว เกษตรกร 78
ราย
 ลูกโคเพศเมีย 72 ตัว เกษตรกรผู้ยืม 6 ราย
 ลูกกระบือเพศเมีย 6 ตัว เกษตรกรผู้ยืม 6 ราย
4. จาหน่ายลูกโค-กระบือเพศผู้ที่รับมอบคืนโครงการฯ จานวน 34 ตัว เป็นเงิน 499,900 บาท (ลูกโค 32
ตัว ลูกกระบือ 2 ตัว)
5. รับมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือให้แก่เกษตรกร จานวน 76 ราย แม่โค-กระบือ 94 ตัว
 มอบกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกร จานวน 66 ราย แม่โค 84 ตัว (เกษตรกรบางรายยืมรายละ
5 ตัว)
 มอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือให้แก่เกษตรกร จานวน 10 ราย แม่โค-กระบือ 10 ตัว
ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรส่วนมากขาดความรู้ในการ
จัดการเลี้ยงดูโค-กระบือ เกษตรกรขายสัตว์ก่อนได้รับมอบกรรมสิทธิ์ จึงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง งบประมาณและ
อุปกรณ์การดาเนินงานมีน้อย
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริ มให้ เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือแบบประณีต เพื่ อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
สนับสนุนอาหารเสริม แร่ธาตุ และเวชภัณฑ์ ปูองกันการขาดธาตุอาหาร โรคและพยาธิ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ลสารองอาหารสัตว์ช่วงขาดแคลน แนะนาให้เกษตรกรใช้วิธีผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ชี้แจงให้เกษตรกรเข้ าใจในระเบียบของโครงการฯ และทาแผนการติดตามอย่างต่อเนื่อง กรม
ปศุสัตว์สนับสนุนงบประมาณติดตามงานหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
กิจกรรมโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้าประจาปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
กิจกรรม
หน่วยนับ
เป้าหมาย
1.ควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทาหมัน
ตัว
1,500
2. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ตัว
10,000
3. เฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก
ตัวอย่าง
71
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้าประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อควบคุม
ประชากรสัตว์พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นการผาตัดทาหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว กลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อโรคพิษสุนั ขบ้า และเร่งรัดควบคุมโรคในจุดเกิดโรค โดยออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ในวัดทุกแห่ ง
โรงเรียน โรงพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว และสุ นัขแมวด้อยโอกาส เพื่อให้บริการผ่าตัดทาหมันสุนัขและแมว ฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่นาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้ง
ในที่สาธารณะ จานวน 80 ครั้ง รวม 53 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)
สถานที่

โรงเรียน
วัด
โรงพยาบาล
สนง.ปศุสัตว์
ออกหน่วย
สถานที่ท่องเที่ยว
รวม

จานวน
(ครั้ง)

4
30
2
25
17
2
80

จานวน
(แห่ง)

4
30
2
1
15
1
53

จานวนสุนัข ตอน/ทาหมัน
(ตัว)

จานวนแมว ตอน/ทาหมัน
(ตัว)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

รวม

รวมสุนัข
แมว
(ตัว)

เพศผู้

เพศเมีย

รวม

เพศผู้

เพศเมีย

31
105
0
80
86
34
336

13
192
0
114
155
52
526

44
297
0
194
241
86
862

5
112
2
63
85
32
299

12
159
16
100
131
36
454

17
271
18
163
216
68
753

61
568
18
357
457
154
1,615

4.07
37.87
1.20
23.80
30.47
10.27
107.67

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

โรงเรียน
วัด
โรงพยาบาล
สนง.ปศุสัตว์
ออกหน่วย

จานวน
(ครั้ง)

4
30
2
25
17
สถานที่ท่องเที่ยว 2
รวม
80

จานว
น
(แห่ง)

4
30
2
1
15
1
53

จานวนสุนัข ฉีดวัคซีน(ตัว)

จานวนแมว ฉีดวัคซีน (ตัว)

เพศผู้

เพศเมีย

รวม

เพศผู้

เพศเมีย

รวม

รวมสุนัข
แมว
(ตัว)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

27
899
0
896
647
101
2,570

13
991
0
959
690
117
2,770

40
1,890
0
1,855
1,337
218
5,340

5
985
2
872
643
89
2,596

9
1,022
16
835
694
131
2,707

14
2,007
18
1,701
1,337
220
5,303

54
3,897
18
3,562
2,674
438
10,643

0.54
38.97
0.18
35.62
26.74
4.38
106.43

3. การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับขับเคลื่อนโครงการฯ งวดที่ 1 ให้แก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้น ที่จั งหวัดพะเยา ตามจานวนสุ นัขและแมวที่ต้องจัดสรร 78,735 ตัว โยแยกเป็น

ค่าการสารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตัวละ 3 บาท เป็นเงินจานวน 236,205 บาท ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ตัวละ 30 บาท เป็นเงิน 2,362,050 บาท
จากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าจานวน
78,334 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 98.99 ของจานวนสัตว์ที่สารวจและขึ้นทะเบียน) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งมีวัคซีนฯ คงเหลือจากปีงบประมาณ 2561 ที่ยังไม่หมดอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รับรายงานการฉีดวัคซีนฯทั้งหมด 75,579 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 96.48 ของสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน)
4. การจั ดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพะเยามีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจานวน 71 แห่ง ได้ออกประกาศเป็นข้อบัญยัติหรือเทศ
บัญญัติแล้วจานวน 30 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของอปท.ทั้งหมด) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มี
แจ้งการแจ้งเพิ่มเติม 2 แห่งและอยู่ระหว่างทาประชาคมจานวน 2 แห่ง
5. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเฝูา
ระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในทุกท้องถิ่น และนาข้อมูลการเฝูาระวังโรคไปประกอบการปะเมินรับรองพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้ทราบถึงสถานภาพการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ฃะพื้นที่ อีกทั้งยัง
ช่วยขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปีพ.ศ.2563
6. ส่งตรวจหัวสุนัขเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกตามโครงการ เปูาหมายทั้งหมดจานวน 71 หัว
ดาเนินการแล้วจานวน 76 หัว (คิดเป็นร้อยละ 107.04 )และผลการทดสอบให้ผลลบต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 76
ตัวอย่าง
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
กิจกรรม
1. มอบหมายให้ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอตรวจติดตามผลจัดส่งนมโรงเรียนทุกแห่ง ตั้งแต่วันแรกของการเปิด
ภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 (16 พฤษภาคม 2562)
2. ประสานความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดพะเยาในการมอบหมายเกษตรอาเภอลงพื้นที่ตรวจสอบการได้รับ
นมโรงเรียน คุณภาพนมและการเก็บรักษา รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วม
โครงการฯ
3. เร่งรัดและติดตามผลการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
4. รายงานข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และคาสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ มที่ 4 ที่ 2818/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
5. เสนอคณะทางานขับ เคลื่ อนโครงการอาหารเสริ ม (นม)โรงเรี ย น จัง หวัด พะเยา แต่ งตั้ งคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
เป้า หมาย สถานศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการฯ ทั้งหมด 390 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนรัฐ บาล 231 แห่ ง
โรงเรียนเอกชน 18 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 141 แห่ง
ผลการดาเนินงาน
1. การจัดส่งนมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน สามารถจัดส่งนมได้ร้อยละ 98.3 เนื่องจากการ
สรุปยอดจานวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน หลังจากแจ้งผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถ
จัดส่งนมได้ครบถ้วนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

2. เกษตรอาเภอลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานศึกษาครบทุแห่ งแล้ว เสร็จในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พบ
ข้อบกพร่องบางประการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้แจ้ งผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
3. ผู้ประกอบการจัดทาสัญญากับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกแห่ง
4. รายงานข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และคาสั่ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 ที่ 2818/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรีย น ระดับจั งหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งแจ้งคาสั่ งดังกล่ าวต่อ
คณะทางานทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
5. คาสั่งจั งหวัดพะเยา ที่ 2237/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ระดับอาเภอ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ปัญหาอุปสรรค สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยูในพื้นที่ห่างไกล หรือเข้าถึงค่อนข้างลาบาก รวมกับมีจานวน
นั ก เรี ย นค่ อ นข้ า งน้ อ ย ท าให้ ก ารจั ด ส่ ง นมพาสเจอร์ ไ รส์ ใ ช้ ต้ น ทุ น และระยะเวลาในการจั ด ส่ ง ค่ อ นข้ า ง มาก
สถานศึกษาบางแห่งมีการยุบ รวม ยกเลิก หรือั้งขึ้นใหม่ รวมถึงนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ทาให้ข้อมูล
ในการตรวจติดตามในพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อนในช่วงแรก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อนม UHT ให้กับสถานศึกษาในพื้ นที่ห่างไกล/ทุรกันดาร/มี
นักเรียนจานวนน้อย เพื่อลดปัญหาการส่งนมไม่ตรงเวลา สะดวกต่อการจัดส่งและการเก็บรักษานม
2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของจานวนโรงดรียนและจานวนนักเรียนในพื้นที่จริง
ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. เนื่องจากการดาเนินงานตามโครงการเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และต้องใช้ข้อมูลประกอบการ
วางแผนการดาเนินงานจากหลายฝุาย ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลส่วนกลางที่ทุก
หน่ วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่ าวได้ เช่น ข้อมูล จานวนและรายละเอียดสถานศึกษาที่เข้าร่ว ม
โครงการฯ จานวนนักเรียน ข้อมูลผู้ประกอบการและตัวแทนจัดส่งในแต่ละพื้นที่ ปริมาณและชนิดนมที่
จัดส่งนมในแต่ละโรงเรียน สถานการณ์ทาสัญญา เป็นต้น

