
การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 

 
การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  

และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดพะเยา 
 
 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. เป้าหมายแปลงใหญ่โคเนื้อ จ านวน ๑ แปลง แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์นิคมเชียงค า จ ากัด 
 2. ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารการผลิตและการตลาด เป้าหมาย 30 ราย ผลงาน 30 ราย 100%  
          ปัญหาอุปสรรค : การเชื่อมโยงการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ 

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักและเครือข่าย          
(ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย 9 ศูนย์ ผลการด าเนินงาน 9 ศูนย์ ๑๐๐% 
 2. กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้ศูนย์เครือข่ายฯ เป้าหมาย 9 ศูนย์ 100% 
 3. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” 
เป้าหมาย 9 ศูนย์ 100 ราย 100% 

3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 1. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ เป้าหมาย 8 
กลุ่ม 66 ราย เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 
    - พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 330 ไร่ ผลงาน 330 ไร่ (100%) 
             - ขึ้นทะเบียนในระบบ NID แม่โค 301 ตัว ลูกโค 29 ตัว รวม 330 ตัว 
           ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรไม่กู้เงิน ธกส. 2 ราย แต่รับเงินอุดหนุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

4. โครงการงานส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์  
  1. กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 16 ราย ผลงาน 16 ราย 100% 
            ๒.  กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้) เป้าหมาย 200 ตัว  
ผลงาน 100 ตัว ๕๐%  
 
 
 
 



๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
  เป้าหมายด าเนินการ 100 ไร่ ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 ครั้ง และ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัครเกษตรกรแล้ว 1 ครั้ง การด าเนินการอยู่ระหว่างการด าเนินการสนับสนุน
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 ปัญหาอุปสรรค : ไม่ควรก าหนดพื้นที่ S3 , N 

6. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. จ านวนผู้น าเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 4 ราย ผลงาน 4 ราย 100 % 
           ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงผู้น าที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 1 ราย ผลงาน 1 ราย ๑๐๐ % 
           ๓. ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกเครือข่าย เป้าหมาย 80 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
           ๔. การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 3 ประสาน 5 ประสาน เป้าหมาย 8 ครั้ง   

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เป้าหมาย 90 ราย ผลการด าเนินงาน   
30 ราย  (33.33 %) 

- พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 20 ราย ๑๐๐ % 
- พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Famer เป้าหมาย 50 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกร  Yong Smart Famer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย๑๐๐% 
- พัฒนา Smart Famer ต้นแบบ เป้าหมาย 10 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

8. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ   
           มีเกษตรกรรวม 966 ราย โค 977 ตัว กระบือ 139 ตัว รวม 1,116 ตวั ลูกโค 540 ตัว  
ลูกกระบือ 55 ตัว รวม 595 ตัว  
           ปัญหาอุปสรรค : 1) เกษตรกรขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง 
                                2) เกษตรกรส่วนมากขาดความรู้ในการจัดการเลี้ยงดูโค – กระบือ  
    ๓) เกษตรกรขายสัตว์ก่อนได้รับมอบกรรมสิทธิ์ จึงต้องติดตามอย่างเคร่งครัด 
                                ๔) งบประมาณและอุปกรณใ์นการด าเนินงานมีน้อย 
           ข้อเสนอแนะ :    ๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือแบบประณีต เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ  
                                 ๒) สนับสนุนอาหารเสริมแร่ธาตุ และเวชภัณฑ์ ป้องกันการขาดธาตุอาหาร โรค และ
พยาธิให้เพียงพอ 
                                ๓) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ และส ารองอาหารสัตว์ช่วงขาดแคลน 
                                 ๔) แนะน าให้เกษตรกรใช้วิธีผสมเทียมเพ่ือปรับปรุงพันธุ์โคให้ตรงกับตลาดต้องการ  
                                ๕) ชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจระเบียบของโครงการฯ และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                                ๖) ให้เกษตรกรบันทึกบัญชีเกษตรกร   
 
 
 
          



9. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
    - ตรวจรับรองฟาร์ม เป้าหมาย 4 ฟาร์ม ผลงาน 7 ฟาร์ม (140%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 7ฟาร์ม อยู่ระหว่างด าเนินการ  
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 33 ฟาร์ม ผลงาน 9 ฟาร์ม (27.27%) 

10. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 1. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการฯ เป้าหมาย 1,500 ราย ผลงาน 418 ตัว 
(27.87%) 
 ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยามีการด าเนินการเฝ้าระวังปัองกัน 
และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันอย่างเข้มงวด จึงท าให้การผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ได้น้อยกว่าเป้าหมาย 

11. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดน าการเกษตร 
 ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้เชิงวิชาการและกลไกการตลาดที่รองรับ ยังเกิดความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ  

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 รวมงบประมาณที่ได้รับปี 62 ไปพลางก่อนและ
งบประมาณที่ได้รับปี 2563 จ านวน 5,185,372 บาท  ใช้ไป 3,381,102.20 บาท (65.20%) 

2. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (FMD/Hemo/Rabies ฯลฯ) 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/2563  
                โคนม เป้าหมาย 732 ตัว ผลงาน 223 ตัว (30.46%) 
                โคเนื้อ เป้าหมาย 81,800 ตัว ผลงาน 52,912 ตัว (64.68%) 
             ปัญหาอุปสรรค :  จ านวนวัคซีน FMD 3 ไทป์ ส าหรับโคนมได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย 5,101 ตัว ผลงาน 17,300 ตัว 
(339.15%) 
             ปัญหาอุปสรรค :  ได้รับจัดสรรวัคซีน มากกว่าจ านวนสัตว์เป้าหมาย  
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 8,000 ตัว อยู่ระหว่างด าเนินการ  
             ปัญหาอุปสรรค :  ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดเชียงราย 

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

 
 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 2 แหล่ง 
 2. เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด และการแปรรูป เป้าหมาย 60ราย 
 3. ส่งประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต (แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมต้า -สันทรายงาม) 
เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลงาน 1 ครั้ง (100%) 
 4. กิจกรรมติดตามนิเทศงาน เป้าหมาย 12 ครั้ง ผลงาน 5 ครั้ง (41.67%) 
 ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการรองบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ศพก.กระทรวงฯ) เป้าหมาย 18 ศูนย์ ผลงาน 18 
ศูนย์ (100%) 
 2. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เครือข่าย (ศพก.ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ ปี 2561 เป้าหมาย 18 ศูนย์ 
ผลงาน 18 ศูนย์ (100%) 
 3. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เครือข่าย (ศพก.ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ ปี 2562 เป้าหมาย 18 ศูนย์ 
ผลงาน 18 ศูนย์ (100%) 
 4. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เครือข่าย (ศพก.ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด ปี 2562 เป้าหมาย 1 ศูนย์ 
ผลงาน 1 ศูนย์ (100%) 
 5. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ผ่านศูนยเครือข่าย (ศพก.ด้านปศุสัตว์) 
เป้าหมาย 180 ราย ผลงาน 180 ราย (100%) 
 6. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เครือข่าย (ศพก.ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ ปี 2563 เป้าหมาย 18 ศูนย์ ผลงาน 
18 ศูนย์ (100%) 
 7. กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ระดับอ าเภอ             
ปี 2563 เป้าหมาย 18 ศูนย์ 

3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษ๖รกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agrimap) 
 1. กิจกรรมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย 300 ไร่ ผลงาน 112.5 ไร่ จ านวน 10 
ราย (37.5%) 
 2. การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านการตรวจสอบ พ้ืนที่เป้าหมาย 300 ไร่ ผลงาน 112.5 ไร่ 
จ านวน 10 ราย (37.5%) 



 3. ประเภทพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรปลูก  
    - ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน 8 ราย พ้ืนที่ 85 ไร่ 
    - หญ้าเนเปียร์ จ านวน 3 ราย พ้ืนที่ 27.5 ไร่ 

4. โครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์  
 1. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย 
 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เป้าหมาย 10 ราย 
 3. กิจกรรมติดตามและนิเทศงาน เป้าหมาย 6 ครั้ง 
 อยู่ในขั้นตอนรองบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 

5. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 14 ราย ผลงาน 14 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย  
    - สร้างกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 14 กลุ่ม ผลงาน 14 กลุ่ม (100%) 
    - พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 14 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 14 ผลิตภัณฑ์ (100%) 
    - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกรจ านวน 14 
กลุ่มๆละ 3 ครั้ง เป้าหมาย 42 ครั้ง ผลงาน 14 ครั้ง (33%) มีแผนการอบรมในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2563 
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรตัวแบบ 
    - เกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 250 ราย ผลงาน 250 ราย (100%) 
    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตัวแบบ เป้าหมาย 250 ราย 
 4. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วมร่วม 3/5 ประสาน เป้าหมาย 28 ครั้ง จัดประชุมแบบมี
ส่วนร่วมจ านวน 14 กลุ่มๆละ 2 ครั้ง  ช่วงเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2563 

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer  เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 20 
ราย (100%)  
 2. กิจกรรมอบรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย (100%) 
 3. กิจกรรมอบรมหลักสูตร สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ Young Smart Farmer เป้าหมาย 
10 ราย ผลงาน 10 ราย (100%) 
 4. กิจกรรมอบรมหลักสูตร พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เป้าหมาย 50 ราย 
 5. กิจกรรมประเมินคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 เป้าหมาย 90 ราย ผลงาน 90 ราย (100%) 
 6. กิจกรรมถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ เป้าหมาย 1 ราย 
 7. ถอดบทเรียน Young Smart Farmer เป้าหมาย 1 ราย 
 
 
 



7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 1. กิจกรรมธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
    - เกษตรกรได้รับกระบือเพศเมีย ยืมเพ่ือการผลิต เป้าหมายเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 100 ราย ผลงาน 
45 ราย (45%) เป้าหมายกระบือเพศเมีย ไม่น้อยกว่า 500 ตัว ผลงาน 85 ตัว (17%) 
    - เกษตรกรได้รับโคเพศเมีย ยืมเพ่ือการผลิต เป้าหมายเกษตกร ไม่น้อยกว่า 100 ราย ผลงาน 15 
ราย (15%) เป้าหมายโคเพศเมีย ไม่น้อยกว่า 500 ตัว ผลงาน 75 ตัว (15%) 
    - จ านวนลูกโคตัวที่ 1 เกิดเป็นเพศผู้ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ตัว ผลงาน 26 ตัว (52%) 
    - จ านวนลูกโคตัวที่ 1 เกิดเป็นเพศเมีย เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ตัว ผลงาน 27 ตัว (54%) 
    - จ านวนลูกกระบือตัวที่ 1 เกิดเป็นเพศผู้ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ตัว ผลงาน 29 ตัว (58%) 
    - จ านวนลูกกระบือตัวที่ 1 เกิดเป็นเพศเมีย เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ตัว ผลงาน 25 ตัว (50%) 
    - สัตว์เพศผู้ ตัวที่ 1 จ าหน่ายเพ่ือน าเงินเข้าโครงการ ธคก. หรือขยายเป็นพ่อพันธุ์ เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 100 ตัว ผลงาน 51 ตัว (51%) 
    - สัตว์เพศเมีย ตัวที่ 1 ขยายให้เกษตรกรรายต่อไปยืมเพ่ือการผลิต เป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ตัว 
ผลงาน 52 ตัว (52%) 
    - มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยงเพ่ือการผลิต เป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ราย ด าเนินการใน
เดือนเมษายน 2563 
    - การท าเครื่องหมายสัญลักษณ์หมายเลข 1 โค – กระบือ ธคก. เป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ตัว 
ผลงาน 52 ตัว (52%) 
    - การลงพ้ืนที่ติดตามงานการด าเนินงานโครงการ ธคก. เป้าหมายไม่น้อยกว่า 36 ครั้ง ผลงาน 21 ครั้ง (52%) 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
    - ตรวจรับรอง เป้าหมาย 10 ฟาร์ม ผลงาน 25 ฟาร์ม (250%) 
    - ตรวจติดตาม เป้าหมาย 97 ฟาร์ม ผลงาน 36 ฟาร์ม (37.11%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 287 ฟาร์ม ผลงาน 39 ฟาร์ม (13.59%) 
 2. กิจกรรมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
    - การออกใบอนุญาต เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 3 แห่ง (150%) 
    - การตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เป้าหมาย 75 แห่ง ผลงาน 75 แห่ง (100%) 
 3. กิจกรรมสถานที่จ าหน่าย ปศุสัตว์ OK และไข่สด OK 
    - ตรวจรับรอง เป้าหมาย 7 ฟาร์ม ผลงาน 7 ฟาร์ม (100%) 
    - ตรวจติดตาม เป้าหมาย 45 ฟาร์ม ผลงาน 18 ฟาร์ม (40%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 13 ฟาร์ม ผลงาน 6 ฟาร์ม (46.15%) 
 4. กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
    - ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มสุกร 5 แห่ง  
    - ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์อินทรีย์ โรงฆ่าสุกร 1 แห่ง 
    - ตรวจติดตาม เป้าหมาย 69 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 7 แห่ง ผลงาน 5 แห่ง  ผู้ตรวจรับรองจากส านักงานปศุสัตว์เขต 5               
เป็นผู้ก าหนดแผนการตรวจต่ออายุและการตรวจติดตาม 



9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ               
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
 1. กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว เป้าหมาย 1,500 ตัว ผลงาน 696 ตัว (46.5%) 
 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 9,00 ด๊ส ผลงาน 961 โด๊ส (10.6%) 
 ปัญหาอุปสรรค การผ่าตัดท าหมันสัตว์จรจัด สัตว์ไม่มีเจ้าของในบางพ้ืนที่มีปัญหาเรื่องการจับบังคับ การ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ิงได้รับจัดสรรวัคซีน Rabies ของปีงบประมาณ 2562 ให้อ าเภอเร่ง
ด าเนินการ 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กุทภาพันธ์ 2563 งบทั้งหมด 10,771,130.00 บาท 
เบิกจ่ายสะสม 7,496,650.45 บาท คงเหลือ 3,274,479.55 บาท (69.60%) 

2. โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (FMD/Hemo/Rabies) 
 1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 2 ไทป์ (โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ) เป้าหมาย 
80,400 ตัว ผลงาน 47,161 ตัว (46.4%) 
 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด 3 ไทป์ (โคนม) เป้าหมาย 13,800 ตัว ผลงาน 
4,056 ตัว (29.39%) 
 3. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย เป้าหมาย 14,000 ตัว ผลงาน 12,522 ตัว 
(89.42%) 
 ปัญหาและอุปสรรค การฉีดวัคซีนโดยเจ้าของสัตว์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังพบการป่วยของโรค 
FMD ในสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเจ้าของสัตว์ 

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
 1. กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 300 
ราย ผลงาน 300 ราย (100%) 
 ปัญหาอุปสรรค ค่าตอบแทนส าหรับอาสาปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน ค่าเดินทางฝึกอบรม รวมถึงการ
เดินทางไปฉีดวัคซีนในพื้นที่  
 ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้อาสาปศุสัตว์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

โครงการส าคัญต่างๆของศูนย์/สถานี/ด่าน ปีงบประมาณ 2563 

 1. ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ภารกิจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ น าเข้า ส่งออกสัตว์และ
ซากสัตว์ บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง งานบูรณาการอ่ืนๆ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - สะพาน 2 อ าเภอแม่สาย สินค้าปศุสัตว์น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขนส่งรถบรรทุก 30 – 40 พ่วง/วัน 
    - จุดผ่อนปรน อ าเภอแม่สาย สินค้าปศุสัตว์น าออก ปีงบประมาณ 2563 ไก่มีชีวิต 134,240 ตัว 
เป็ดมีชีวิต 850 ตัว สุกรขุน 2,289 ตัว ซากสุกร 6,570 กิโลกรัม 
    - จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน อ าเภอเชียงแสน สินค้าปศุสัตว์น าออก ปีงบประมาณ 2563               
โคมีชีวิต 24,536 ตัว กระบือมีชีวิต 6,074 ตัว สุกรขุน 22,601 ตัว เป็ดมีชีวิต 15,610 ตัว ไก่มีชีวิต 32,438 
ตัว ซากสุกร 1,558,587 กิโลกรัม ซากสัตว์ปีก 6,026,466 กิโลกรัม ไข่ไก่บริโภค 1,562,000 ฟอง  



    - จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน อ าเภอเชียงของ สินค้าปศุสัตว์น าออก ปีงบประมาณ 2563               
โคมีชีวิต 17,889 ตัว กระบือมีชีวิต 3,159 ตัว สุกรขุน 3,380 ตัว เป็ดมีชีวิต 26,370 ตัว ไก่มีชีวิต 
28,850 ตัว ซากสุกร 24,500 กิโลกรัม ซากสัตว์ปีก 139,220 กิโลกรัม ไข่ไก่บริโภค 5,711,850 ฟอง 
    - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สถิติการตรวจยึดสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 รวม 60 
ครั้ง ส่งตรวจ 102 ตัวอย่าง  
    - ห้องปฏิบัติการด่านชายแดน ตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย โรคแท้งติดต่อ โรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร เชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารเร่งเนื้อแดง ตรวจแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ 
    - สถิติการส่งออกสัตว์มีชีวิต ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563             
โค 42,425 ตัว กระบือ 9,233 ตัว สุกร 27,770 ตัว ไก่ 194,528 ตัว เป็ด 51,250 ตัว 
    - สถิติการส่งออกซากสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ซาก
สุกร 1,589,657 กิโลกรัม ซากสัตว์ปีก 6,166,266 กิโลกรัม ไข่ไก่ 7,2273,850 ฟอง 
    ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอส าหรับการเฝ้าระวังพ้ืนที่ชายแดนที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร (จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และช่องทาง
ธรรมชาติมีหลายจุด) ไม่มีท่าลงสัตว์ที่ถาวร ระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการด่านชายแดนไม่เสถียร มีปัญหาไฟตก โดย
เฉพาะที่ท่าปศุสัตว์เชียงแสนและห้องปฏิบัติการด่านชายแดน (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน) 
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดแพร่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 พ้ืนที่จังหวัดแพร่ มีกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออ าเภอหนองม่วงไข่ มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 41 ราย พ้ืนที่ปลูก
หญ้า 84 ไร่ จ านวนสัตว์ 352 ตัว  
 1. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2561-2563)  
    - หลักสูตรสัมมนาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการแปลง
ใหญ่ เป้าหมาย 1 แปลง 41 ราย คาดว่าจะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2563 
    - หลักสูตรการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมาย 1 แปลง 41 ราย 
คาดว่าจะด าเนินการในเดือนเมษายน 2563 
    - หลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาด การลดต้นทุน เป้าหมาย 1 แปลง 41 ราย คาดว่าจะ
ด าเนินการในเดือนเมษายน 2563 
    - หลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาด/การแปรรูปการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 
2561) เป้าหมาย 1 แปลง 30 ราย คาดว่าจะด าเนินการในเดือนเมษายน 2563 
 2. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 12 ครั้ง ผลงาน 4 ครั้ง (33.33%) 



2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2563 จ านวน 8 
ศูนย์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3 ศูนย์ การเลี้ยงแพะเนื้อ 2 ศูนย์ การเลี้ยงไก่ไข่ 2 ศูนย์ การเลี้ยงเป็ดเทศ 1 ศูนย์ 
 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) 
พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และสนับสนุนวัสดุการเกษตร เป้าหมาย 8 ศูนย์ ผลงาน 8 ศูนย์ (100%) 
 2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านปศุสัตว์) 
    -พัฒนาปรับปรุงศูนย์ ศพก. เครือข่ายปี 2561 สนับสนุนวัสดุเกษตร เป้าหมาย 8 ศูนย์ ผลงาน 8 ศูนย์ (100%) 
    - พัฒนาปรับปรุงศูนย์ ศพก. เครือข่ายปี 2562 สนับสนุนวัสดุเกษตร เป้าหมาย 8 ศูนย์ ผลงาน 8 ศูนย์ (100%) 
    - พัฒนาปรับปรุงศูนย์ ศพก. เครือข่ายระดับจังหวัด สนับสนุนวัสดุเกษตร เป้าหมาย 1 ศูนย์ ผลงาน 1 ศูนย์ (100%) 
 3. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านปศุสัตว์)เป้าหมาย 8 ศูนย์ 80 ราย ผลงาน 8 ศูนย์ 80ราย 
(100%) 
 4. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเครือข่าย เป้าหมาย 8 ศูนย์ 8 ราย 
 5. กิจกรรมติดตามนิเทศงาน เป้าหมาย 12 ครั้ง ผลงาน 4 ครั้ง (33.33%) 

3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 1. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรวังชิ้นจ ากัด 
    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อเนื่อง) เป้าหมาย 30 ราย ผลงาน 30 ราย (100%) 
    - จ านวนแม่โค เป้าหมาย 150 ตัว ผลงาน 150 ตัว (100%)  
    - ลูกโครวม ผลงาน 309 ตัว (เพศผู้ 175 ตัว เพศเมีย 134 ตัว) 
 2. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลปงป่าหวาย และกลุ่ม    
โคเนื้อคุณภาพดีหนองม่วงไข่ 
    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อเนื่อง) เป้าหมาย 2 แห่ง 20 ราย ผลงาน 20 ราย (100%) 
    - จ านวนแม่โค เป้าหมาย 100 ตัว ผลงาน 100 ตัว (100%)  
    - ลูกโครวม ผลงาน 143 ตัว (เพศผู้ 65 ตัว เพศเมีย 78 ตัว) 
 3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร 7 
กลุ่ม ในพ้ืนที่อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
    - การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เป้าหมาย 60 ราย ผลงาน 60 ราย (100%) 
    - พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 300 ไร่ ผลงาน 118 ไร่ (39.33%) 
    - จ านวนแม่พันธุ์ เป้าหมาย 295 ตัว ผลงาน 295 ตัว (100%) 
 4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ การชี้แจงโครงการ เป้าหมาย 1 ครั้ง พื้นที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 ไร่ 

4. โครงการส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์  
 1. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ 
    - หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 6 ราย 
    - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร เป้าหมาย 100 ราย 
 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่,ไก่พ้ืนเมือง) เป้าหมาย 5 ราย 



5. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 จังหวัดแพร่มีพ้ืนที่ด าเนินการ 3 กลุ่มได้แก่ ต าบลแดนชุมพล อ าเภอสอง ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น 
และต าบลแม่พุง อ าเภอวังชิ้น 
 1. กิจกรรมผู้น าเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 3 ราย ผลงาน 3 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงผู้น าที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 1 ราย ผลงาน 1 ราย (100%) 
 3. กิจกรรมสร้างกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 3 กลุ่ม 60 ราย 
 4. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมพัฒนากลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 9 ครั้ง 
 5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 80 ราย 
 6. กิจกรรมจัดท าเวทีการมีส่วนร่วม 3/5 ประสาน เป้าหมาย 6 ครั้ง 120 ราย 

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) 
 1. กิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Famer เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 20 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่  Smart Famer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย (100%) 
 3. กิจกรรมการสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Famer) เป้าหมาย 10 ราย                  
ผลงาน 10 ราย (100%) 
 4. กิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนา Smart Famer ต้นแบบ เป้าหมาย 50 ราย 
 5. กิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกร เป้าหมาย 90 ราย ผลงาน 40 ราย (44.44%) 
 6. กิจกรรมถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ เป้าหมาย 2 ราย 
 7. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 2 ครั้ง 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย 171 ผลงาน 116 (67.84%) 
    - ตรวจรับรองฟาร์มใหม่ เป้าหมาย 5 ฟาร์ม ผลงาน 32 ฟาร์ม (640%) 
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 93 ฟาร์ม ผลงาน 20 ฟาร์ม (21.51%) 
    - ตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 34 ฟาร์ม ผลงาน 35 ฟาร์ม (102.94%) 
    - เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มตรวจรับรอง/ต่ออายุ เป้าหมาย 39 ตัวอย่าง ผลงาน 29 ตัวอย่าง 
(74.36%) 
 2. กิจกรรมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 116 ผลงาน 66 
(56.90%) 
    - ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพ่ือออกใบอนุญาตใหม่ เป้าหมาย 2 โรง ผลงาน 5 โรง (250%) 
    - ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตปีละ 2 ครั้ง เป้าหมาย 34 โรง ผลงาน 27 โรง (79.41%) 
    - ตรวจรับรองใหม่ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 3 ร้าน  
    - ตรวจติดตามร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 19 ร้าน ผลงาน 16 ร้าน (84.21%) 
    - ตรวจต่ออายุร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 9 ร้าน 
    - การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 34 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (35.29%) 
    - การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 15 ตัวอย่าง ผลงาน 6 
ตัวอย่าง (40%) 
 3. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร เป้าหมาย 461 ผลงาน 29 (6.29%) 
    - เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม เป้าหมาย 340 ตัวอย่าง ผลงาน 29 ตัวอย่าง (8.53%) 



    - ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 60 ฟาร์ม 
 4. กิจกรรมการเฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์ปีกและสุกร เป้าหมาย 61 ตัวอย่าง 
 5. กิจกรรมตรวจสอบติดตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เป้าหมาย 384 ผลงาน 385 (100.26%) 
    - ออกใบอนุญาตใหม่ร้านขายอาหารสัตว์ ผลงาน 13 ราย 
    - ออกใบอนุญาตต่ออายุร้านขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย 180 ราย ผลงาน 172 ราย (95.56%) 
    - ตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์/น าเข้าอาหารสัตว์ เป้าหมาย 1 โรง 
    - ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย 200 ราย ผลงาน 200 ราย (100%) 
    - การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เป้าหมาย 3 ตัวอย่าง 

8. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (FMD/Haemo/Rabies ฯลฯ) 
 1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ (ด าเนินการปีละ 
2 รอบ) เป้าหมาย 24,800 ตัว ผลงาน 35,731 ตัว (100%) 
 2. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย 4,674 ตัว ผลงาน 6,846 ตัว 
(100%) 
 3. กิจกรรมฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซิสในแพะ แกะ เป้าหมาย 2 ฝูง ผลงาน 15 ฝูง (100%) 
    - ฝูงปลอดโรคระดับ A ผลงาน 1 ฝูง 
    - ฝูงปลอดโรคระดับ B ผลงาน 14 ฝูง 
 4. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือการควบคุมโรค (วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานปศุสัตว์เขต) (วัคซีนปี 2563) เป้าหมาย 7,000 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 4,900 ตัว แมว 2,100 ตัว 
 5. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
จากส านักงานปศุสัตว์เขต) (วัคซีนปี 2562) ผลงาน 1,884 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 1,216 ตัว แมว 668 ตัว 
 6. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 83 ตัวอย่าง ผลงาน 
47 ตัวอย่าง (56.62 %) 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์   

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์  2563 รับมา 8,198,176 บาท ใช้ ไป 
3,613,770.75 บาท คงเหลือ 4,584,405.25 บาท (44.08%) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563) 

2. โครงการสัต ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์                          
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี  
 1. กิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดท าหมัน (กรมปศุสัตว์) เป้าหมาย 800 ตัว ผลงาน 663
ตัว (82.88%) 
    - สุนัข เพศผู้ เป้าหมาย 224 ตัว ผลงาน 135 ตัว (60.26%) 
    - สุนัข เพศเมีย เป้าหมาย 336 ตัว ผลงาน 183 ตัว (54.46%) 
    - แมว เพศผู้ เป้าหมาย 96 ตัว ผลงาน 117ตัว (100%) 
    - แมว เพศเมีย เป้าหมาย 144 ตัว ผลงาน 198 ตัว (100%) 
 2. กิจกรรมการติดตามประสานงานโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป้าหมาย 249 ครั้ง ผลงาน 242 ครั้ง (97.18%) 



 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เป้าหมาย 171 ราย 
ผลงาน 171 ราย (100%) 

โครงการส าคัญต่างๆของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2563 
 จังหวัดแพร่ อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ส านักงาน              
ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ด าเนินการจ านวน 3 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ 881,800 บาท 
    - กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การจัดการเลี้ยงกระบืออย่างมีประสิทธิภาพ 
    - กิจกรรมจัดหากระบือพ่อพันธุ์ที่มีรูปร่างลักษณะการให้เนื้อดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพ่ือใช้ปรับปรุง
สายพันธุ์ภายในฝูง 
    - กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการแสดงที่ตั้งของฟาร์มแบบชาญฉลาด 
 2. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใน หมูด ากรมปศุสัตว์ 1 ที่
เลี้ยงแบบสุกรปลอดภัยในเกษตรกรรายย่อยพ้ืนที่จังหวัดแพร่ งบประมาณ 534,100 บาท กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสุกรด าปศุสัตว์ทีเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย จังหวัดแพร่ 
 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ 
1,355,400 บาท 
    - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 
    - กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือการผลิตโคเนื้อ หน่วยด าเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ 
    - กิจกรรมผลิตและกระจายโคเนื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร หน่วยด าเนินงาน ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
 4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ือพัฒนาสู่ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน (มีส านักงานเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตและ
การตลาดแบบบูรณาการของการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ งบประมาณ 483,540 บาท 
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดน่าน 

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

 
 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. กิจกรรมสร้างความเข้แข็งกลุ่มเกษตรกรไก่พ้ืนเมืองแปลงใหญ่ เป้าหมาย 30 ราย 
 2. กิจกรรมแปลงใหญ่เดิม เป้าหมาย 150 ราย  



2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักและเครือข่าย          
(ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย 15 ศูนย์ 15 อ าเภอ 
 2. กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้ศูนย์เครือข่ายฯ เป้าหมาย 15 ศูนย์ 15 อ าเภอ 
 3. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” 
เป้าหมาย 15 ศูนย์ 150 ราย 
 ปัญหาอุปสรรค ด้านงบประมาณโอนมาเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ก าหนดฝึกอบรม
เกษตรกรในเดือน มีนาคม 2563 และมีความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรศูนย์หลักกับศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 

3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 1. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ เป้าหมาย 4 
กลุ่ม 95 ตัว ผลงาน 95 ตัว (100%) 
    - ลูกเกิด เป้าหมาย 70 ตัว ผลงาน 24 ตัว (34.29%) 
    - การให้บริการผสมเทียม เป้าหมาย 90 ตัว ผลงาน 59 ตัว (53.10%) 
    - พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 180 ไร่ ผลงาน 180 ไร่ (100%) 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงานและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลงาน 1 ครั้ง (100%) 
 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 15 ครั้ง ผลงาน 15 ครั้ง (100%) 
 3. พื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย 200 ไร่  
 ปัญหาอุปสรรค โครงการก าหนดให้ด าเนินการในพ้ืนที่ เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมส าหรับ               
การท านา (พ้ืนที่ S3N) ซึ่งในจังหวัดน่าน มีพ้ืนที่น้อยและเกษตรกรมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ปลูกข้าวเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 

5. โครงการงานส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์  
 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย  
 2. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย 
 ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณปี 2563  

6. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 480 ราย ผลงาน 160 ราย 
(33.33%) เป็นการอบรมเพ่ือตั้งกลุ่มเครือข่าย การอบรมเพ่ือฝึกปฏิบัติท าผลิตภัณฑ์ และการอบรมท าบัญชี
รายรับรายจ่ายของกลุ่ม 
 2. กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตว์สร้างธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน เป้าหมาย 
160 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการหาเกษตรกรต้นแบบ 
 3. กิจกรรมโครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 320 ราย โดยแบ่งการจัด
ประชุมครั้งละ 8 อ าเภอ 160 ราย จ านวน 2 ครั้ง 
 



7. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. กิจกรรมการถา่ยทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เป้าหมาย 90 ราย ผลการด าเนินงาน 40ราย  
(44.45 %) 

- การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 20 ราย ผลการด าเนินงาน 20 ราย (100%) 
- การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินงาน 10 ราย (100%) 
- การฝึกอบรม/สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) เป้าหมาย 10 ราย
ผลการด าเนินงาน 10 ราย (100%) 

- Smart Farmer Model (เพ่ิงได้รับจัดสรรงบประมาณ) เป้าหมาย 50 ราย 
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินการมานานท าให้เป้าหมายเกษตรกรซ้ ากันกับปีก่อนๆ 
ข้อเสนอแนะ สามารถใช้เป้าหมายเกษตรกรกลุ่มเดิมได้ 

8. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ  โครงการประชารัฐ – สานพลังน่านพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
 1. โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  
    - จ านวนสัตว์ เป้าหมาย 2,302 ตัว ผลงาน 2,302 ตัว (100%) 
    - จ านวนลูกเกิด เป้าหมาย 1,500 ตัว ผลงาน 1,075 ตัว (71%) 
    - ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย 600 ตัว ผลงาน 468 ตัว (78%) 
    - ขอเป็นกรรมสิทธิ์ เป้าหมาย 600 ตัว ผลงาน 354 ตัว (59%) 
    - จ าหน่าย (ตาย) เป้าหมาย 150 ตัว ผลงาน 19 ตัว (13%) 
 2. โครงการประชารัฐ – สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค – 
กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
     - จ านวนสัตว์ ปี 2559 – 2563 เป้าหมาย 2,500 ตัว ผลงาน 1,686 ตัว (67%) 
     - จ านวนลูกเกิด เป้าหมาย 1,000 ตัว ผลงาน 472 ตัว (47%) 

    - ขยายใหเ้กษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย 100 ตัว ผลงาน 75 ตัว (75%) 
    - ขอเป็นกรรมสิทธิ์ เป้าหมาย 10 ราย 50 ตัว ผลงาน 4 ราย 15 ตัว (30%) 

    - จ าหน่าย (ตาย) เป้าหมาย 20 ราย 150 ตัว ตัว ผลงาน 10 ราย 8 ตัว (5%) 
 ปัญหาอุปสรรค จังหวัดน่านมีแม่สัตว์โครงการธนาคารโคกระบือ จ านวนมากและอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลใน
ถิ่นทุรกันดาร ท าให้ขาดบุคลากรที่จะดูแลและติดตามงานในพ้ืนที่และงานด้านเอกสาร มีความจ าเป็นต้องการ
บุคลากรเพ่ิมเตมิเพ่ือช่วยเหลือและติดตามงานต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข สนับสนุนบุคลากรและเวชภัณฑ์ส าหรับดูแลโค จัดสรรค่าตอบแทนการ
ติดตามงาน สนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับดูแลสัตว์ของโครงการฯ 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
    - ตรวจรับรองฟาร์ม เป้าหมาย 4 ฟาร์ม ผลงาน 3 ฟาร์ม (75%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 18 ฟาร์ม 
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 62 ฟาร์ม ผลงาน 45 ฟาร์ม (72.58%) 
    - เก็บตัวอย่างตรวจรับรอง/ต่ออายุ เป้าหมาย 22 ฟาร์ม ผลงาน 2 ฟาร์ม (9.09%) 
 



 ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุงระบบมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการ
ปรับปรุงฟาร์มและการจดบันทึกข้อมูลฟาร์มโดยละเอียด 
 ข้อเสนอแนะ ให้มีการส่งเสริม หาตลาดให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ้างเลี้ยงของบริษัท เนื่องจาก
เกษตรกรไม่สามารถท าตลาดและหาแหล่งจ าหน่ายเองได้ 
 * การตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 3 แห่ง 
 * การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ปีละ 2 ครั้ง อยู่ระหว่างตรวจสอบ ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563 จ านวน 17 แห่ง ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน – กันยายน 2563 รวม 17 แห่ง  

10. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 1. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 
210 ราย ผลงาน 210 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 97 ตัว 
ผลงาน 54 ตัว (55.67%) 
 3. กิจกรรมโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  
    - การส ารวจประชากรสุนัข แมว (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ) เป้าหมาย 99 แห่ง ผลงาน 96 
แห่ง (96.96%) 
    - การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 99 แห่ง ผลงาน 8 แห่ง (8.08%) 

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์
ปลอดภัยในพื้นที่จัดที่ดินท ากินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
 1. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตไก่พ้ืนเมือง 
    - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป้าหมาย 4 อ าเภอ 25 กลุ่ม ผลงาน 4 อ าเภอ 25 กลุ่ม (100%) 
    - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป้าหมาย 5 รุ่น 250 ราย 
    - ฟาร์มสาธิตการผลิตไก่พ้ืนเมือง เป้าหมาย 25 แห่ง 
    - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก (GFM) เป้าหมาย 25 กลุ่ม 250 ราย  
 2. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตแพะเนื้อ 
    - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ เป้าหมาย 2 อ าเภอ 5 กลุ่ม ผลงาน 2 อ าเภอ 5 กลุ่ม (100%) 
    - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ เป้าหมาย 1 รุ่น 50 ราย 
    - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงแพะเนื้อ (GFM) เป้าหมาย 5 กลุ่ม 50 ราย 
 3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสุกร 
    - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร เป้าหมาย 3 อ าเภอ 10 กลุ่ม ผลงาน 3 อ าเภอ 10 กลุ่ม (100%) 
    - ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เป้าหมาย 2 รุ่น 100 ราย 
    - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงแพะเนื้อ (GFM) เป้าหมาย 10 กลุ่ม 100 ราย 
 4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร (วัสดุสาธิต อุปกรณ์การปฏิบัติงาน) เป้าหมาย 9 รายการ 
 5. จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในโครงการฯ ครุภัณฑ์การเกษตร เป้าหมาย 1 รายการ  
 6. ปฏิบัติงาน/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ เป้าหมาย 4 อ าเภอ 60 ครั้ง 
 
 



12. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดน าการเกษตร 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคแปลงใหญ่อ าเภอเชียงกลาง ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน มีสมาชิกจ านวน 362 ราย จ านวนโคทั้งหมด 1,204ตัว ร่วมท าข้อตกลงในการซื้อขายโค (MOU) 
ระหว่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคแปลงใหญ่อ าเภอเชียงกลาง กับไออุ่นฟาร์ม จังหวัดล าปาง 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 รวมงบประมาณที่ได้รับปี 62 ไปพลางก่อนและ
งบประมาณที่ได้รับปี 2563 จ านวน 12,737,292 บาท  ใช้ไป 4,104,794.59 บาท (32.23%) 

2. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (FMD/Hemo/Rabies ฯลฯ) 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/2563 เป้าหมาย 58,700 ตัว ผลงาน 
60,532 ตัว (103.1%) 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย 12,000 ตัว ผลงาน 17,704 ตัว 
(147.5%) 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 9,000 ตัว  
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดล าปาง 

วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 

 
 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. อบรมเกษตรกรการบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด เป้าหมาย 2 แปลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2. เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปรรูปฯ เป้าหมาย 60 ราย อยู่
ระหว่างด าเนินการ  

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ เป้าหมาย 13 ศูนย์ ผลการด าเนินงาน 13 ศูนย์ ๑๐๐% 
 2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 13 ศูนย์ ผลการด าเนินงาน 13 ศูนย์ 
๑๐๐% 
          ๓. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรด้านเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ เป้าหมาย 130 ราย ผลงาน ๑๓๐ 
ราย ๑๐๐% 
3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 1. สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนมและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับฟาร์ม 
อาหารสัตว์ เป้าหมาย 2 แห่ง อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 



4. โครงการงานส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์  
  1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  เป้าหมาย 100 ราย  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
            ๒.  กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์  
  เป้าหมายด าเนินการ 100 ไร่ ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 ครั้ง และ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัครเกษตรกรแล้ว 1 ครั้ง การด าเนินการอยู่ระหว่างการด าเนินการสนับสนุน
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 ปัญหาอุปสรรค : ไม่ควรก าหนดพื้นที่ S3 , N 

6. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 9 กลุ่ม อยู่ระหว่างด าเนินการ 
           ๒. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 180 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
           ๓. การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 3 ประสาน 5 ประสาน เป้าหมาย 18 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ   

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 20 ราย ๑๐๐ % 

๒. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Famer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย ๑๐๐ % 
๓. สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกร  Yong Smart Famer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย๑๐๐% 
๔. พัฒนา Smart Famer ต้นแบบ เป้าหมาย 50 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

8. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ   
           มีเกษตรกรรวม 998 ราย โค 626 ตัว กระบือ 372 ตัว รวม 998 ตัว 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
    - ตรวจรับรองฟาร์ม เป้าหมาย 6 ฟาร์ม ผลงาน 18 ฟาร์ม (300%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 71 ฟาร์ม ผลงาน 37 ฟาร์ม (52.11)  
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 139 ฟาร์ม ผลงาน 172 ฟาร์ม (123.74%) 

10. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 1. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการฯ เป้าหมาย 800 ราย ผลงาน 233 ตัว 
(29.12%) 
           ๒. จ านวนอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 210 ราย 
ผลงาน 212 ราย (100.95%)  

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 รวมงบประมาณที่ได้รับปี 62 ไปพลางก่อนและ
งบประมาณที่ได้รับปี 2563 จ านวน 5,134,750 บาท  ใช้ไป 3,332,796.03 บาท (64.91%) 



2. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (FMD/Hemo/Rabies ฯลฯ) 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/2563  
                โคนม เป้าหมาย 8,100 ตัว ผลงาน 2,380  ตัว (29.38%) 
                โคเนื้อ เป้าหมาย 133,600 ตัว ผลงาน 86,500 ตัว (64.75%) 
     - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 13,000 ตัว อยู่ระหว่างด าเนินการ  
             ปัญหาอุปสรรค :  ปี 2563 ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. กิจกรรมแปลงใหญ่โคนม เป้าหมาย จ านวน 6 แปลง 
 2. กิจกรรมแปลงใหญ่ไก่ไข่ เป้าหมาย จ านวน 1 แปลง 
 3. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแปลง ปี 2561 เป้าหมายจ านวน 2 แปลง ได่แก่
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการและสหกรณ์โคนมผาตั้ง จ านวน 60 ราย 
 4. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแปลง ปี 2562 เป้าหมาย 5 แปลง ได้แก่                      
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่  สหกรณ์โคนมแม่ออน สหกรณ์โคนมแม่วาง และสหกรณ์โคนมสันก าแพง                        
(ป่าตึง-ห้วยหม้อ) จ านวน 120 ราย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ล าพูน จ านวน 30 ราย 
 5. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 7 แปลง 
 6. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 7 แปลง 
 7. กิจกรรมติดตาม ให้ค าแนะน าแก่สมาชิกแปลงใหญ่ เป้าหมาย 12 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 50 % 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ยังไม่ได้รับงบประมาณการฝึกอบรมเกษตรกร 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ (ศพก.) 
เป้าหมาย 25 ศูนย์ ด าเนินการแล้ว 100 %  
 2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 

- อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยง เป้าหมาย 250 ราย ด าเนินการแล้ว 100 % 
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2561 เป้าหมาย 25 ศูนย์ 
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2562 เป้าหมาย 25 ศูนย์ 
- ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2562 (ระดับจังหวัด) เป้าหมาย 1 ศูยบ์ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2563 เป้าหมาย 25 ศูนย์ 

 



3. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 เกษตรกรเป้าหมาย 1 กลุ่ม จ านวน 7 ราย พ้ืนที่นาปรับเปลี่ยน 35 ไร่ จ านวนแม่พันธุ์โคเนื้อ 32 ตัว 
ด าเนินการแล้ว 100 % จ านวนลูกเกิดทั้งหมด เป้าหมาย 32 ตัว ด าเนินการแล้ว 50 % ผลงาน                     
เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 8 ตัว การติดตามงานโครงานเป้าหมาย 1 กลุ่ม ด าเนินการแล้ว 100% 

4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน เป้าหมาย 1 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 100 % 
 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 10 ราย 
 3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย 
 4. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (รายใหม่) เป้าหมาย 10 ราย 
 5. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 10 ราย 
 6. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย 1 แห่ง 
 7. กิจกรรมติดตามและนิเทศงาน เป้าหมาย 6 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง (33.34%) 
 ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับงบประมาณฝึกอบรมเกษตรกร 

5. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. กิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้น า เป้าหมาย 16 ราย ด าเนินการแล้ว 100% 
 2. กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 3 ครั้ง 320 ราย 
 3. กิจกรรมอบรมจัดเวที 3/5 ประสาน เป้าหมาย 2 ครั้ง 320 ราย 
 4. กิจกรรมติดตามงาน เป้าหมาย 12 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 4 ครั้ง (33%)  
 ปัญหาอุปสรรค มีแผนการด าเนินการอบรมในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 อยู่ในขั้นตอนการรอ
รหัสงบประมาณ 

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เป้าหมาย 90 ราย ผลการด าเนินงาน 40ราย  
(44.45 %) 

- การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 20 ราย ผลการด าเนินงาน 20 ราย 
- การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินงาน 10 ราย 
- การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เป้าหมาย 50 ราย 
- การฝึกอบรม/สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) เป้าหมาย 10 ราย
ผลการด าเนินงาน 10 ราย  

7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 ผลการด าเนินงาน  
 1. การจัดหาโค – กระบือ  
     1.1 การส่งมอบโค – กระบือให้เกษตรกร (จัดท าสัญญา) เป้าหมาย 133 ราย ผลการด าเนินงาน 
78 ราย (58.65%)  
     1.2 ด าเนินการส่งมอบพันธุ์สัตว์ เป้าหมาย 285 ตัว ผลการด าเนินงาน 202 ตัว (70.87%) 
 2. การติดตามลูกเกิด/อายุครบ 18 เดือน  



      2.1 เพศเมียขยายให้เกษตรกรรายใหม่ (อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและเอกสาร
เข้าร่วม) เป้าหมาย 58 ราย ผลการด าเนินงาน 32 ราย (55.17%)  
      2.2 เพศผู้จ าหน่ายน าเงินเข้าธนาคารโค – กระบือ (อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจ าหน่าย) 
เป้าหมาย 34 ราย ผลการด าเนินงาน 23 ราย (67.65%) 
 3. การตรวจสอบกรณีรับมอบสัตว์ 3 ปี ไม่มีลูกเกิด (อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามและตรวจสอบ
สุขภาพ) เป้าหมาย 43 ราย ผลการด าเนินงาน – ราย (0%) 
 4. การมอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5 ปี จ าหนายออกจากบัญชี (อยู่ระหว่างด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์) 
เป้าหมาย 69 ราย ผลการด าเนินงาน 11 ราย (15.94%)  
 5. งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป้าหมาย 5,768,732 บาท  ผลงาน 3,790,000 บาท (65.70%) 
 ข้อเสนอแนะ ขอรับการสนับสนุนแร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 

8. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
    - ตรวจรับรอง (ใหม่) เป้าหมาย 30 แห่ง ผลงาน 20 แห่ง (66.67%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 227 แห่ง ผลงาน 120 แห่ง (52.86%) 
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 384 แห่ง ผลงาน 280 แห่ง (72.92%) 
    - เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ าผึ้ง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป้าหมาย 257 ตัวอย่าง ผลงาน 156 
แห่ง (60.70%) 
 2. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่ 
    - ตรวจต่ออายุ (น้ านมดิบ) เป้าหมาย 7 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (14.29%) 
    - ตรวจติดตาม (น้ านมดิบ) เป้าหมาย 11 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง (18.18%) 
    - ตรวจติดตาม (ไข่) เป้าหมาย 1 แห่ง มีแผนการติดตามในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
 3. กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
    - จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ เป้าหมาย 1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (100%) 
    - จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าฯ เป้าหมาย 1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (100%) 
    - จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ เป้าหมาย 4 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง (50%) 
    - จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการต่ออายุในอนุญาต(ต่ออายุ) เป้าหมาย 280 
แห่ง ผลงาน 280 แห่ง (100%) 
    - จ านวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการต่ออายุในอนุญาต(ตรวจติดตาม) เป้าหมาย 
300 แห่ง ผลงาน 126 แห่ง (42%) 
    - เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานอาหารสัตว์ เป้าหมาย 12 ตัวอย่าง ผลงาน 11 ตัวอย่าง (91.67%) 
 4. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้ออนามัย) 
    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์อนามัย เป้าหมาย 90 ตัวอย่าง ผลงาน 34 ตัวอย่าง (37.78%) 
    - เก็บตัวอย่างไขมันสัตว์ เป้าหมาย 40 ตัวอย่าง ผลงาน 16 ตัวอย่าง (40%) 
    - เก็บตัวอย่างไข่อนามัย เป้าหมาย 16 ตัวอย่าง ผลงาน 8 ตัวอย่าง (50%) 
 5. กิจกรรมการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 
    - เก็บตัวอย่างล าไส้จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 40 แห่ง มีแผนในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 



    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 80 แห่ง ผลงาน 30 
แห่ง (37.50%) 
 6. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
    - ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เป้าหมาย 5 แห่ง มีแผนการตรวจติดตามในช่วง
เดือน มิถุนายน 2563 ด าเนินการตรวจติดตามร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
 7. กิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่OK) 
    - ตรวจรับรอง เป้าหมาย 1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (100%) 
    - ตรวจติดตาม เป้าหมาย 40 แห่ง ผลงาน 10 แห่ง (47.50%) 
    - ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย 15 แห่ง ผลงาน 7 แห่ง (46.67%) 
    - เก็บตัวอย่าง แหมาย 42 ตัวอย่าง ผลงาน 18 ตัวอย่าง (42.86%) 
 8. กิจกรรมการตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
    - รับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (50%) 
    - ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2563) เป้าหมาย 47 แห่ง ผ่าน 34 แห่ง 
เพิกถอน 2 แห่ง 
    - เก็บตัวอย่างยาปฏิชีวนะตกค้าง เป้าหมาย 47 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (25.53%) 
    - เก็บตัวอย่างแบคทีเรียปนเปื้อน เป้าหมาย 47 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (25.53%) 
 9. กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
    - จ านวนสถานประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการบริการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 
เป้าหมาย 10 แห่ง ผลงาน 4 แห่ง (40%) 
    - จ านวนสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการ (ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ) เป้าหมาย 156 
แห่ง ผลงาน 53 แห่ง (33.97%) 
    - เก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 90 แห่ง ผลงาน 33 แห่ง (36.67%) 
 10. กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
    - ติดตามและตรวจสอบ ฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 12 แห่ง ผลงาน 7 แห่ง (58.33%) 
    - เก็บน้ าเสียจากฟาร์มสุกร เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง มีแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
    - เก็บน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง มีแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
    - เก็บน้ าเสียจากฟาร์มสุกรโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 8 ตัวอย่าง ผลงาน 4 ตัวอย่าง (50%) 
    - เก็บน้ าเสียจากฟาร์มสุกร เป้าหมาย 21 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (57.14%) 
 11. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง 
    - ไข่ไก่ (ฟาร์ม)  เป้าหมาย 76 ตัวอย่าง ผลงาน 30 ตัวอย่าง (39.47%) 
    - น้ าผึ้ง (ฟาร์ม) เป้าหมาย 35 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (34.29%) 
    - อาหารสัตว์ (ฟาร์มไก่เนื้อ) เป้าหมาย 18 ตัวอย่าง ผลงาน 1 ตัวอย่าง (5.56%) 
    - กล้ามเนื้อสัตว์ (ฟาร์มไก่เนื้อ) เป้าหมาย 17 ตัวอย่าง ผลงาน 1 ตัวอย่าง (5.88%) 
    - ตับ (ฟาร์มไก่เนื้อ) เป้าหมาย 6 ตัวอย่าง  ยังไม่ถึงรอบการเก็บตัวอย่าง 
    - น้ า (ฟาร์มไก่เนื้อ) เป้าหมาย 6 ตัวอย่าง ยังไม่ถึงรอบการเก็บตัวอย่าง 
    - อาหารสัตว์ (ฟาร์มสุกร) เป้าหมาย 41 ผลงาน 22 ตัวอย่าง (53.66%) 
      - น้ า (โรงฆ่า) เป้าหมาย 8 ตัวอย่าง ยังไม่ถึงรอบการเก็บตัวอย่าง 
    - เนื้อสุกร (โรงฆ่า) เป้าหมาย 9 ตัวอย่าง ผลงาน 5 ตัวอย่าง (55.56%) 



    - ตับสุกร (โรงฆ่า) เป้าหมาย 4 ตัวอย่าง ผลงาน 2 ตัวอย่าง (50%) 
    - ไขมันสุกร (โรงฆ่า) เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ยังไม่ถึงรอบการเก็บตัวอย่าง 
 12. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร 
    - เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอสุกร  เป้าหมาย 10 แห่ง    
มีแผนการเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  
 13. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 
    - โรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (50%) 
    - สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (50%) 
    - โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อ่ืนๆ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง (50%) 
 14. กิจกรรมตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบอันตรายด้านปศุสัตว์ 
    - เก็บตัวอย่างยาสัตว์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ เป้าหมาย 3 แห่ง ยังไม่ได้รับแผนการเก็บตัวอย่าง
จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 15. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
    - จ านวนฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้รับบริการตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 50 แห่ง 
อยู่ในขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือมอบอ านาจ 
    - จ านวนฟาร์มเลี้ยงโคขุนที่ได้รับบริการตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 2 แห่ง 
ปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการฟาร์มโคขุนยื่นขอรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงติดต่อกัน 3 ปี ขอแก้ไขเป้าหมาย
ไปยังกองแผนงาน 
    - ตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 280 แห่ง ผลงาน 80 แห่ง (28.57%) 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป้าหมาย 13,222,540.00 บาท ผลงาน 
8,687,431.18 บาท (65.70%) 

2. โครงการสัต ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์                          
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี  
 1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยกรมปศุสัตว์) เป้าหมาย 30,000 ตัว (สุนัข 21,000 
ตัว แมว 9,000 ตัว) 
 2. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 210 หัว ผลงาน 51 หัว 
(24.29%) 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เป้าหมาย 420 ราย 
ผลงาน 420 ราย (100%) 
 4. กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 8020 ตัว ผลงาน 549 ตัว (68.63%) 
    - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศผู้ เป้าหมาย 224 ตัว ผลงาน 148 ตัว (66.07%) 
    - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศผู้ เป้าหมาย 336 ตัว ผลงาน 227 ตัว (67.56%) 
    - ผ่าตัดท าหมัน สุนัขเพศเมีย เป้าหมาย 96 ตัว ผลงาน 74 ตัว (77.08%) 
    - ผ่าตัดท าหมัน แมวเพศเมีย เป้าหมาย 144 ตัว ผลงาน 100 ตัว (69.44%) 



 ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันรอการเบิกจ่ายวัคซีนพิษสุนัขบ้าปี 2563 จากกรมปศุสัตว์จ านวน 30,000 
โด้ส และมีเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดท าหมันไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดสรรงบประมาณในการผ่าตัดท าหมันเพ่ิมเติม และจัดท าโครงการร่วมกับ
สถานพยาบาลสัตว์เอกชนเพื่อให้บริการท าหมันในราคาที่ลดลง 

3. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า เปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ รอบที่  1/2563                     
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบท่ี 1/2563  
 1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ เป้าหมาย 195,400 
ตัว วัคซีน 120,000 โด้ส ผลงาน 111,720 ตัว (57.18%) 
 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม เป้าหมาย 95,100 ตัว วัคซีน 48,320 
โด้ส ผลงาน 55,472 ตัว (58.33%) 
 ปัญหาอุปสรรค มีการเบิกวัคซีนล่าช้าเนื่องจากที่จัดเก็บวัคซีนไม่เพียงพอต่อจ านวนวัคซีนที่ได้ 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีตู้เก็บวัคซีนเพิ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนวัคซีนที่ได้ 

4. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย รอบท่ี 1/2563  
 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมยิกเซพติกซีเมียในกระบือ เป้าหมาย 31,796 ตัว วัคซีน 37,980 
โด้ส ผลงาน 16,120 ตัว (50.70%) 
 ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันมีที่จัดเก็บวัคซีนไม่เพียงพอต่อจ านวนวัคซีนที่ได้ 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีตู้เก็บวัคซีนเพิ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนวัคซีนที่ได้ 

5. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ND/IB ในไก่พื้นเมือง รอบท่ี 1/2563 
 1. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) เป้าหมาย 
2,272,000 ตัว ผลงาน 638,610 ตัว (28.11%)  
 2. กิจกรรจ านวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเชื้อโรค เป้าหมาย 18,352 แห่ง ผลงาน 
10,885 แห่ง (59.31%) 
 ปัญหาอปุสรรค น้ ายาฆ่าเชื้อมีไม่เพียงพอ 
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดล าพูน 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 

 
 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 1. แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองอ าเภอลี้ ติดตามและให้ค าแนะน าปรึกษา เป้าหมาย 1 
แปลง ผลงาน 1 แปลง (100%) 



 2. แปลงใหญ่ปี 2561 แปลงใหญ่โคนมบ้านธิ และแปลงใหญ่โคนมบ้านโฮ่ง  อบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการ และการตลาดแปรรูป การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เป้าหมาย 2 แปลง ผลงาน 2 แปลง (100%) 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
    - สนับสนุนวัสดุเกษตร เป้าหมาย 8 ศูนย์ 
    - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 80 ราย ผลงาน 80 ราย (100%) 
    - คัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 8 ศูนย์ ผลงาน 8 ศูนย์ (100%) 
    - สนับสนุนพันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการ เป้าหมาย 8 ศูนย์ 

3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2563 
 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 เป้าหมายการด าเนินโครงการ มากกว่า 200 ไร่ 

4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย  
 2. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 5 ราย 

5. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. กิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเครือข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย” 
เป้าหมาย 40 ราย 
 2. กิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนาการตลาด” เป้าหมาย 40 ราย 
 3. กิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนาการบริหารและบริหารจัดการ” เป้าหมาย 40 ราย  
 4. กิจกรรมจัดท าเวที 3/5 ประสาน เป้าหมาย 2 ครั้ง  

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 20 ราย 
(100%) เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง 
 2. กิจกรรมอบรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย ผลงาน 10 ราย (100%) 
 3. กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย 
ผลงาน 10 ราย (100%) 
 4. กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer Model เป้าหมาย 50 ราย 

7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 1. เกษตรกรได้รับมอบแม่โค จ านวน 149 ราย  
    - อ าเภอเมืองล าพูน 5 ราย 
    - อ าเภอลี้ 24 ราย 
    - อ าเภอทุ่งหัวช่าง 120 ราย 
 2. จ านวนสัตว์ในโครงการฯ จ านวน 225 ตัว  
    - พ่อพันธุ์โค 2 ตัว 



    - แม่พันธุ์โค 137 ตัว 
    - ลูกเกิด 100 ตัว 

8. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) เป้าหมาย 16 แห่ง ผลงาน 14 แห่ง (87.5%) 
    - โคนม เป้าหมาย 16 แห่ง ผลงาน 13 แห่ง  
    - สุกร ผลงาน 1 แห่ง 
 2. กิจกรรมตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย 156 แห่ง ผลงาน 144 แห่ง (92.3%) 
    - โคนม เป้าหมาย 85 แห่ง ผลงาน 85 แห่ง 
    - สุกร เป้าหมาย  10  แห่ง ผลงาน  10 แห่ง 
    - ไก่เนื้อ เป้าหมาย  23  แห่ง ผลงาน 23  แห่ง 
    - ไก่ไข่ เป้าหมาย  5  แห่ง ผลงาน 5  แห่ง 
    - ผึ้ง เป้าหมาย 32 แห่ง ผลงาน 20  แห่ง 
    - สถานที่ฝักไข่ เป้าหมาย  1  แห่ง ผลงาน 1 แห่ง 
 3. กิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย 121 แห่ง ผลงาน 42 แห่ง (34.7%) 
    - โคนม เป้าหมาย 84 แห่ง ผลงาน 28 แห่ง 
    - สุกร เป้าหมาย  15  แห่ง ผลงาน  5 แห่ง 
    - ไก่เนื้อ เป้าหมาย  16  แห่ง ผลงาน 7  แห่ง 
    - ไก่ไข่ เป้าหมาย  3  แห่ง ผลงาน 3 แห่ง  
    - ไก่พันธุ์ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง 
 ข้อเสนอแนะ นโยบายควรผลักดันให้เป็นมาตรฐานบังคับโดยพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ประเทศ
ไทยให้แต่ละชนิดสัตว์และก าหนดเงื่อนไขท่ีปฏิบัติได้จริง 

9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 1. กิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัข – แมว โดยการผ่าตัดท าหมัน เป้าหมาย 800 ตัว ผลงาน 409 
ตัว (51.12%) 
 2. กิจกรรมโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย 161 
ครั้ง ผลงาน 114 ครั้ง (70.8%) 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เป้าหมาย 120 ราย 
ผลงาน 126 ราย (105%) 
 4. โครงการฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมา 57 หัวสัตว์ ผลงาน 52 หัว
สัตว์ (91.22%) 

10. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดน าการเกษตร 
 กิจกรรมท างานเชิงบูรณาการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใน
รูปแบบคณะท างาน Demand Side c]t Supply Side ของจังหวัดล าพูน จัดท าข้อมูลการจัดการสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดล าพูน จ านวน 9 ชนิด ประกอบด้วย ล าไย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม 
หอมแดง มะม่วง ยางพารา และน้ านมดิบ อยู่ในระหว่างน าข้อมูลมาวอเคราะห์ และบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ร่วมกันต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตและวางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด 



 ปัญหาอุปสรรค การขับเคลื่อนงานตามนโยบายการตลาดน าการผลิต มีหน่วยงานเจ้าภาพ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะ การตรวจงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมีการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจไปใรทิศทาง
เดียวกัน 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป้าหมาย 4,735,757 บาท ผลงาน 
2,820,754.30 บาท (59.56%) 

1. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์  
 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ เป้าหมาย 70,200 ตัว ผลงาน 32,000 ตัว (45.58%) 
 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ เป้าหมาย 68,400 ตัว ผลงาน 20,200 ตัว (73.39%) 
 3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เป้าหมาย 3,800 ตัว ผลงาน 4,500 ตัว (118.42%) 
 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5  
และผลการด าเนินโครงการส าคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ 1/2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 
 กิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง หลักสูตรที่ 4 บริหารจัดการผลผลิต ตลาดแปรรูป พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง(ไก่แม่ฮ่องสอน) บ้านต่อแพ และ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานที่ด าเนินการ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ท่าโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สถานที่ผู้ประกอบการ “กุงคุณลุง” อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนบ้านต่อแพ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป้าหมาย 30 ราย ผลงาน 30 ราย (100%) 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ เป้าหมาย 70 ราย ผลงาน 70 
ราย (100%) 
 2. กิจกรรมสนับสนุนวัสดุปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปี 2561-2562 เป้าหมาย 14 ราย ผลงาน 14 ราย 
(100%) 
 3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 7 ราย ผลงาน 7 ราย (100%) 
 4. กิจกรรมติดตามให้ค าแนะน าแก่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ เป้าหมาย 12 ครั้ง ผลงาน 6 ครั้ง (50%) 



 ปัญหาอุปสรรค เจ้าของศูนย์บางแห่งมีความสนใจการเกษตรด้านอ่ืนนอกเหนือจากด้านการเลี้ยงสัตว์ 
เจ้าของศูนย์บางแห่งปรับจากผู้ด าเนินงานในศูนย์ฯไปเป็นวิทยากรจึงท าให้การด าเนินงานในศูนย์ฯลดลง และ
ศูนย์ฯบางแห่งขาดงบประมาณในการต่อยอดผลผลิตของศูนย์ 

3. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกอินทรีย์และตลาดสีเขียว 
 1. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 100 ราย 
 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เป้าหมาย 5 ราย 
 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบปะเกษตรกร หมู่ที่  6 บ้านห้วยหลวง ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง และหมู่ที่  1                      
บ้านห้วยปูลิง ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง ในช่วงเดือน มกราคม 2563 เพื่อส ารวจข้อมูลและความพร้อมในการ
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต      
ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ปัญหาอุปสรรค งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์มีความล่าช้า 
 ข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกพ้ืนที่/เกษตรกรที่มีศักยภาพ และความสนใจในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการฝึกอบรมหรือปัจจัยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการ 

4. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนบ้านต่อแพตามโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตรลาดกลุ่มเครือข่าย และกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มบ้านท่าผาปุ้ม
ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย 
 - จ านวนผู้น าเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 2 ราย ผลงาน 2 ราย (100%) 
 - จ านวนเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงผู้น าที่ผ่านการพัฒนา เป้าหมาย 1 ราย ผลงาน 1 ราย (100%) 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 2 เครือข่าย ผลงาน 2 เครือข่าย (100%) 
 - จ านวนเกษตรกรสมาชิกเครือข่าย เป้าหมาย 40 ราย ผลงาน 40 ราย (100%) 
 - จ านวนครั้งในการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดของเครือข่าย เป้าหมาย 6 ครั้ง ผลงาน 6 ครั้ง (100%) 
 - จ านวนเกษตรกรตัวแบบปศุสัตว์ เป้าหมาย 50 ราย 
 - จ านวนการจัดเวทีการมีส่วนรว่ม 3/5 ประสาน เป้าหมาย 4 ครั้ง 80 ราย ผลงาน 2 ครั้ง 40 ราย (50%) 
 - สื่อโฆษณาของกลุ่มเผยแพร่ 20 ชิ้น แผ่นพับและ Info Graphic ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 20 ชิ้น 
 ปัญหาอุปสรรค งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์มาไม่ครบตามก าหนดเป้าหมาย 
 ข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกกิจกรรมที่มีความพร้อม ให้ด าเนินการก่อน 

5. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer 
 1. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 20 ราย ผลการด าเนินงาน 20 
ราย (100%) 
 2. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินงาน             
10 ราย (100%) 
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ เป้าหมาย 50 ราย 



 4. กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) เป้าหมาย 
10 รายผลการด าเนินงาน 10 ราย (100%) 
 ปัญหาอุปสรรค งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์มาไม่ครบตามก าหนดเป้าหมาย 
 ข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกกิจกรรมที่มีความพร้อม ให้ด าเนินการก่อน 

6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)  
 1. กิจกรรมสนับสนุนแม่โคแก่เกษตรกร เป้าหมาย 9 ราย ผลงาน 9 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ เป้าหมาย 47 ราย ผลงาน 34 ราย (72%) 
 3. กิจกรรมติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร เป้าหมาย 4 ครั้ง ผลงาน 2 ครั้ง (50%) 
 ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเลี้ยงแบบประณีต                  
กลุ่มเกษตรกรยังขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงอ่ืนๆ และเนื่องจากพืชอาหารสัตว์ต้องพ่ึงพาผลพลอยได้
ขากภาคการเกษตรและต้องอาศัยฤดูกาล ส่งผลให้แม่โค-กระบือมีอาหารหยาบลดลงในบางฤดูกาล 
 ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ได้ผลดี ควรมีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เลี้ยงในระดับเขต 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 
 1. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
    - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 4 ฟาร์ม ผลงาน 4 ฟาร์ม (100%) 
    - ตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน เป้าหมาย 1 ฟาร์ม 
    - เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มตรวจรับรองมาตรฐาน/ต่ออายุ เป้าหมาย 1 ฟาร์ม 
 2. กิจกรรมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
    - ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต รอบที่ 1/2562 เป้าหมาย 14 โรง ผลงาน 15 โรง (107.14%) 
    - ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต รอบท่ี 2/2562 เป้าหมาย 14 โรง 
    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 13 ตัวอย่าง ผลงาน 7 ตัอย่าง (53.85%) 
 3. กิจกรรมการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 
    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 14 ตัวอย่าง ผลงาน 
10 ตัวอย่าง (71.43%) 
    - เก็บตัวอย่างซีกัมจากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 10 ตัวอย่าง  
 4. กิจกรรมสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
    - ตรวจรับรองใหม่ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 5 ร้าน ผลงาน 3 ร้าน (60%) 
    - ตรวจติดตามร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 24 ร้าน ผลงาน 4 ร้าน (16.66%) 
    - ตรวจต่ออายุร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 8 ร้าน ผลงาน 1 ร้าน (12.50%) 
    - เก็บตวัอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 12 ตัวอย่าง ผลงาน 8 ตัวอย่าง (66.67%) 
    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เป้าหมาย 4 ตัวอย่าง ผลงาน 2 ตัวอย่าง (50%) 
 5. กิจกรรมสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 
    - ตรวจรับรองใหม่ร้านจ าหน่ายไข่สด ปลอดภัย เป้าหมาย 1 ร้าน ผลงาน 3 ร้าน (300%) 
    - ตรวจติดตามร้านจ าหน่ายไข่สด ปลอดภัย เป้าหมาย 8 ร้าน ผลงาน 3 ร้าน (37.5%) 
    - ตรวต่ออายุร้านจ าหน่ายไข่สด ปลอดภัย เป้าหมาย 6 ร้าน ผลงาน 3 ร้าน (100%) 
    - เก็บตัวอย่างไข่สด จากร้านจ าหน่ายไข่สด ปลอดภัย เป้าหมาย 9 ตัวอย่าง ผลงาน 5 ตัวอย่าง (56%) 



 6. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรและโค 
    - เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม เป้าหมาย 32 ตัวอย่าง ผลงาน 22 ตัวอย่าง (68.75%) 
    - เก็บตัวอย่างปัสสาวะโคจากฟาร์ม เป้าหมาย 18 ตัวอย่าง ผลงาน 12 ตัวอย่าง (67%) 
    - ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย 7 ฟาร์ม ผลงาน 3 ฟาร์ม (42.85%) 
 7. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์ปีกและสุกร 
    - เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (สุกร) เป้าหมาย 3 ตัวอย่าง 
    - เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (สุกร) เป้าหมาย 1 ตัวอย่าง ผลงาน 1 ตัวอย่าง (100%) 
    - เก็บตัวอย่างไขมัน (สุกร) เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง 
 8. กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
    - ออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) ร้านขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย 20 ราย ผลงาน 50 ราย (250%) 
    - ตรวจติดตามร้านขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย 40 ราย ผลงาน 20 ราย (50%) 
 9. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาล 
    - จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย 10 แห่ง ผลงาน 4 
แห่ง (40%)  
    - โรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง (100%) (ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ1) รายใหม่ จ านวน 1 ราย) 
    - สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย 7 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง (28.57%) 
    - เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน DNA ในสุกร เป้าหมาย 10 ตัวอย่าง 
 ปัญหาอุปสรรค  
 1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐาน มีหลักปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวด และเกษตรกร
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงสถานประกอบการหรือฟาร์มเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ค่อนข้างสูง 
 2. ราคาสินค้าที่ผ่านการรับรองกับสินค้าตามท้องตลาดราคาไม่แตกต่างกันท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจ
ในการขอรับรองมาตรฐาน 
 3. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาด
งบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งบางรายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. เสนอหน่วยงานผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองมาตรฐาน ปรับลดเงื่อนไขในการรับรอง            
ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และบริบทของเกษตรกร 
 2. ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการรับรองมาตรฐานในหลายระดับเพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
พัฒนาฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 1. กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 100 ราย ผลงาน 100 ราย (100%) 
 2. กิจกรรมส่งตัวอย่างหัวสัตว์เพ่ือตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก เป้าหมาย 49 ตัวอย่าง ผลงาน 29 ตัวอย่าง (59%) 
 3. กิจกรรมติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย 147 ครั้ง ผลงาน                
91 ครั้ง (62%) 



 4. กิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พบโรคในคนและสัตว์ เป้าหมาย 49 องค์กร ผลงาน 49 
องค์กร (100%) 
 5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ผลงาน 29 ครั้ง 
 6. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน เป้าหมาย 800 ตัว ผลงาน 445 ตัว (74%) 
 7. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดซื้อวัคซีน เป้าหมาย 49 แห่ง ผลงาน 49 แห่ง (100%) 
 8. จ านวนวัคซีนที่จัดซื้อ เป้าหมาย 38,169 โด้ส ผลงาน 38,169 โด้ส (100%) 
 9. จ านวนวัคซีนที่ฉีด เป้าหมาย 38.169 โด้ส ผลงาน 10,457 โด้ส (27.39%) 
 10.การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น เป้าหมาย 35 แห่ง ผลงาน 40 แห่ง (114%) 
 11. การจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ เป้าหมาย 1 แห่ง 
 ปัญหาอุปสรรค  
 1. เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ท าให้การออกติดตามประสานงานการด าเนินงานตามโครงการฯ ในแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 2. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหลายๆพื้นที่ ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า 
 3. คสามไม่เสถียรของ Thairabies.net ท าให้การบันทึกข้อมูลส ารวจประชากรสุนัข แมว ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า 
 4. วัคซีนขาดตลาด เนื่องจากการจัดซื้อพร้อมกันในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงรณรงค์ 
 5. การด าเนินการกับสุนัขจรจัดเป็นไปด้วยความยากล าบากในหลายกรณี เช่น หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีข้อขัดแย้งกับกลุ่มผู้รักสัตว์ ขาดสถานพักพิงสัตว์ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรุ๊ป Line เพ่ือลดปัญหาการเดินทาง 
 2. แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกข้อมูลไฟล์ Excel ก่อน เมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยอัปโหลดขึ้น
เวปไซต์ในคราวเดียว 
 3. ขยายช่วงเวลารณรงค์ หรือแก้ไขระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะจัดซื้อวัคซีน
ล่วงหน้าได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาวัคซีนขาดตลาด 
 4. ส่งเสริมให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว ์  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563  
 1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณ ปี 2562 พลางก่อน) 
    - งบประจ า ได้รับ 3,647,600 บาท เบิกจ่าย 2,405,496.84 บาท (65.94%) 
    - งบรวม ได้รับ 3,647,600 บาท เบิกจ่าย 2,405,496.84 บาท (65.94%) 
 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 (งบประมาณปี 2563 รวม
งบประมาณ ปี 2562 พลางก่อน) 
    - งบประจ า ได้รับ 12,017,880 บาท เบิกจ่าย 3,087,096.99 บาท  
    - งบลงทุน ได้รับ 1,369,400 บาท  
    - งบรวม 13,387,280 บาท เบิกจ่าย 3,087,096.99 บาท 
 3. งบประมาณ ปี 2563 – ปี 2562 พลางก่อน  
    - งบประจ า ได้รับ 8,370,280 บาท เบิกจ่าย 3,087,096.99 บาท 



    - งบลงทุน ได้รับ 1,369,400 บาท 
    - งบรวม 9,739,680 บาท เบิกจ่าย 3,087,096.99 บาท (31.69%) 
 4. รายละเอียดเพิ่มเติมงบลงทุน  
    - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ จาก
กรมบัญชีกลาง 
    - จัดซื้อเครื่องผสมอาหารและเครื่องบดอาหาร ก าหนดส่งมอบภายใน 10 เมษายน 2563 
    - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก าหนดส่งมอบและเบิกจ่ายภายใน เดือนมีนาคม 2563 
 5. รายละเอียดเพิ่มเติมงบเงินอุดหนุน 
    - เกษตรกรส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ฯ 
    - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
    - เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ปัญหาการเบิกจ่าย รายละเอียดที่ 4 – 5 ยังไม่ได้รับระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ตามโครงการกิจกรรม 

2. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (FMD/Hemo/Rabies ฯลฯ) 
 1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมบ าบัดและชัณสูตรโรคสัตว์ 
    - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (ND+IB) เป้าหมาย 482,400 ตัว ผลงาน 259,088 ตัว (53%) 
    - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (อหิวาต์สัตว์ปีก) เป้าหมาย 76,000 ตัว ผลงาน 96,064 
ตัว (126%) 
    - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (ฝีดาษ) เป้าหมาย 12,000 ตัว ผลงาน 6,158 ตัว (51%) 
    - กิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันนิวคาสเซิล เป้าหมาย 596 ตัวอย่าง 
ผลงาน 596 ตัวอย่าง (100%) 
    - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic) เป้าหมาย 11,712 ตัว ผลงาน 6,551 ตัว (56%) 
    - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD) เป้าหมาย 83,000 ตัว ผลงาน 48,438 ตัว (58%)  
    - กิจกรรมเฝ้าระวังโรควัวบ้า เป้าหมาย 2 ตัวอย่าง ผลงาน 2 ตัวอย่าง (100%) 
    - กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลสิส (แพะแกะ) เป้าหมาย  981 ตัวอย่าง ผลงาน 685 ตัวอย่าง (70%) 
    - กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย เป้าหมาย 78,475 ตัว ผลงาน 43,215 ตัว (55%) 
    - กิจกรรมการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง เป้าหมาย 4,102 แห่ง ผลงาน 2,685 แห่ง (65%) 
    - กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลสิส (กระบือ) เป้าหมาย 1,000 ตัวอย่าง ผลงาน 569 ตัวอย่าง (56%) 
    ปัญหาอุปสรรค เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ในหลายพ้ืนที่ ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยป่า ท าให้การจับ
บังคับสัตว์เป็นไปด้วยความยากล าบาก เจ้าหน้าที่ในแต่ละอ าเภอและเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  
    ข้อเสนอแนะ เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรุ๊ป LINE เพ่ือลดปัญหาในการเดินทาง 
เน้นการฝึกอบรมและฝึกให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GFM GAP ฟาร์มปศุสัตว์) 
    - กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 100 ราย ผลงาน 100 ราย (100%) 
    - กิจกรรมการรับรองฟาร์ม GFM เป้าหมาย 330 ราย ผลงาน 276 ราย (82%) 



    ปัญหาอุปสรรค เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ในหลายพื้นที่ ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า เจ้าหน้าที่ในแต่ละอ าเภอและเจ้าหน้าที่อาสา
ปศุสัตว์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เกษตรกรขาดงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์ม 
    ข้อเสนอแนะ เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรุ๊ป LINE เพ่ือลดปัญหาในการเดินทาง 
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการปรับปรุงฟาร์มแก่เกษตรกร เพ่ิมแรงจูงใจแก่เกษตรกรในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน 
 3. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก  
    - กิจกรรมปรับระบบป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง เป้าหมาย 9,240 ราย ผลงาน 4,485 ราย (48%) 
    - กิจกรรมการจัดระบบสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค เป้าหมาย 280 
ราย ผลงาน 120 ราย (42%) 
    - กิจกรรมท าลายเชื้อในสถานที่เสี่ยง เป้าหมาย 14,664 แห่ง ผลงาน 8,529 แห่ง (58%) 
    - กิจกรรมการเฝ้าระวังทางอาการ เป้าหมาย 15,400 ราย ผลงาน 15,400 ราย (100%) 
    - กิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล เป้าหมาย 596 
ตัวอย่าง ผลงาน 596 ตัวอย่าง (100%) 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลา เป้าหมาย 2 ฟาร์ม ผลงาน 2 ฟาร์ม (100%) 
    ปัญหาอุปสรรค เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ในหลายพื้นที่ ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า เจ้าหน้าที่ในแต่ละอ าเภอและเจ้าหน้าที่อาสา
ปศุสัตว์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    ข้อเสนอแนะ เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรุ๊ป LINE เพ่ือลดปัญหาในการเดินทาง 
เน้นการฝึกอบรมและฝึกให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง 
 4. โครงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
    - กิจกรรมขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกรด้วย E-Smart plus เป้าหมาย 9,461 ราย ผลงาน 5,714 ราย (60%) 
    - กิจกรรมประเมินความเสี่ยงฟาร์มด้วย E-Smart plus เป้าหมาย 9,461 ราย ผลงาน 5,714 ราย (60%) 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังทางอาการ เป้าหมาย 9,461 ฟาร์ม ผลงาน 9,461 ฟาร์ม (100%) 
    - กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการ War room เป้าหมาย 1 คณะ ผลงาน 1 คณะ (100%) 
    - กิจกรรมประกาศเขตเฝ้าระวังโรค เป้าหมาย 1 ประกาศ ผลงาน 1 ประกาศ (100%) 
    - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ War room ผลงาน 2 ครั้ง 
    - กิจกรรมการซ้อมแผนเตรียมความพร้อม (FEX) เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลงาน 1 ครั้ง (100%) 
    - กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ฝังซากสุกร (กรณีเกิดโรคระบาด) ผลงาน 4 แห่ง 
    - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผลงาน 54,723 ราย 
    - กิจกรรมเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากเขียงจ าหน่าย ผลงาน 274 ราย 
    - กิจกรรมเก็บตัวอย่าง Surface swab จากเขียงจ าหน่าย ผลงาน 274 ราย 
    - กิจกรรมเก็บตัวอย่าง Surface swab จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย 6 ราย ผลงาน 24 ราย (400%) 
    - กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรม เป้าหมาย 70 ตัวอย่าง ผลงาน 70 
ตัวอย่าง (100%) 
    ปัญหาอุปสรรค เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่มี
สัญญาณโทรศัพทใ์นหลายพื้นท่ี ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า เจ้าหน้าที่ในแต่ละอ าเภอและเจ้าหน้าที่อาสา
ปศุสัตว์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 



    ข้อเสนอแนะ เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรุ๊ป LINE เพ่ือลดปัญหาในการเดินทาง 
เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประสานงานกับ
ส่วนราชการทุกภาคส่วนและผู้น าชุมชนในการเฝ้าระวังโรค 
 
 
 
 
 
 


