
รางวัล รายละเอียดรางวัล ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

  
  
  
รางวัลที่ 2  ระดับยอดเยี่ยม 
  
รางวัลฟาร์มย่ังยืน 
  
  
  
  
รางวัลที่ 3  ระดับดีที่สุด 
รางวัลที่ 3  ระดับดีที่สุด 
  

ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน  (ไก่เนื้อ  
สุกร  ไก่ไข่  โคนม) 
1.1  ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ   
       1.1.1  ขนาดใหญ่ (มากกว่า  100,000  ตัว)   
       1.1.2  ฟาร์มขนาดกลาง (50,000 – 
100,000  ตัว)   
ส าหรับผู้ประการฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อขนาดเล็กท่ี 
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาตรฐานฟาร์ม
เมื่อปีที่แล้วและสามารถรักษามาตรฐานฟาร์ม 
1.2  ฟาร์มมาตรฐานสุกร 
       1.2.1  ขนาดใหญ่ (มากว่า  5,000  ตัว)  
รางวัลที่ 3 
       1.2.2  ขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 100  ตัว)  
  

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยท่ี 3     

ผลงานเด่น  ปี  2548 

ผลงานเด่นปี 2548 - 2554 



ผลงานเด่น  ปี  2549 

รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

ล าดับที่ 3   ระดับดี  
 

ได้รับการประเมินผลเว็บไซด์เชิงคุณภาพ (กลุ่ม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด)  จาก  73  หน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศ 
  

มอบเพื่อเชิดชูเกียรติ 
ระดับดีที่สุด 

ผู้พัฒนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3 

  

ระดับยอดเยี่ยมมาก จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3 

  



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

โล่รางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ 
อันดับที่ 1  ผลงานระดับ
ยอดเยี่ยม 

การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จ
ของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล ประจ าปี 2550 

จังหวัดชัยภูมิ 
  

รางวัล MOPH  Rabies 
Awards  ประจ าปี 2550    
ประเภทหน่วยงานปฏิบัติการ
ดีเด่น 

หน่วยงานปฏิบัติงานที่มีคุณประโยชน์ต่อการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2550 

กรมควบคุมโรค 
  

รางวัลชมเชย โครงการประกวดจังหวัดดีเด่นในการควบคุมโรค
ไข้หวัดนก  ประจ าปีพุทธศักราช  2550   
(จาก 29 หน่วยงาน) 

กรมปศุสัตว์ 
  

ล าดับที่ 1   ได้รับการประเมินผลเว็บไซต์เชิงคุณภาพ 
(หน่วยงานส่วนภูมิภาค)  จาก  22  หน่วยงาน 

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3 
  

ใบประกาศเกียรติคุณฟาร์ม
รักษ์สิ่งแวดล้อม  ระดับ   
         5 ดาว  4 ฟาร์ม   
         3 ดาว 1 ฟาร์ม 

โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์ 
  

ผลงานเด่น  ปี  2550 



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

  
  
  
 รางวัลที่ 3  ระดับดีที่สุด 
 รางวัลฟาร์มยั่งยืน   
 รางวัลที่ 1 ระดับยอดเย่ียมมาก 
  
  
  รางวัลที่ 3  ระดับดีที่สุด 
รางวัลฟาร์มยั่งยืน 
รางวัลที่ 1 ระดับยอดเย่ียมมาก 
  
  
 รางวัลที่ 3  ระดับดีที่สุด 
 รางวัลที่ 2  ระดับยอดเย่ียม 
  

การประกวดฟาร์มมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์แบบยั่งยืน (ไก่
เนื้อ  สุกร  ไก่ไข่  โคนม) 
1.1  มาตรฐานฟาร์มไกเ่นื้อ   

1.1.1  ขนาดใหญ่ (มากกว่า  100,000  ตัว)   
1.1.2  ขนาดย่อย (น้อยกว่า  20,000 ตัว)   

  
  
1.2  มาตรฐานฟาร์มสุกร 

1.2.1  ขนาดใหญ่ (มากว่า  5,000  ตัว)    
1.2.2  ขนาดเล็ก  (50 - 500  ตัว) 
  
  

1.3  มาตรฐานฟาร์มไกไ่ข ่
       1.3.1  ขนาดใหญ่ (มากกว่า  20,000  ตัว)   

1.3.2  ขนาดเล็ก (น้อยกว่า  20,000  ตัว)    
  

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

รางวัลชนะเลิศ   กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มโคเนื้อ) ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

รางวัลรองชนะเลิศ   กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มโคเนื้อ) กรมปศุสัตว์ 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1   ประกวดศูนย์เครือข่ายการเรยีนรู ้การเลี้ยงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี  2550 

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

ผลงานเด่น  ปี  2550 



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2   ประกวดหมู่บ้านธนาคารโค – กระบือ ดีเด่น   
(9  จังหวัด) 

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

รางวัลชมเชย ประกวดกิจกรรม  5 ส  ครั้งท่ี 1 / 2551 ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

  
  
  
รางวัลที่  1   
ระดับยอดเยี่ยมมาก 
  
  
  
  
  
  
รางวัลที่  1  ระดับยอดเย่ียมมาก 
  
  
รางวัลที่  3  ระดับดีที่สุด 
  
  
  
  
  
  
  
รางวัลที่  3  ระดับดีที่สุด   

โครงการประกวดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
สัตว์แบบยั่งยืน  (ฟาร์มที่เคยประกวดแล้ว)  ไก่เนื้อ สุกร  ไก่
ไข่  โคนม 

ฟาร์มมาตรฐานไกเ่นื้อ    
ฟาร์มขนาดย่อย  (น้อยกว่า  20,000  ตัว)   จังหวัดชัยภูมิ
ได้  คือ  โยธินฟาร์ม  ผู้ประกอบการคือ   
นายโยธิน  แถวขุนทด   เลขท่ีตั้งฟาร์ม  42   หมู่ที่  3   
ต าบลบ้านตะโกทอง  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ   จาก
ฟาร์มที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด  จ านวน  28  ฟาร์ม 

 ฟาร์มมาตรฐานสกุร 

ฟาร์มขนาดกลาง  (500  - 5,000  
ตัว)บริษัท  สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม  จ ากัด  (ฟาร์มนางเม้ง)   
ผู้ประกอบการคือ   นายส าเภา  ธนาเกียรติภิญโญ  ฟาร์ม
ขนาดเล็ก  (500 - 5,000  ตัว)    นันทพรฟาร์ม  
ผู้ประกอบการ  
คือ  นางนันทพร  ทองดี   

  โครงการประกวดมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์แบบอย่าง  (ฟาร์มที่ไม่เคยประกวด)  ไก่เนื้อ สุกร  
ไก่ไข่  โคนม 

 ฟาร์มมาตรฐานไกเ่นื้อ    

ฟาร์มขนาดใหญ่  (มากกว่า  
100,000  ตัว)    

บริษัท  สัญชัยฟาร์ม  ผู้ประกอบการคือ   
นายสัญชัย  ค าทอง    
  

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3   

ผลงานเด่น  ปี  2551 



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

  
รางวัลที่  2  ระดับยอดเย่ียม   
  
  
  
  
รางวัลที่  1  ระดับยอดเย่ียมมาก   
  

  

  

  

  

ผู้ประกอบการ
มีจิตส านึกที่ดีด้านอาหาร
ปลอดภัย    ไก่เน้ือ สุกร  ไก่ไข่  
โคนม 
  

ฟาร์มมาตรฐานไกไ่ข ่   

ฟาร์มขนาดใหญ่  (มากกว่า  20,000  
ตัว)   ณัฐยาฟาร์ม  ผู้ประกอบการคือ  
นางนัฐยา  เศรษฐธนเวช  

 ฟาร์มมาตรฐานสกุร 

ฟาร์มขนาดกลาง  (500  - 5,000  
ตัว)จัตุรัสฟาร์ม  ผู้ประกอบการคือ นายพลาธร  วงศ์มณี 

 โครงการประกวดมาตรฐานฟาร์มเลีย้ง
สัตว์ผู้ประกอบการมีจิตส านึกท่ีดีด้านอาหารปลอดภัย    ไก่
เนื้อ สุกร  ไก่ไข่  โคนม 

 บริษัท  สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม  จ ากัด   

ผู้ประกอบการคือ 

 นายส าเภา  ธนาเกียรติภิญโญ   

  

  
รางวัลที่  1   
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ   และ
ป้ายสัญลักษณ์  Q   
  
  
รางวัลที่  2   
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ   และ
ป้ายสัญลักษณ์  Q   
  
  
ผ่านการตรวจประเมินหลักเกณฑ์
ของโครงการ ฯ  และได้รับป้าย
สัญลักษณ์  Q 

ฟาร์มอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ ่

บริษัท  สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม  จ ากัด  (ฟาร์ม
นางเม้ง)  ผู้ประกอบการคือ   
นายส าเภา   ธนาเกียรติภิญโญ 

 ฟาร์มสุกรพันธ์ขนาดใหญ่   

บริษัท  สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม  จ ากัด  (ฟาร์ม
นางเม้ง)  ผู้ประกอบการคือ   
นายส าเภา   ธนาเกียรติภิญโญ 

 สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม  (ฟาร์มไก่ไข่) 

ผู้ประกอบการคือ   
นายธวัชชัย สรรพกิจจานนท์ 

  

กรมปศุสัตว์  กรมอนามัย  
และกรมควบคุมมลพิษ   

  
  

ผลงานเด่น  ปี  2551 

http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/new/hot_new/n_environment25082008.htm


รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

ชมเชย 

(23 เมษายน 2551) 

  

การประกวดกิจกรรม 5 ส 
ครั้งที่ 1/2552 

ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3 

อันดับที่ 1 

(1 พฤศจิกายน 2551) 

ชนะเลิศการประกวดเว็บไซด์
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (ภูมิภาค)  (15 
– 30  กันยายน 2551) 

ศูนย์สารสนเทศ 
กรมปศุสัตว์ 

 
 

  

อันดับที่ 1 ระดับดีเด่น 
(29  ธันวาคม 2551) 

"ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล" 

  

   
 

  

ผลงานเด่น  ปี  2551 



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

รางวัลดีเด่น 
5  พฤษภาคม  2552 

การประกวดการพัฒนาการให้บรกิาร โดยใช้ระบบ E-service  
เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ประจ าปี 2552 

  

กรมปศสุตัว์ 
 
 
  

รางวัลผลงานดีเด่นอันดับที1่ 
5  พฤษภาคม  2552 

  

การประกวดหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ 

  

 
 
  

ผลงานเด่น  ปี  2552 

http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/new/hot_new/e-service.pdf
http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/new/hot_new/e-service.pdf
http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/new/hot_new/e-service.pdf
http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/new/hot_new/e-service.pdf


รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 
26  กันยายน  2553 

กิจกรรมการประกวดการด าเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพสัตว์ระดับส านักสขุศาสตร์สตัว์
และสุขอนามัย  โดยมี  2  กิจกรรม  ดังนี้   
   1. กิจกรรมการประกวดส่งเสริมปรับ
ระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองดีเด่นระดับ
อ าเภอ  ได้แก่   
        - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 
        -  ฟาร์มสาธิตฯ นายชัชวาล  วงศ์รา  
เลขท่ี  9  หมู่ 7  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่ 
    2.  กิจกรรมการประกวดศักยภาพการ
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าระดับอ าเภอ  ได้แก่ 
         -  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคอน
สวรรค์ 
  

กรมปศุสัตว์ 
  

  
  
  

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 
31  สิงหาคม  2553 

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี  2553 ใน
ระดับส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 
3 (ระดับเขต)  ได้แก่ นายสุระ ลี้ภัย
ด ี เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายยอ่ย ที่ตั้ง
ฟาร์ม เลขท่ี 83  หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเขว้า   
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

  
  

รางวัลรองชนะเลิศ   
ระดับประเทศ 

31  สิงหาคม  2553 

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี  2553 ใน
ระดับประเทศ  ได้แก่ 
          นายสุระ ลี้ภัยดี  เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรรายย่อย ที่ตั้งฟาร์ม เลขท่ี 83  หมู่ที่ 
5 ต าบลบ้านเขว้า   
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

  
  
  

ผลงานเด่น  ปี  2553 



รางวัล รายละเอียด ผู้จัดประกวด / รูปโล่ 

รางวัลรองชนะเลิศ  
ส่วนภูมิภาค  
ระดับ ที่ 3 

1 พฤษภาคม 2554 

กิจกรรมการประกวดการกวดเว็บไซต์หน่วยงาน 
กรมปศุสัตว์  ประจ าปี พ.ศ.2554 

ประเภท หน่วยงานส่วนภูมิภาค  (สสอ.ที่ 3) 

กรมปศุสัตว์ 

รางวัลระดับดี ระดับเขต 
20 กันยายน 2554 

กิจกรรมดีเด่น การด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ  

ประจ าปี 2554 
  

  

รางวัลระดับดีเด่น ระดับเขต 
20 กันยายน 2554 

กิจกรรมดีเด่น การขับเคลื่อนยุทศาสตร์การพัฒนา 
ปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรรายย่อย 

 ประจ าปี2554 

  

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 
13 กันยายน 2554 

กิจกรรมการประกวด โครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า ปี 2554 ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

  
  

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
สุขาน่าใช้แห่งปี 2554 

กิจกรรมการประกวดมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 
ปี 2554 เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ประเภทหน่วยงานราชการ 

ผลงานเด่น  ปี  2554 


