ผลงานเดน และรางวัลแหงความภูมิใจ
ป 2548-2564
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
ผลงานเดน ป 2548
รางวัล

รางวัลที่ 2
ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลฟารม
ยั่งยืน

รางวัลที่ 3
ระดับดีที่สุด
รางวัลที่ 3
ระดับดีที่สุด

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

ฟารมมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแบบยั่งยืน (ไก
เนื้อ สุกร ไกไข โคนม)
1.1 ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ
1.1.1 ขนาดใหญ (มากกวา 100,000 ตัว)
1.1.2 ฟารมขนาดกลาง (50,000 –
100,000 ตัว)
สําหรับผูประการฟารมมาตรฐานไกเนื้อขนาด
เล็กที่ เคยไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
มาตรฐานฟารมเมื่อปที่แลวและสามารถรักษา
มาตรฐานฟารม
1.2 ฟารมมาตรฐานสุกร
1.2.1 ขนาดใหญ (มากวา 5,000 ตัว)
รางวัลที่ 3
1.2.2 ขนาดเล็ก (นอยกวา 100 ตัว)

สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2549
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ลําดับที่ 3 ระดับ ไดรับการประเมินผลเว็บไซดเชิงคุณภาพ (กลุม
ดี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) จาก 73
หนวยงาน

มอบเพื่อเชิดชู
เกียรติ
ระดับดีที่สุด

ผูพัฒนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

ระดับยอดเยี่ยม จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานดานอาหาร
มาก
ปลอดภัย

ผูจัด/ รูปโล
ศูนยสารสนเทศ

สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 3

สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2550

รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ลําดับที่ 3 ระดับ ไดรับการประเมินผลเว็บไซดเชิงคุณภาพ (กลุม
ดี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) จาก 73
หนวยงาน

มอบเพื่อเชิดชู
เกียรติ
ระดับดีที่สุด

ผูพัฒนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

ระดับยอดเยี่ยม จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานดานอาหาร
มาก
ปลอดภัย

ผูจัด/ รูปโล
ศูนยสารสนเทศ

สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 3

สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2550
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

โลรางวัลและใบ
ประกาศเกียรติ
คุณ
อันดับที่ 1
ผลงานระดับยอด
เยี่ยม
รางวัล MOPH
Rabies Awards
ประจําป 2550
ประเภทหนวยงาน
ปฏิบัติการดีเดน

การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายจากระดับองคกรสูระดับบุคคล
ประจําป 2550

จังหวัดชัยภูมิ

หนวยงานปฏิบัติงานที่มีคุณประโยชนตอการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2550

กรมควบคุมโรค

รางวัลชมเชย

โครงการประกวดจังหวัดดีเดนในการควบคุมโรค
ไขหวัดนก ประจําปพุทธศักราช 2550
(จาก 29 หนวยงาน)

กรมปศุสัตว

ลําดับที่ 1

ไดรับการประเมินผลเว็บไซตเชิงคุณภาพ
(หนวยงานสวนภูมิภาค) จาก 22 หนวยงาน

สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2550
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

ใบประกาศเกียรติ โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม
กรมปศุสัตว
คุณฟารมรักษ
สิ่งแวดลอม
ระดับ
5 ดาว 4 ฟารม
3 ดาว 1 ฟารม
การประกวดฟารมมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
สํานักสุขศาสตรสัตวและ
รางวัลที่ 3
แบบยั่งยืน (ไกเนื้อ สุกร ไกไข โคนม)
สุขอนามัยที่ 3
ระดับดีที่สุด
1.1 มาตรฐานฟารมไกเนื้อ
รางวัลฟารม
1.1.1 ขนาดใหญ (มากกวา 100,000 ตัว)
ยั่งยืน
1.1.2 ขนาดยอย (นอยกวา 20,000 ตัว)
รางวัลที่ 1 ระดับ
ยอดเยี่ยมมาก
รางวัลที่ 3
1.2 มาตรฐานฟารมสุกร
ระดับดีที่สุด
1.2.1 ขนาดใหญ (มากวา 5,000 ตัว)
รางวัลฟารมยั่งยืน
1.2.2 ขนาดเล็ก (50 - 500 ตัว)
รางวัลที่ 1 ระดับ
ยอดเยี่ยมมาก
1.3 มาตรฐานฟารมไกไข
รางวัลที่ 3
1.3.1 ขนาดใหญ (มากกวา 20,000 ตัว)
ระดับดีที่สุด
1.3.2 ขนาดเล็ก (นอยกวา 20,000 ตัว)
รางวัลที่ 2
ระดับยอดเยี่ยม

ผลงานเดน ป 2550
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลชนะเลิศ

กลุมเกษตรกรดีเดน (กลุมโคเนื้อ)

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

กลุมเกษตรกรดีเดน (กลุมโคเนื้อ)

สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3
กรมปศุสัตว

ประกวดศูนยเครือขายการเรียนรู การเลี้ยงสัตว
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2550

สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2551
รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
รางวัลชมเชย

รายละเอียดรางวัล
ประกวดหมูบานธนาคารโค – กระบือ ดีเดน
(9 จังหวัด)
ประกวดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 / 2551

ผูจัด/ รูปโล
สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3
สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2551
รางวัล

รางวัลที่ 1
ระดับยอดเยี่ยม
มาก

รางวัลที่ 1
ระดับยอดเยี่ยม
มาก
รางวัลที่ 3
ระดับดีที่สุด

รางวัลที่ 3
ระดับดีที่สุด

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
สํานักสุขศาสตรสัตวและ
แบบยั่งยืน (ฟารมที่เคยประกวดแลว) ไกเนื้อ
สุขอนามัยที่ 3
สุกร ไกไข โคนม
ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ
ฟารมขนาดยอย (นอยกวา 20,000 ตัว)
จังหวัดชัยภูมิได คือ โยธินฟารม
ผูประกอบการคือ
นายโยธิน แถวขุนทด เลขที่ตั้งฟารม 42
หมูที่ 3 ตําบลบานตะโกทอง อําเภอซับ
ใหญ จังหวัดชัยภูมิ จากฟารมที่สงเขา
ประกวดทั้งหมด จํานวน 28 ฟารม
ฟารมมาตรฐานสุกร
ฟารมขนาดกลาง (500 - 5,000 ตัว)
บริษัท สิทธิภัณฑฟารม จํากัด
(ฟารมนางเมง) ผูประกอบการคือ
นายสําเภา ธนาเกียรติภิญโญ
ฟารมขนาดเล็ก (500 - 5,000 ตัว)
นันทพรฟารม ผูประกอบการ
คือ นางนันทพร ทองดี
โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
แบบอยาง (ฟารมที่ไมเคยประกวด) ไกเนื้อ
สุกร ไกไข โคนม
ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ
ฟารมขนาดใหญ (มากกวา 100,000 ตัว)
บริษัท สัญชัยฟารม ผูประกอบการคือ
นายสัญชัย คําทอง

ผลงานเดน ป 2551
รางวัล
รางวัลที่ 2
ระดับยอดเยี่ยม

รางวัลที่ 1
ระดับยอดเยี่ยม
มาก

ผูประกอบการมี
จิตสํานึกที่ดีดาน
อาหารปลอดภัย
ไกเนื้อ สุกร ไกไข
โคนม

รายละเอียดรางวัล
ฟารมมาตรฐานไกไข
ฟารมขนาดใหญ (มากกวา 20,000 ตัว)
ณัฐยาฟารม ผูประกอบการคือ
นางนัฐยา เศรษฐธนเวช
ฟารมมาตรฐานสุกร
ฟารมขนาดกลาง (500 - 5,000 ตัว)
จัตุรัสฟารม ผูประกอบการคือ
นายพลาธร วงศมณี
โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ผูประกอบการมีจิตสํานึกที่ดีดานอาหารปลอดภัย
ไกเนื้อ สุกร ไกไข โคนม
บริษัท สิทธิภัณฑฟารม จํากัด
ผูประกอบการคือ
นายสําเภา ธนาเกียรติภิญโญ

ผูจัด/ รูปโล
สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2551
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ฟารมอนามัยใสใจสิ่งแวดลอม
ฟารมสุกรขุนขนาดใหญ
รางวัลที่ 1
บริษัท สิทธิภัณฑฟารม จํากัด (ฟารมนางเมง)
ไดรับโลประกาศ
ผูประกอบการคือ
เกียรติคุณ และ
นายสําเภา ธนาเกียรติภิญโญ
ปายสัญลักษณ Q

ผูจัด/ รูปโล
กรมปศุสัตว กรม
อนามัย และกรม
ควบคุมมลพิษ

รางวัลที่ 2
ฟารมสุกรพันธขนาดใหญ
ไดรับโลประกาศ บริษัท สิทธิภัณฑฟารม จํากัด (ฟารมนางเมง)
เกียรติคุณ และ ผูประกอบการคือ
ปายสัญลักษณ Q นายสําเภา ธนาเกียรติภิญโญ
ผานการตรวจ
สระสี่เหลี่ยมฟารม (ฟารมไกไข)
ประเมิน
ผูประกอบการคือ
หลักเกณฑของ
นายธวัชชัย สรรพกิจจานนท
โครงการ ฯ และ
ไดรับปาย
สัญลักษณ Q
ชมเชย
(23 เมษายน การประกวดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2552
2551)

สํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2551
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

อันดับที่ 1
(1 พฤศจิกายน
2551)

ชนะเลิศการประกวดเว็บ
ไซดหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
(ภูมิภาค) (15 – 30 กันยายน 2551)

ศูนยสารสนเทศ
กรมปศุสัตว

อันดับที่ 1 ระดับ "ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ดีเดน
ตัวชี้วดั และคาเปาหมายจากระดับองคกร
(29 ธันวาคม สูระดับบุคคล"
2551)

จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานเดน ป 2552
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลดีเดน
5 พฤษภาคม
2552

การประกวดการพัฒนาการใหบริการ
โดยใชระบบ E-service เคลื่อนยายสัตว
และซากสัตวประจําป 2552

กรมปศุสัตว

รางวัลผลงาน
ดีเดนอันดับที่1
5 พฤษภาคม
2552

การประกวดหมูบานธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

กรมปศุสัตว

ผลงานเดน ป 2553
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลชนะเลิศ
ระดับเขต
26 กันยายน
2553

กิจกรรมการประกวดการดําเนินกิจกรรมดาน
สุขภาพสัตวระดับสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย โดยมี 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดสงเสริมปรับระบบการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองดีเดนระดับอําเภอ ไดแก
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอซับใหญ
- ฟารมสาธิตฯ นายชัชวาล วงศรา
เลขที่ 9 หมู 7 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ
2. กิจกรรมการประกวดศักยภาพการสงเสริม
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาระดับอําเภอ
ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค

กรมปศุสัตว

รางวัลชนะเลิศ
ระดับเขต
31 สิงหาคม
2553

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพ สํานักสุขศาสตรและ
การเลี้ยงสัตว ประจําป 2553 ในระดับสํานักสุข
สุขอนามัยที่ 3
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 3 (ระดับเขต) ไดแก
นายสุระ ลี้ภัยดี เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย
ที่ตั้งฟารม เลขที่ 83 หมูที่ 5 ตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ
31 สิงหาคม
2553

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพ
การเลี้ยงสัตว ประจําป 2553 ในระดับประเทศ
ไดแก
นายสุระ ลี้ภัยดี เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย
ที่ตั้งฟารม เลขที่ 83 หมูที่ 5 ตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

กรมปศุสัตว

ผลงานเดน ป 2554
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
สวนภูมิภาค
ระดับ ที่ 3
1 พฤษภาคม
2554

กิจกรรมการประกวดการกวดเว็บไซตหนวยงาน
กรมปสุสัตว ประจําป พ.ศ.2554
ประเภท หนวยงานสวนภูมิภาค (สสอ.ที่ 3)

สํานักสุขศาสตรและ
สุขอนามัยที่ 3

รางวัลระดับดี
ระดับเขต
20 กันยายน
2554

กิจกรรมดีเดน การดําเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ
ประจําป 2554

สํานักสุขศาสตรและ
สุขอนามัยที่ 3

ผลงานเดน ป 2554
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลระดับดีเดน
ระดับเขต
20 กันยายน
2554

กิจกรรมดีเดน การขับเคลื่อนยุทศาสตรการ
พัฒนาปศุสัตวแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรราย
ยอย ประจําป2554

กรมปศุสัตว

รางวัลชนะเลิศ
ระดับเขต
13 กันยายน
2554

กิจกรรมการประกวด โครงการเรงรัดสรางพื้นที่
ปลอดโรค พิษสุนัขบา ป 2554 ในพื้นที่ 9
จังหวัด ขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

สํานักสุขศาสตรและ
สุขอนามัยที่ 3

รางวัลผานเกณฑ
มาตรฐาน สุขานา
ใชแหงป 2554

กิจกรรมการประกวดมาตรฐานสวมสาธารณะ
ไทย ป 2554 เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประเภท
หนวยงานราชการ

จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานเดน ป 2555 -2556
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัลที่ 1

การประกวดเว็บไซดหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว ประจําป 2555
5/5/2555

กรมปศุสัตว

รางวัลที่ 2

การประกวดเว็บไซดหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว ประจําป 2556
5/5/2556

กรมปศุสัตว

รางวัลระดับดี
มาก

การดําเนินงานโครงการธนาคารโค
กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
พื้นที่ปศุสัตวเขต 3 นครราชสีมา
ประจําป 2556

กรมปศุสัตว

ผลงานเดน ป 2556
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัล ดี

การประเมินตัวชี้วัดดานการสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว กลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวที่ไดรับผลการพัฒนาความเขมแข็ง
ประจําป 2556
3/9/2556

กรมปศุสัตว

รางวัล
Thailand
World Rabies
Day Awards
2013

ที่ผลักดันใหทุกองคการปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเปนพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบาระดับ A ขึ้นไป
21 กันยายน 2556

กรมควบคุมโรค รวมกับ กรม
ปศุสัตว

เกียรติบัตร

หนวยผสมเทียมอําเภอบําเหน็จณรงค
สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
5/5/2556

กรมปศุสัตว

ผลงานเดน ป 2556-2557
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

รางวัล ระดับ
ดีเดน

โครงการเรงรัดสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบาในพื้นที่ปศุสัตว 3 นครราชสีมา
ประจําป 2556(2/9/2556)

กรมปศุสัตว

โลเกียรติคุณ

การประกวดคัดเลือกหนวยงานดาวเดน
กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

กรมปศุสัตว

มอบเพื่อเปน
เกียรติ

เปนหนวยงานที่ไดรางวัลเชิดชูเกียรติแก
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิวัน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก ป พ.ศ.2557
28/9/2557

กรมปศุสัตว

รางวัลดีเดนระดับ หมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดาน
เขต
อาหารสัตว กลุมบานโคกไมงาม
ประจําป 2557

กรมปศุสัตว

ผลงานเดน ป 2557-2562
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

ประกาศนียบัตร

เปนหนวยงานที่ผานการคัดเลือก
หลักเกณฑการพิจารณา Thailand
Word Rabies Day 2014 Awards
28 กันยายน 2557

กรมปศุสัตว

รางวัลคุณภาพ
กรมปศุสัตว

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ระดับ
ดีเดน
ประจําป 2562

กรมปศุสัตว

เกียรติบัตร ระดับ ดานการสงเสริมเกษตรกร สถาบัน
ดีเดน
เกษตรกร และ สหกรณดีเดน
ระดับประเทศ
16/9/2562

สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 3

ผลงานเดน ป 2562-2564
รางวัล

รายละเอียดรางวัล

ผูจัด/ รูปโล

โลประกาศเกียรติ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดีเดนดานการ
คุณ
สงเสริมการเลี้ยงสัตว ประจําป
งบประมาณ 2562

กรมปศุสัตว

โลประกาศเกียรติ เกษตรกรดีเดนดานการพัฒนาอาชีพเลี้ยง
คุณ
สัตวประจําป 2564
(นายไกลพล มะธิโตปะนํา)

กรมปศุสัตว

