
** ผลงาน ป 2553 ** 
 ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดในโคกระบือ จํานวน 466 ตัว 
 ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 750 ตัว 

 ทําวัคซีนปองกันโรคระบาดในสัตวปก จํานวน 2,519 ตัว 

 รักษาพยาบาลสัตวปวย 251 ครั้ง จํานวน 172 ตัว 

 ใหคําแนะนําการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร จํานวน 422 ราย 

 สํารวจขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวในพืน้ทีต่ําบลโนนสะอาด 

จํานวน 9 หมูบาน 

** ผลงานดีเดน ** 
 ไดรับการคัดเลือกเปนประธานอาสาปศุสัตวประจําอําเภอ 

คอนสวรรค 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาสาปศุสัตวดีเดนระดับ 

จังหวัด ป 2554 
 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศการเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีดาน 

ปศุสัตว จาก สสอ.3 
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดเกษตรกร 

ฟารมตนแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองดีเดนระดับจังหวัด ภายใต 
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงตอ 
โรคไขหวัดนกและโรคระบาดอื่นในไกพื้นเมือง ป พ.ศ. 2551 

 ไดรับเกียรติบัตรจากอําเภอคอนสวรรคเพื่อแสดงวาเปนคนเกง 
ที่มีความสามารถพิเศษในระดับหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอคอนสวรรค ดานฉีดยาสัตว ป พ.ศ. 2547 

** ความสามารถพิเศษ ** 

- การรักษาพยาบาลสัตวปวยเบื้องตน 
- การผสมเทียมโคกระบือ 
- เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานการเลี้ยงสัตว 

เบื้องตนและถายทอดองคความรูดานการเกษตรอื่นๆ 
- ความสามารถอื่นๆ เชน ดานชางยนต ชางเชื่อม 

นายมงคล  ศรีดาวฤกษ 
อาสาปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

ประวัติ 

นายมงคล  ศรีดาวฤกษ 
อายุ 52 ป 

ท่ีอยูปจจุบัน 
บานเลขที่ 76 บานโนนสงเปลือย หมูที่ 3 

ตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 
จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท 0833733680



** การประกอบอาชีพ ** 

ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ไดแก การปลูกพืช ประมง 
และเลี้ยงสัตว ดังนี้ 

- เลี้ยงไก 150 ตัว 
- เปดเทศ 50 ตัว 
- เลี้ยงสุกร 5 ตัว (แมพันธุ 4 ตัว พอพันธุ 1 ตัว) 
- เลี้ยงปลา 6 บอ 
- ทํานาขาว 30 ไร 

** ปจจุบันดํารงตําแหนง ** 
 อาสาปศุสัตวประจําตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 

 ประธานอาสาปศุสัตวประจําอําเภอคอนสวรรค 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอ 
คอนสวรรค 

 หมอดินอาสา 

** ประวัติการศึกษา ** 
 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) 

** ประวัติการฝกอบรมและดูงาน ** 
 อบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาสัตวแพทยประจําหมูบาน 

ป พ.ศ. 2528
 อบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาปศุสัตวประจําตําบล 

(อปต.) ป พ.ศ. 2530 
 อบรมโครงการพัฒนาโคขุน ป พ.ศ. 2533 
 อบรมการเลี้ยงโคนม ป พ.ศ. 2533 
 อบรมอาสาปองกันโรคพิษสุนัขบาจังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 

2546 
 อบรมหลักสูตรการสรางเกษตรกรวิทยากรและอาสา 

ปศุสัตว ป พ.ศ. 2547 
 อบรมพื้นฐานอาสาปศุสัตว (อสป.) ป พ.ศ. 2548 
 อบรมหลักสูตร ผูประกอบการมาตรฐานฟารมโคเนื้อ 

ป พ.ศ. 2549
 อบรมอาสาปศุสัตว (อสป) ป พ.ศ. 2549 
 อบรมการผสมเทียมโค ภายใตโครงการสงเสริมการ 

เลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว ป พ.ศ. 2549 
 อบรมการทําลายสัตวปกตามประกาศกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ เรื่อง การจัดทีมทําลายสัตวปกกรณีสัตวปกปวยตาย 
ผิดปกติ ป พ.ศ. 2549 

 อบรมหลักสูตร พัฒนาใหเกษตรกรเปนมืออาชีพในการ 
ผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (อาสาสมัครเกษตร) ป 2550 

 อบรมหลักสูตรการเลี้ยงและการปองกันโรคในไก 
พื้นเมือง ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ 
ลดความเสี่ยงตอโรคไขหวัดนกและโรคระบาดอื่นในไกพื้นเมือง ป 
พ.ศ. 2551 

 อบรมอาสาปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค ป พ.ศ. 2551 
 อบรมหลักสูตร อาสาปศุสัตวกาวหนา : การเปน 

วิทยากร ปพ.ศ. 2553 
 อบรมตามโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

ดานประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ป พ.ศ. 2553 

** ประสบการณการทํางาน ** 
หลังจากอบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาสัตวแพทยประจําหมูบาน 

เมื่อป พ.ศ. 2528 ไดชวยงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอคอน 
สวรรคมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ในดานการปองกันโรคระบาดสัตว 
เชน ชวยฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซพติ 
ซีเมียในโคกระบือ ทําวัคซีนโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ 
โรคฝดาษและโรคอหิวาตเปดไกในสัตวปก ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 
สุนัขบาในสุนัขแมว บริการรักษาพยาบาลสัตวปวย พรอมให 
คําแนะนําดานการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สํารวจขอมูล 
พื้นฐานดานปศุสัตวในพื้นที่ และงานอื่นๆที่ปศุสัตวอําเภอมอบหมาย 
นอกจากนั้น ยังเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ดานปศุสัตว 
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะอยางสม่ําเสมอ


