
ผลงานเดนป 2548 - 2553 

ผลงานเดน  ป  2548 

รางวัล  รายละเอียดรางวลั  ผูจัดประกวด / รูปโล 

Øรางวัลท่ี 2  ระดับยอดเยี่ยม 

Øรางวัลฟารมยั่งยืน 

Øรางวัลท่ี 3  ระดับดีที่สุด 
Øรางวัลท่ี 3  ระดับดีที่สุด 

ฟารมมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวแบบยั่งยนื  (ไกเนื้อ 
สุกร  ไกไข  โคนม) 
1.1  ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ 

1.1.1  ขนาดใหญ (มากกวา  100,000  ตัว) 

1.1.2  ฟารมขนาดกลาง (50,000 – 100,000  ตัว) 
สําหรับผูประการฟารมมาตรฐานไกเนื้อขนาดเล็กที่ 
เคยไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาตรฐานฟารม 
เม่ือปท่ีแลวและสามารถรักษามาตรฐานฟารม 
1.2  ฟารมมาตรฐานสุกร 

1.2.1  ขนาดใหญ (มากวา  5,000  ตัว)  รางวัลท่ี 3 
1.2.2  ขนาดเล็ก  (นอยกวา 100  ตัว) 

สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3



ผลงานเดน  ป  2549 

รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
ลําดับที่ 3  ระดับดี  ไดรับการประเมินผลเว็บไซดเชิงคณุภาพ (กลุม 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด)  จาก  73  หนวยงาน 
ศูนยสารสนเทศ 

มอบเพื่อเชิดชูเกียรติ 
ระดับดีที่สุด 

ผูพัฒนาผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบ 
รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3 

ระดับยอดเยี่ยมมาก  จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย  สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3



ผลงานเดน  ป  2550 

รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
โลรางวัลและใบประกาศ 
เกียรติคณุ 
อันดบัที่ 1  ผลงานระดับยอด 
เยี่ยม 

การปฏิบัติราชการตามตวัชี้วดั “ระดับความสําเร็จ 
ของการถายทอดตวัชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับ 
องคกรสูระดับบคุคล ประจําป 2550 

จังหวัดชัยภมูิ 

รางวัล MOPH  Rabies 
Awards  ประจําป 2550 
ประเภทหนวยงานปฏิบัติการ 
ดีเดน 

หนวยงานปฏิบัติงานที่มีคุณประโยชนตอการ 
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา ประจําป 2550 

กรมควบคุมโรค 

รางวัลชมเชย  โครงการประกวดจังหวัดดีเดนในการควบคุมโรค 
ไขหวัดนก  ประจําปพุทธศักราช  2550 
(จาก 29 หนวยงาน) 

กรมปศุสัตว 

ลําดับที่ 1  ไดรับการประเมินผลเว็บไซตเชิงคุณภาพ 
(หนวยงานสวนภูมภิาค)  จาก  22  หนวยงาน 

สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3 

ใบประกาศเกียรติคณุฟารม 
รักษส่ิงแวดลอม  ระดับ 

5 ดาว  4 ฟารม 
3 ดาว 1 ฟารม 

โครงการฟารมรกัษส่ิงแวดลอม  กรมปศุสัตว



รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 

รางวัลท่ี 3  ระดับดีที่สุด 
รางวัลฟารมยั่งยืน 
รางวัลท่ี 1 ระดับยอดเยี่ยมมาก 

รางวัลท่ี 3  ระดับดีที่สุด 
รางวัลฟารมยั่งยืน 
รางวัลท่ี 1 ระดับยอดเยี่ยมมาก 

รางวัลท่ี 3  ระดับดีที่สุด 
รางวัลท่ี 2  ระดับยอดเยี่ยม 

การประกวดฟารมมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวแบบ 
ยั่งยืน (ไกเนื้อ  สุกร  ไกไข  โคนม) 
1.1  มาตรฐานฟารมไกเนื้อ 

1.1.1  ขนาดใหญ (มากกวา  100,000  ตัว) 
1.1.2  ขนาดยอย (นอยกวา  20,000 ตัว) 

1.2  มาตรฐานฟารมสุกร 
1.2.1  ขนาดใหญ (มากวา  5,000  ตัว) 
1.2.2  ขนาดเล็ก  (50 - 500  ตัว) 

1.3  มาตรฐานฟารมไกไข 
1.3.1  ขนาดใหญ (มากกวา  20,000  ตัว) 
1.3.2  ขนาดเล็ก (นอยกวา  20,000  ตัว) 

สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3 

รางวัลชนะเลิศ  กลุมเกษตรกรดีเดน (กลุมโคเนื้อ)  สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3 

รางวัลรองชนะเลิศ  กลุมเกษตรกรดีเดน (กลุมโคเนื้อ)  กรมปศุสัตว 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ประกวดศูนยเครือขายการเรียนรู การเล้ียงสัตวตาม 

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  ประจาํป  2550 
สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัยที่ 3



ผลงานเดน  ป  2551 

รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ประกวดหมูบานธนาคารโค – กระบือ ดีเดน 

(9  จังหวัด) 
สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัยที่ 3 
รางวัลชมเชย  ประกวดกจิกรรม  5 ส  ครั้งที่ 1 / 2551  สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัยที่ 3 

รางวัลท่ี  1 
ระดับยอดเยี่ยมมาก 

รางวัลท่ี  1  ระดับยอดเยี่ยม 
มาก 

รางวัลท่ี  3  ระดับดีที่สุด 

รางวัลท่ี  3  ระดับดีที่สุด 

โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวแบบ 
ยั่งยืน  (ฟารมที่เคยประกวดแลว)  ไกเนื้อ สุกร  ไกไข 
โคนม 
ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ 
ฟารมขนาดยอย  (นอยกวา  20,000  ตัว) 
จังหวัดชัยภมูิได  คือ  โยธินฟารม  ผูประกอบการคือ 
นายโยธิน  แถวขนุทด   เลขที่ตั้งฟารม  42  หมูที่  3 
ตําบลบานตะโกทอง  อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ 
จากฟารมท่ีสงเขาประกวดทั้งหมด  จํานวน  28 
ฟารม 
ฟารมมาตรฐานสุกร 
Øฟารมขนาดกลาง  (500  - 5,000  ตัว) 
บริษัท  สิทธิภัณฑฟารม  จํากดั  (ฟารมนางเมง) 
ผูประกอบการคือ   นายสําเภา  ธนาเกยีรติภญิโญ 

Øฟารมขนาดเล็ก  (500 - 5,000  ตัว) 
นันทพรฟารม  ผูประกอบการ 
คือ  นางนันทพร  ทองดี 

โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว 
แบบอยาง  (ฟารมที่ไมเคยประกวด)  ไกเนื้อ สุกร  ไก 
ไข  โคนม 
ฟารมมาตรฐานไกเนื้อ 
Øฟารมขนาดใหญ  (มากกวา  100,000  ตัว) 
บริษัท  สัญชัยฟารม  ผูประกอบการคือ 
นายสัญชัย  คําทอง 

สํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 3



รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 

รางวัลท่ี  2  ระดับยอดเยี่ยม 

รางวัลท่ี  1  ระดับยอดเยี่ยม 
มาก 

ผูประกอบการมจีิตสํานกึที่ดี 
ดานอาหารปลอดภัย    ไกเนื้อ 
สุกร  ไกไข  โคนม 

ฟารมมาตรฐานไกไข 
Øฟารมขนาดใหญ  (มากกวา  20,000  ตัว) 
ณัฐยาฟารม  ผูประกอบการคือ 
นางนัฐยา  เศรษฐธนเวช 

ฟารมมาตรฐานสุกร 
Øฟารมขนาดกลาง  (500  - 5,000  ตัว) 
จัตุรัสฟารม  ผูประกอบการคือ 
นายพลาธร  วงศมณี 

โครงการประกวดมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว 
ผูประกอบการมจีิตสํานกึที่ดีดานอาหารปลอดภัย 
ไกเนื้อ สุกร  ไกไข  โคนม 
บริษัท  สิทธิภัณฑฟารม  จํากดั 
ผูประกอบการคือ 
นายสําเภา  ธนาเกียรตภิิญโญ 

รางวัลท่ี  1 
ไดรับโลประกาศเกียรตคิุณ 
และปายสัญลักษณ  Q 

รางวัลท่ี  2 
ไดรับโลประกาศเกียรตคิุณ 
และปายสัญลักษณ  Q 

ผานการตรวจประเมิน 
หลักเกณฑของโครงการ ฯ 
และไดรับปายสัญลักษณ  Q 

ฟารมอนามัยใสใจสิ่งแวดลอม 
Øฟารมสุกรขนุขนาดใหญ 
บริษัท  สิทธิภัณฑฟารม  จํากดั  (ฟารมนางเมง) 
ผูประกอบการคือ 
นายสําเภา   ธนาเกียรตภิิญโญ 

Øฟารมสุกรพันธขนาดใหญ 
บริษัท  สิทธิภัณฑฟารม  จํากดั  (ฟารมนางเมง) 
ผูประกอบการคือ 
นายสําเภา   ธนาเกียรตภิิญโญ 

สระส่ีเหล่ียมฟารม  (ฟารมไกไข) 
ผูประกอบการคือ 
นายธวัชชัย สรรพกจิจานนท 

กรมปศุสัตว  กรมอนามัย 
และกรมควบคุมมลพิษ



รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
ชมเชย 

(23 เมษายน 2551) 
การประกวดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2552  สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัยที่ 3 

อันดับท่ี 1 
(1 พฤศจิกายน 2551) 

ชนะเลิศการประกวดเว็บไซดหนวยงานใน 
สังกัดกรมปศุสัตว (ภูมิภาค)  (15 – 30  กันยายน 
2551) 

ศูนยสารสนเทศ 
กรมปศุสัตว 

อันดับท่ี 1 ระดับดีเดน 
(29  ธันวาคม 2551) 

"ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีว้ัดและ 
คาเปาหมายจากระดับองคกรสูระดับบคุคล"



ผลงานเดน  ป  2552 

รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
รางวัลดีเดน 

5  พฤษภาคม  2552 
การประกวดการพัฒนาการใหบริการ โดยใชระบบ E-service 

เคล่ือนยายสัตวและซากสัตวประจําป 2552 
กรมปศุสัตว 

รางวัลผลงานดีเดนอันดบัที1่ 
5  พฤษภาคม  2552 

การประกวดหมูบานธนาคารโค-กระบือเพ่ือ 
เกษตรกรตามพระราชดําริ



ผลงานเดน  ป  2553 

รางวัล  รายละเอียด  ผูจัดประกวด / รูปโล 
รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 

26  กันยายน  2553 
กิจกรรมการประกวดการดําเนินกิจกรรมดาน 
สุขภาพสัตวระดับสํานักสุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัย  โดยมี  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
1. กิจกรรมการประกวดสงเสริมปรับระบบการ 

เล้ียงไกพื้นเมืองดีเดนระดับอําเภอ  ไดแก 
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอซับใหญ 
-  ฟารมสาธิตฯ นายชัชวาล  วงศรา  เลขที่  9 

หมู 7  ต.ทากูบ  อ.ซับใหญ 
2.  กิจกรรมการประกวดศกัยภาพการสงเสริม 

บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกนั 
ควบคุมโรคพษิสุนัขบาระดับอําเภอ  ไดแก 

-  สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค 

กรมปศุสัตว 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 
31  สิงหาคม  2553 

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพ 
การเล้ียงสัตว ประจําป  2553 ในระดับสํานกัสุข 
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 3 (ระดับเขต)  ไดแก 

นายสุระ ล้ีภัยดี  เกษตรกรผูเล้ียงสุกรรายยอย 
ที่ตั้งฟารม เลขที่ 83  หมูที่ 5 ตําบลบานเขวา 
อําเภอบานเขวา จังหวดัชัยภูมิ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

31  สิงหาคม  2553 

กิจกรรมการประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพ 
การเล้ียงสัตว ประจําป  2553 ระดับประเทศ  ไดแก 

นายสุระ ล้ีภัยดี  เกษตรกรผูเล้ียงสุกรรายยอย 
ที่ตั้งฟารม เลขที่ 83  หมูที่ 5 ตําบลบานเขวา 
อําเภอบานเขวา จังหวดัชัยภูมิ


