
สรปุผลการดาํเนนิงาน 
ปงบประมาณ 2554 

กลุมพฒันาเทคโนโลยกีารปศสุตัว 

สาํนกังานปศุสตัวจงัหวดัชัยภมูิ



สารบัญ 
หนา 

แผนงาน  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 

ผลผลิตที่ 3 สินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
1. กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 

1.1 กิจกรรมรอง  ประกันคุณภาพฟารมโคนม 

ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
1. กิจกรรมหลัก : ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสัตว 

1.1 กิจกรรมรอง  โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
(ตําบลปศุสัตวเขมแข็งยัง่ยืน) 

1.2 กิจกรรมรอง  พัฒนาศักยภาพอาสาปศสุัตว 
1.3 กิจกรรมรอง  การพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบืออยางยัง่ยืน 
1.4 กิจกรรมรอง  โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
1.5 กิจกรรมรอง  การใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ 
1.6 กิจกรรมรอง  เผยแพรและประชาสมัพันธ 
1.7 กิจกรรมรอง  การประกวดเกษตรกรดเีดน กลุมเกษตรกรดีเดน อาสาปศุสัตวดีเดน 

หมูบานธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดีเดน 
1.8 กิจกรรมรอง  โครงการสายใยรกัแหงครอบครวัในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระบรม 

โอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 
1.9 กิจกรรมรอง  โครงการหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว 

2. กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
2.1 กิจกรรมรอง โครงการธนาคารโคกระบอื เพือ่เกษตรกร ตามพระราชดําริ 

3. กิจกรรมหลัก : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3.1 กิจกรรมรอง โครงการศูนยเครอืขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
3.2 กิจกรรมรอง โครงการฝกอบรมเกษตรกรทีบู่รณาการรวมกบักรมการพัฒนาชุมชน 

ในพื้นที่หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
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กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 
 

แผนงาน  ปรบัโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 

ผลผลติที่ 3 สินคาเกษตรมคีณุภาพไดมาตรฐาน 
1. กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรบัรองคุณภาพสนิคาปศุสตัว 
1.1 กิจกรรมรอง ประกนัคณุภาพฟารมโคนม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรพัฒนาระบบการบรหิารจัดการฟารมโคนมและศูนย 
รวมนมที่ดี 

2. เพื่อพัฒนาฟารมสาธิตทดลอง หารูปแบบทีเ่หมาะสมในการเลี้ยงเปนตัวอยางแกสมาชิก/ 
เกษตรกรในพื้นที่ 

3. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหองคกรเกษตรกรในการบรกิารสมาชิกเพื่อพัฒนาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเพิม่ขีดความสามารถบริโภคนมในทองถ่ิน 

เปาหมาย 
1. ตรวจประเมินฟารมโคนม  จํานวน 10 ฟารม 
2. พัฒนาฟารมสาธิตทดลอง จํานวน 5 ฟารม 

ผลการดําเนินงาน 
1. ดําเนินการตรวจประเมินฟารมโคนมในพื้นท่ีอําเภอเทพสถิต จํานวน 10 ฟารม 

ดังนี้ 
1.1 วิเชียรฟารม  นายวิเชียร  จูกลาง 64 หมู 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.2 ฉลองฟารม  นายฉลอง  บุญเกิด 71 หมู 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.3 ถวิลฟารม นายถวิล  เถียรหนู 68 หมู 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.4 ไชยวัฒนฟารม นายไชยวัฒน  ผานอน 118 หมู 18 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.5 อนุกูลฟารม นายอนุกูล  แกวเกิด 45 หมู 15 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.6 บุญทันฟารม นายบุญทัน  แบขุนทด 171 หมู 4 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.7 สมานฟารม นายสมาน  หาญณรงค 110 หมู 9 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.8 ตะวันฟารม  นายตะวัน  ตีบกลาง 120 หมู 18 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.9 วนิดาฟารม  นางวนิดา  เต็มรัมย 38 หมู 8 ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
1.10 อุไรฟารม นางสาวอุไร  ศรีทน 110 หมู 8 ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ



ผลการประเมินฟารมโคนม ป 2553 

ลําดับ ชื่อเจาของฟารม 

คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
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1 นายวิเชียร  จูกลาง 11 11 5.5 6 8 18 59.5 / 

2 นายฉลอง บุญเกิด 12 15 9 8.5 7 23 74.5 / 

3 นางถวิล เถียรหนู 11 18 9 10 8.5 23 79.5 / 

4 นายไชยวัฒน  ผานอน 12 17.5 11 10 7.5 27 85 / 

5 นายอนุกูล  แกวเกิด 8 11.5 13 5 7.5 29.5 74.5 / 

6 นายบุญทัน  แบขุนทด 10 12.5 14.5 8.5 10 28.5 84 / 

7 นายสมาน  หาญณรงค 13.25 12 14 8.5 10 29.5 87.25 / 

8 นายตะวัน  ตีบกลาง 12.75 15 12 10 10 29.5 89.25 / 

9 นางวนิดา  เต็มรัมย 11 12 10 8 5 18 64 / 

10 นางสาวอุไร  ศรีทน 8 12.5 8 5 5 22.5 61 / 

สรุปผลการประเมินฟารมโคนม 
ฟารมโคนมที่ผานการประเมินไดคะแนนในระดบัตางๆ ดังนี ้
-  ดีมาก  จํานวน 4 ฟารม 
-  ระดับดี  จํานวน 5 ฟารม 
-  ฟารมที่ตองปรับปรงุ  จํานวน 1 ฟารม 

2. พัฒนาฟารมสาธิตทดลอง จํานวน 5 ฟารม ไดแก 
1. นายบุญสง  เมืองเกษม 
บานเลขที่ 66/2 หมู 1 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายไฉไล  แซอึ้ง 
บานเลขที่ 105 หมู 18 ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
3. นายอําไพร  พันธนะ 
บานเลขที่ 104 หมู 1 ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
4. นายไชยวัฒน  ผานอน 
บานเลขที่ 118 หมู 18 ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
5. นายธีรวัฒน   ทองจํารูญ 
บานเลขที่ 92 หมู 6 ตําบลหวยไร  ตําบลคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ



ผลผลติที่ 4 เกษตรกรไดรบัการสงเสริมและพฒันาศักยภาพ 
1. กิจกรรมหลัก : ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสตัว 
1.1 กิจกรรมรอง โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ตําบล 
ปศุสัตวเขมแข็งยั่งยืน) 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาความพรอมของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันเกษตรกรผู 

เลี้ยงสัตวในระดับตําบลใหเปนศูนยกลางขอมูล  ขาวสาร  ความรู  และการบริการที่เกี่ยวของในการเลี้ยงสัตว 
2. เพื่อใหบริการถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรสมาชิกกลุมผูเลี้ยงสัตวในระดับตําบลผาน 

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของกลุมอาชีพเลี้ยงสัตวในระดับตําบลผานศูนยบริการและ 

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
4. เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานกรมปศุสัตวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ 

วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและ 
สอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

5. เพื่อพัฒนาตําบลตนแบบดานอาชีพการเลี้ยงสัตวสูตําบลปศุสัตวเขมแข็งและพึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

เปาหมาย 
ดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลและตําบลตนแบบ 

และพัฒนาเปนตําบลปศุสัตวเขมแข็งยั่งยืนดานการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว  จํานวน 16 ศูนยฯ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ไดแก 
1. การเตรียมความพรอมผูรับผิดชอบดําเนินการในระดับจังหวัด 
2. การทบทวนและพัฒนาความพรอมของตําบลตนแบบ จํานวน 16 ศูนย 
3. การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในระดับตําบล 
4. การพัฒนาความรวมมือกับองคกรบริหารสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในระดับตําบล 

ผลการดําเนินงาน 

1. จัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศูนยตําบลตนแบบ) จํานวน 16 ศูนย 
ไดแก 

1.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาเสียว ตําบลนาเสียว 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

1.2 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานบัว ตําบลบานบัว 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

1.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหนองทุม ตําบลนาหนอง 
ทุม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

1.4 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลศรีสําราญ ตําบลศรีสําราญ 
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

1.5 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงนาเลา ตําบลทุงนาเลา 
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ



1.6 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานกอก ตําบลบานกอก 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

1.7 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผักปง ตําบลผักปง 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

1.8 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนายางกลัก ตําบลนายางกลัก 
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

1.9 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลตลาดแรง ตําบลตลาดแรง 
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

1.10 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานเตา ตําบลบานเตา 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 

1.11 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหัวทะเล ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

1.12 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกุดชุมแสง ตําบลกุดชุมแสง 
อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

1.13 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหวยแย ตําบลหวยแย 
อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

1.14 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังทอง ตําบลวังทอง 
อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

1.15 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกะฮาด ตําบลกะฮาด 
อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ 

1.16 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทากูบ ตําบลทากูบ 
อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

2. ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุมเลี้ยงสัตว จํานวน 4 หลักสูตร (ตามแผนชุมชน) เปน 
หลักสูตรเฉพาะชนิดสัตวและเฉพาะประเด็นเทคนิคหรือเนื้อหาที่เกษตรกรมีปญหาและสามารถนําไปใชได 
เทคนิคในการฝกอบรม  ใชการบรรยาย เนนการฝกปฏิบัติจริง 

3. จัดต้ังฟารมสาธิต/ฟารมตัวอยางการเลี้ยงสัตว จํานวนศูนยละ 2 ฟารม รวมทั้งสิ้น 32 ฟารม ไดแก 
3.1 ชาญชัยฟารม  นายชาญชัย  ภูมิชัย 65/1 ม.12 ต.นาเสียว อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ 
3.2 สัญญาฟารม  นายสัญญา  บุญกัณฑ 177 ม.8 ต.นาเสียว อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ 
3.3 เสนอฟารม  นายเสนอ  นราพล 155 ม. 1 ต.บานบัว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
3.4 จันดีฟารม  นายจันดี  พลธรรม 76 ม.1 ต.บานบัว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
3.5 สวาทฟารม นางสวาท ไชยโคตร 273 ม.19 ต.นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
3.6 พนมฟารม นายพนม จําชาติ 197 ม.18 ต.นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
3.7 ประสาทฟารม นายประสาท กุลพิมล 87 ม.6 ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
3.8 ระชลฟารม นายระชล ฉิมชัยภูมิ 8 ม.8 ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
3.9 ประดิษฐฟารม  นายประดิษฐ  โศกเตี้ย 40 ม.3 ต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
3.10 สถิตยฟารม  นายสถิตย  บุดดาสาร 185 ม. 5 ต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
3.11 อดิศักดิ์ฟารม นายอดิศักดิ์  ชํานาญกุล 32/2 ม.3 ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ



3.12 ทองคูณฟารม  นายทองคูณ  สีทา 19/3 ม.14 ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
3.13 อายุทธฟารม นายอายุทธ ชายชีวินลิขิต 799 ม.2 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
3.14 ลิ้นทองฟารม นายลิ้นทอง ศรีกุลวงษ 449 ม.2 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
3.15 อมรฟารม  นายอมร  ขวัญจําเริญ 242 ม. 2 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
3.16 อนันตฟารม  นายอนันต  อภัยนอก 28 ม. 13 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
3.17 จําปฟารม  นางจําป เหลาสุวรรณ 111 ม.17 ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
3.18 อุดมศักด์ิฟารม  นายอุดมศักดิ์  นอยวิเศษ 18 ม.1 ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
3.19 ละมุดฟารม  นางละมุด  อุปถัมภ  ม. 12 ต.บานเตา อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 
3.20 ชัยยงคฟารม นายชัยยงค คลังสิน ม. 12 ต.บานเตา อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 
3.21 โหนกฟารม  นายโหนก  ทวีลาภ  ม. 7 ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 
3.22 หยาดฟาฟารม นางหยาดฟา หงสสวาสดิ์ 151 ม.3 ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 

3.23 ประสิทธิ์ฟารม นายประสิทธิ์  ขึ้นภูเขียว 16 ม.17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

3.24 วิทยาฟารม นายวิทยา  สวาสศรี 5 ม.17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
3.25 อั่วฟารม  นายอั่ว  โพธิ์นอก 32 ม.5 ต.หวยแย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
3.26 อาคมฟารม  นายอาคม  หาญเวช 24 ม. 9 ต.หวยแย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
3.27 แจวฟารม  นายแจว เย็นสันเทียะ 189 ม. 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
3.28 เช้ือฟารม  นายเชื้อ  นุนกระจาย 220 ม. 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
3.29 สุวิทยฟารม  นายสุวิทย  รักษชัยภูมิ 115/1 ม.9 ต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
3.30 สอาดฟารม  นายสะอาด  ภูบัว 109/1 ม.9 ต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
3.31 ส.ชัชวาลฟารม นายชัชวาล  วงศรา 90 ม.7 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ 
3.32 สมานฟารม  นายสมาน  บุญจัด 271 ม.1 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ 

4. การพัฒนาความรวมมือกับองคกรบริหารสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในระดับตําบล 
โดยการจัดทําแผนงานโครงการดานปศุสัตวและเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 

1.2 กิจกรรมรอง พฒันาศักยภาพอาสาปศุสัตว 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหอาสาปศสุัตวสามารถเปนแกนนําหรอืเปนเกษตรกรตัวอยางดานการปศุสัตว 

2. เพื่อใหอาสาปศุสัตวสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ 
เปนอาสาสมัครเกษตรและมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา 
ตําบล 

3. เพื่อใหอาสาปศุสัตวสามารถเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร ถายทอดความรูและ 
เทคโนโลยี ขาวสารที่เกี่ยวกับการปศุสัตวระหวางเกษตรกร และเกษตรกรกับเจาหนาที่กรมปศุสัตว 

4. เพื่อใหอาสาปศุสัตวสามารถเปนอาสาสมัครปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของกรม 
ปศุสัตว อาทิ โครงการปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว การฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว การเฝาระวังโรค ฯลฯ 

5. เพื่อใหอาสาปศุสัตวสามารถเปนผูสํารวจจํานวนโคกระบือ ในโครงการธนาคารโคกระบือ 
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ



เปาหมาย 

1. ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรโครงการฝกอบรมอาสาปศสุัตว 2 หลักสูตร ไดแก 
1.1 หลักสูตร “พื้นฐานอาสาปศุสัตว” 
1.2 หลักสูตร “ทบทวนอาสาปศุสัตว” 

2. โครงการประชุมสมัมนาอาสาปศุสัตว 
3. กิจกรรมคัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 1 ราย 
4. กิจกรรมประกันภัยอาสาปศุสัตว จํานวน 40 ราย 

ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการฝกอบรมอาสาปศุสัตว 2 หลักสูตร ไดแก 

1.1 ในปงบประมาณ 2554 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิไดรับเปาหมาย 
ใหดําเนินการฝกอบรมอาสาปศุสัตวในหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว  จํานวน 2 รุนๆละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 
100 ราย  โดยจะดําเนินการฝกอบรมรุนละ 1 วัน ในระหวางวันที่ 2223 มีนาคม 2554 ตามกําหนดการ  ดังนี้ 

รุนที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2554 จํานวน (คน) รุนที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2554 จํานวน (คน) 

1. อําเภอเทพสถติ 6 1. อําเภอคอนสาร 6 

2. อําเภอบําเหน็จณรงค 7 2. อําเภอเกษตรสมบูรณ 7 

3. อําเภอภักดชีุมพล 6 3. อําเภอภูเขียว 6 

4. อําเภอซับใหญ 6 4. อําเภอบานแทน 6 

5. อําเภอหนองบัวระเหว 6 5. อําเภอหนองบัวแดง 6 

6. อําเภอบานเขวา 6 6. อําเภอแกงครอ 6 

7. อําเภอจัตุรัส 7 7. อําเภอคอนสวรรค 6 

8. อําเภอเนินสงา 6 8. อําเภอเมืองชยัภูมิ 7 

กิจกรรมฝกอบรมพื้นฐานอาสาปศสุัตว



1.2 หลักสูตร “ทบทวนอาสาปศุสัตว” จํานวน 1 รุน เกษตรกรอาสาปศุสัตวรวม 
50 ราย เปนเกษตรกรอาสาปศุสัตวที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตวเรียบรอยแลว และ 
ปฏิบัติงานชวยเหลือเจาหนาที่ปศุสัตวในการใหบริการเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในพื้นที่อําเภอคอนสวรรค จังหวัด 
ชัยภูมิ จัดฝกอบรมเมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมอําเภอคอนสวรรค และนําเกษตรกรอาสา 
ปศุสัตวดังกลาวไปทัศนะศึกษาดูงานโคเนื้อและกระบือแหงชาติ ณ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครราชสีมา 

2. โครงการประชุมสัมมนาอาสาปศุสัตว นําเกษตรกรอาสาปศุสัตวไปประชุมสัมมนาอาสา 
ปศุสัตว จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2223 กุมภาพันธ 2554 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสุรินทร ตําบลนาบัว 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

 หลักสูตร “อาสาปศุสัตวกาวหนา : การเปนวิทยากร” จํานวน 4 คน 

3. โครงการประชุมสัมมนาอาสาปศุสัตว เรื่อง “อาสากับการพัฒนาอาชีพปศุสัตวตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง” นําเกษตรกรอาสาปศุสัตวดีเดน จํานวน 2 คน และอาสาปศุสัตวที่ประกันอุบัติเหตุ จํานวน 
20 คน ไปรวมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกลาว เมื่อวันที่ 2021 มกราคม 2554 ณ ศูนยวิจัยและบํารุง 
พันธุสัตวสุรินทร ตําบลนาบัว อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

4. คัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด 1 ราย ไดแก “นายมงคล  ศรีดาวฤกษ” 

ประวัติอาสาปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด (นายมงคล ศรีดาวฤกษ) 

1. ชื่อ นายมงคล  ศรีดาวฤกษ อายุ 52 ป 
2. ท่ีอยู บานเลขที่ 76 หมูที่ 3 บานโนนสงเปลือย  ตําบลโนนสะอาด  อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
รหสัไปรษณีย 36140 โทรศัพท 0833733680 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 5 3 6 0 3 9 0 0 0 4 4 7 1 
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง 1. ประธานอาสาปศสุัตวอําเภอคอนสวรรค 

2. อาสาปศุสัตวตําบลโนนสะอาด  อําเภอคอนสวรรค 
3. สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโนนสะอาด  อําเภอคอนสวรรค 
4. หมอดินอาสา 

4. ประวัติการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) 
5. ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 

1. อบรมหลกัสูตรอาสาพัฒนาสัตวแพทยประจําหมูบาน ป พ.ศ. 2528 
2. อบรมหลกัสูตรอาสาพัฒนาปศุสัตวประจําตําบล (อปต.) ป พ.ศ. 2530 
3. อบรมโครงการพฒันาโคขุน ป พ.ศ. 2533 
4. อบรมการเลี้ยงโคนม ป พ.ศ. 2533 
5. อบรมอาสาปองกันโรคพิษสุนัขบาจงัหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2546 
6. อบรมหลกัสูตร การสรางเกษตรกรวิทยากรและอาสาปศสุัตว ป พ.ศ. 2547 
7. อบรมพื้นฐานอาสาปศุสัตว (อสป.) ป พ.ศ. 2548 
8. อบรมหลกัสูตร ผูประกอบการมาตรฐานฟารมโคเนื้อ ป พ.ศ. 2549 
9. อบรมอาสาปศสุัตว (อสป.) ป พ.ศ. 2549 
10. อบรมการผสมเทียมโค ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว ป พ.ศ. 2549 
11. อบรมการทําลายสัตวปกตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การจัดทีมทําลายสัตวปก 

กรณีสัตวปกปวยตายผิดปกติ ป พ.ศ. 2549 
12. อบรมหลกัสูตร พัฒนาใหเกษตรกรเปนมอือาชีพในการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(อาสาสมัครเกษตร) ป 2550



13. อบรมหลกัสูตรการเลี้ยงและการปองกันโรคในไกพื้นเมอืง ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง 
และการจัดการทีล่ดความเสี่ยงตอโรคไขหวัดนกและโรคระบาดอื่นในไกพื้นเมือง ป พ.ศ. 2551 

14. อบรมอาสาปศสุัตวอําเภอคอนสวรรค ป พ.ศ. 2551 
15. อบรมหลกัสูตร อาสาปศสุัตวกาวหนา : การเปนวิทยากร ป พ.ศ. 2553 
16. อบรมตามโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนดานประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

จืดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ป พ.ศ. 2553 

6. ประสบการณการทํางาน 

หลังจากอบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาสัตวแพทยประจําหมูบาน เมื่อป พ.ศ. 2528 ไดชวยงานของ 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรคมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ในดานการปองกันโรคระบาดสัตว เชน ชวยฉีด 
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโคกระบือ ทําวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล 
โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝดาษ และโรคอหิวาหเปดไกในสัตวปก ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขแมว 
บริการรักษาพยาบาลสัตวปวย พรอมใหคําแนะนําการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สํารวจขอมูลพื้นฐาน 
ดานปศุสัตว และงานอื่นๆที่ปศุสัตวอําเภอมอบหมาย นอกจากนั้น ยังเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ 
ดานปศุสัตวที่ปศุสัตวอําเภอคอนสวรรคสงเขารับการฝกอบรม 

7. มีผลงานดีเดน 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาสาปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด ป 2553/2554 
 ไดรับการเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศการเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยดีานปศุสัตว จาก สสอ. 3 
 การประกวดเกษตรกรฟารมตนแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองดเีดนระดบัจงัหวัด ภายใตโครงการพัฒนา 

รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการทีล่ดความเสี่ยงตอโรคไขหวัดนกและโรคระบาดอื่นในไกพื้นเมือง ป 2551 
 ไดรับเกียรติบัตรจากอําเภอคอนสวรรคเพื่อแสดงวาเปนคนเกงทีม่ีความสามารถพิเศษในระดับ 

หมูบาน หมูที่ 3 ตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค ดานฉีดยาสัตว ป 2547 

8. ประกอบอาชีพ 
1. ดานปศุสัตว  เลี้ยงไก 150 ตัว 

 เลี้ยงเปดเทศ 50 ตัว 
 เลี้ยงสุกร 5 ตัว (แมพันธุ 4 ตัว พอพันธุ 1 ตัว) 

2. ดานประมง  เลี้ยงปลา 6 บอ 
3. ดานการเกษตร  ปลูกขาว 30 ไร 
4. ดานการเมือง  เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 

9. ความสามารถพิเศษ  สามารถเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการเกษตร 
 ดานชางยนต  ชางเช่ือม 

ผลงาน ป 2553 
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดในโคกระบือ จํานวน 466 ตัว 
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดในสุนัข จํานวน 750 ตัว 
3. ทําวัคซีนปองกันโรคระบาดในสัตวปก จํานวน 2,519 ตัว 
4. รักษาพยาบาลสัตวปวย 251 ครั้ง จํานวนสัตว 172 ตัว 
5. ใหคําแนะนําการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร จํานวน 422 ราย 
6. สํารวจขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตว จํานวน 9 หมูบาน



4. ดําเนินการประกันภัยอาสาปศุสัตว ใหแกอาสาปศุสัตวที่ปฏิบัติงานชวยเหลือเจาหนาที่ 
ในการใหบริการเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมากวา 5 ป จํานวน 40 คน ไดแก 

1. นายประยูร หลานาเสียว 168 หมู 8 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
2. นายประดิษฐ พันธุสราบขวา 161/1 หมู 2 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
3. นายสุรินทร ฐานเจริญ 234 หมู 18 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
4. นายสันติ  ฝาชัยภูมิ 223 หมู 1 ต.หวยตอน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
5. นายวิเชียร  ภิรมยไกรภักดิ์ 19 หมู 3 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
6. นายหนูกวน สวัสดิ์ศรี 69/1 หมู 6 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
7. นายวิเชียร  ทองแร 16 หมู 8 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
8. นายวิชิต  เถาทะวงษ 217 หมู 4 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
9. นายวิสิทธิ์  คําพล 328 หมู 9 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 
10. นายแสงทอง  ทองงาม 30 หมู 7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
11. นายมงคล  ศรีดาวฤกษ 76 หมู 3 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
12. นายแสงเดือน ทองงาม 46 หมู 7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
13. นายบุญยวง  นามโคตร 145 หมู 9 ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
14. นางสาวสุภาพ  ตอกําไร 36 หมู 6 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
15. นายสําลวน  เจริญเกียรติ 307 หมู 1 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
16. นายประนอม  ลานรัก 182 หมู 1 ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
17. นายจักรี  ชาลีรินทร 148 หมู 2 ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
18. นายธีระวัฒน  สีสังข 19 หมู 15 ต.โปงนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
19. นายปฐมพงษ  ธรรมสโรช 42 หมู 14 ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
20. นายสมพาน  อินาวัง 128 หมู 17 ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
21. นายสงบ  เสถียร 88/1 หมู 4 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
22. นายปฏิวัติ  สิมมะระ 269/1 หมู 4 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
23. นายประสิทธิ์  ผลานิสงค 261 หมู 4 ต.สามสวน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 
24. นายดนตรี  ประชามอญ 45 หมู 3 ต.สามสวน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 
25. นายศาสตร  พงษสระพัง 97 หมู 1 ต.สระพัง อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 
26. นายสาย  ดั้งขุนทด 117 หมู 8 ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 
27. นายสงา  โมงปราณีต 16 หมู 2 ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 
28. นายถวิล  ผอนจัตุรัส 37 หมู 19 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 
29. นายบุญเหลือ  ยศรุงเรือง 110 หมู 1 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
30. นายแจว  เย็นสันเทียะ 189 หมู 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
31. นายทอง  บุตรสีเขียว 155 หมู 5 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
32. นายณรงค  รอญไพรี 73 หมู 4 ต.บานดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
33. นายสมพงษ  ปจจัย 600 หมู 9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
34. นายพิทักษ  ภูธร 311/3 หมู 21 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
35. นายพงษสิทธิ์  มะริโค 262 หมู 4 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
36. นายสันติภาพ  แหนจอน 584 หมู 1 ต.หวยแย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
37. นายสมศรี  ฉันทะนิ 5 หมู 5 ต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
38. นายชัชวาล  วงศรา 9 หมู 7 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ 
39. นายสมาน  บุญจัด 271 หมู 1 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ 
40. นายพงศกร  เช้ือมีแรง 71 หมู 2 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ



1.3 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบอือยางยั่งยืน 

 จัดทําโครงการพลิกฟนการใชแรงงานควายไถนา 

1.4 กิจกรรมรอง โครงการสรางและพฒันาเกษตรกรรุนใหม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกรรุนใหม 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรรุนใหมเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว และสรางความมั่นใจในการประกอบ 

อาชีพแกเกษตรกรรุนใหม 

เปาหมาย 

ถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรุนใหมในลักษณะบูรณาการ จํานวน 
130 ราย แยกเปน 

1. เกษตรกรภายใตพื้นที่รับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทาน จํานวน 50 คน 
2. เกษตรกรภายใตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูปที่ดินและกรมปศุสัตว จํานวน 

80 คน 

วิธีการดําเนินงาน 

1. หนวยงานดําเนินงาน 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานปศุสัตวอําเภอเปาหมาย พัฒนาความพรอมของ 
ศูนยเรียนรู ฝกอบรมเกษตรกร สงเสริมการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว ติดตามและใหบริการสนับสนุน 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2.1การเตรียมความพรอมของเกษตรกรเปาหมาย 

 คัดเลือกเกษตรกรตามเปาหมาย 

 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตวรวมกับเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอเปาหมาย 
ตรวจสอบความพรอมและเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อวิเคราะหความเปนไปได ในกิจกรรม 
อาชีพดานปศุสัตวที่เหมาะสมของเกษตรกรเปาหมาย 

 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ มีความพรอม มีความเหมาะสม เขารับการ 
ฝกอบรมในหลักสูตรที่กําหนด



 เก็บขอมูลพื้นฐาน จัดทําทะเบียนประวัติของเกษตรกรไวเปนประโยชนในการดําเนินงาน 
ตอไป 

2.2 การฝกอบรมของเกษตรกร 

 สรางหลักสูตรเพื่อการฝกอบรมเกษตรกร 
 ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรเปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 

ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 3 รุน เกษตรกรรวม 130 คน 

 รุนที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2554 เกษตรกรกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อและเปดไข ณ ศาลาวัดบาน 
หนองคอนไทย ตําบลกุดตุม อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 50 คน 

 รุนที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2554 เกษตรกรกลุม วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกพื้นเมือง 
บานนาเสียว , บานซับรวงไทร ณ โรงเรียนปศุสัตวเลี้ยงไกพื้นเมืองนาเสียวซับรวงไทร 
ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 40 คน 

 รุนที่ 3 วันที่ 12 เมษายน 2554 เกษตรกรกลุมผูเลี้ยงสัตว ตําบลวะตะแบก และ 
หวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต จํานวน 40 คน 

หลักสูตรการฝกอบรม 

รุนที่ 1 หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงเปดไข” 

รุนที่ 2 หลักสูตร “เทคนิคการปองกันกําจัดโรคไกพื้นเมือง” 

รุนที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการปองกันโรคระบาดสัตวใหญและสัตวปก” 

การจัดกจิกรรม



1.5 กิจกรรมรอง การใหความชวยเหลือผูประสบภยัพบิัติ 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหความชวยเหลือผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ  ไดมีฝนตกหนัก  และถูกประกาศใหเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  ไดรับรายงานวามีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย 
ครั้งนี้  จํานวน 379 หมูบานในพื้นที่ 48 ตําบล ดังนี้ 

1. อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 8 ตําบล 78 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 92,547 ตัว 
2. อําเภอบานเขวา  จํานวน 3 ตําบล 35 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 69,674 ตัว 
3. อําเภอจัตุรัส  จํานวน 5 ตําบล 27 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 8,253 ตัว 
4. อําเภอหนองบัวแดง จํานวน 4 ตําบล 78 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบ 

จํานวน 22,756 ตัว 
5. อํา เภอหนองบัวระเหว  จํ านวน 5 ตําบล 58 หมูบ าน สัตว ได รับผลกระทบ 

จํานวน 30,964 ตัว 
6. อํ า เภอเกษตรสมบู รณ   จํ านวน 5 ตํ าบล 28 หมูบ าน สัตว ได รับผลกระทบ 

จํานวน 43,029 ตัว 
7. อําเภอเนินสงา  จํานวน 1 ตําบล 3 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 1,337 ตัว 
8. อํ า เ ภอคอนส วร รค   จํ าน วน 6 ตํ าบล 31 หมู บ า น  สั ตว ได รั บ ผล กร ะทบ 

จํานวน 33,826 ตัว 
9. อําเภอเทพสถิต  จํานวน 5 ตําบล 17 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 6,623 ตัว 
10. อําเภอภูเขียว  จํานวน 1 ตําบล 1 หมูบาน สัตวไดรับผลกระทบจํานวน 260 ตัว 
11. อํ า เภอบํา เหน็ จณรงค   จํ านวน 5 ตําบล 23 หมูบ าน  สัตว ได รับผลกระทบ 

จํานวน 74,476 ตัว 

ในการนี้  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  จึงไดดําเนินการดังนี้ 
1. ไดใหความชวยเหลือเฉพาะหนาดานของพืชอาหารสัตว  จํานวน 16,050 กิโลกรัม 
2. สํานักงานจังหวัดชัยภูมิไดมอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสยีหาย 

ดานปศุสัตวและไดมีการรักษาสัตว  จํานวน 209,044 ตัวและใหคําแนะนําในดาน 
การดูแลสุขภาพและการปองกันโรคสัตว  ซึ่งไมพบสภาวะการเกิดโรคระบาดแตอยาง 
ใด  และในขณะนี้  สถานการณน้ําทวมไดเขาสูสภาวะปกติแลว 

3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  ไดดําเนินการใหความชวยเหลือคาพันธุสัตวแก 
เกษตรกรผูไดรับผลกระทบจํานวน 4 อําเภอ  ไดแก  อําเภอภูเขียว, อําเภอเกษตร 
สมบูรณ, อําเภอบําเหน็จณรงคและอําเภอบานแทน เปนเงินทั้งสิ้น 1,493,865 บาท



1.6 กิจกรรมรอง เผยแพรและประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงค 

เพื่อเผยแพรความรูดานการผลิตและดูแลสุขภาพ  การวิจัยและงานตามนโยบาย แผนงาน/ 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงาน ความรูและเทคโนโลยีดาน 
ปศุสัตว จํานวน 1 ครั้ง  ณ  บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในงานประจําปเจาพอพญาแลและงาน 
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 1220 มกราคม 2554 

1.7 การคัดเลือกและประกวดเกษตรกรดีเดน กลุมเกษตรกรดีเดน 

วัตถุประสงค 

1. เกษตรกรดีเดน  สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว 

1.1 เพื่อคนหาบุคคลทีมีผลงานดีเดนทางดานการเลี้ยงสัตว ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพื่อชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของสวนรวม 

1.2 เพื่อสงเสริมใหบุคคลที่มีผลงานดีเดน  ที่ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ มานะพยายามและ 
พรอมที่จะแขงขันกันสรางผลงานใหปรากฏแกสาธารณชน 

1.3 เพื่อยกยองเกียรติคุณใหปรากฏและยึดถือเปนตัวอยางในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น 
ตอไป 

2. สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน  ประเภทกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 

2.1 เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของสถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนประเภทกลุม 
เกษตรกรเลี้ยงสัตวใหปรากฏแกสาธารณชนและเปนตัวอยางแกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวอื่นๆ 

2.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน 
ประเภทกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน ประเภท กลุมเกษตรกรเลี้ยง 
สัตวมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย สาขา/ ประเภทการคัดเลือก 

1. เกษตรกรดีเดน  สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว  จํานวน 1 ราย 
2. สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดน ประเภทกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว จํานวน 1 กลุม 

ผลการดําเนินงาน 

 คัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด  จํานวน 1 ราย ไดแก นายวัชระพงษ  บุญโสม 
 สถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด  ไมมีกลุมเกษตรกรสงเขาประกวด



เกษตรกรดเีดนระดบัจังหวัด (นายวัชระพงษ  บุญโสม) 
ประวัติสวนตัว 

นายวัชระพงษ  บุญโสม เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2508 ปจจุบันอายุ 45 ป 
สมรสกบั  นางสุพักตร  กองโพ  มีบุตรชาย 1 คน 
อยูบานเลขที่ 161/4 หมู 1 บานเขวา  ตําบลบานเขวา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท 0819992105 

การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาสัตวเล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

อาชีพหลัก (อาชีพที่ทํารายไดมากทีสุ่ด) เลี้ยงสุกร 

อาชีพดานการเกษตรอ่ืนๆ  เลี้ยงโค จํานวน 15 ตัว 
 แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโค จํานวน 18 ไร 
 ปลูกยางพารา จํานวน 55 ไร 
 บอปลา จํานวน 3 บอ



“แปลงหญาเลี้ยงโค” “บอเลี้ยงปลา” 

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรค 
เดิมทีบิดามารดามีอาชีพเลี้ยงโค หลังจากที่นายวัชระพงษจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เทคนิคสาขาสัตวเล็ก จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เมื่อป พ.ศ. 2528 จึงไดเริ่มเลี้ยงสุกร โดยมีสุกร 
แมพันธุ จํานวน 2 ตัว ทําการผลิตลูกจําหนาย และไดทําธุรกิจรถบรรทุกสิบลอเพื่อหารายไดอีกอาชีพหนึ่ง 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540 จึงเลิกกิจการรถบรรทุกสิบลอ เพื่อมาเลี้ยงสุกรอยางจริงจัง เนื่องจากปนั้นสุกรมี 
ราคาดี จึงยึดอาชีพเลี้ยงสุกรเปนอาชีพหลัก ในพื้นที่ฟารม จํานวน 10 ไร 

มีการปรับปรุงพันธุสุกรภายในฟารมของตนเอง จนไดสุกรพันธุดี มีความแข็งแรง รูปรางดี อัตราแลก 
เนื้อสูง ไดนํ้าหนักดี เพื่อเปนการลดคาใชจายในการซื้อพันธุสุกร



เริ่มเลี้ยงสุกรขุนจําหนาย มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปจจุบัน รายไดหลักมาจากการจําหนาย 
“สุกรขุน”



ป พ.ศ. 2553 จึงไดมีการผลิตลูกสุกรจําหนายอีกครั้ง



ในระยะแรกๆ น้ัน ใชอาหารผสมเองในการเลี้ยงสุกร 
แตเมื่อป พ.ศ. 25482549 ไดทดลองใชอาหารสําเร็จรูป พบวาคุณภาพและราคาไมแตกตางกัน ดังนั้น 

เพื่อเปนการลดความยุงยากจากการหาซื้อวัตถุดิบและผสมอาหารเอง จึงเลือกใชอาหารสําเร็จรูปมาโดยตลอด



ผลงานและความสําเร็จ 
1. มีการคัดเลือกสายพันธุและปรบัปรุงพันธุภายในฟารมดวยตนเอง ไมตองเสียคาใชจายใน 

การซื้อพันธุสุกรจากที่อื่น 

2. ผลิตลกูสกุรขุนภายในฟารมเอง



3. เลือกใชอาหารทีเ่หมาะสมสําหรบัเลี้ยงสุกร และเปนตัวแทนจําหนายอาหารสุกรสําเรจ็รปูใหแก 
เพื่อนเกษตรกรดวย 

4. จําหนายทั้งสุกรขุนและสุกรพันธุ 
5. คุณภาพซากดี 
6. ไมมีการใชสารเรงเนือ้แดง



ปจจุบันมีสุกรภายในฟารม จํานวน 1,320 ตัว  ไดแก 
 แมพันธุ 300 ตัว มูลคาประมาณ 2,880,000 บาท 
 พอพันธุ 20 ตัว มูลคาประมาณ 270,000 บาท 
 สุกรขุน 600 ตัว มูลคาประมาณ 1,800,000 บาท 
 ลูกสกุร 400 ตัว มูลคาประมาณ 620,000 บาท 

“พอพันธุสุกร” 

“แมพันธุสุกร” 

“แมพันธุสุกร”



ความเปนผูนําและความเสียสละเพือ่สวนรวม 
1. ใหคําแนะนําดานการเลี้ยงสุกร เชน วิธีการเลีย้ง อาหาร การทําวัคซีน การดูแลสขุภาพของ 

สุกร เปนตน แกเกษตรกรหรือชาวบานท่ีสนใจ 
2. บริจาคสุกรเพื่อใชประกอบอาหารใหเพื่อนบานในงานบุญหรืองานประจําปในหมูบาน 
3. ใหลูกสุกรแกเพื่อนบานหรือเกษตรกรท่ีสนใจจะเลี้ยง แตไมมีทุนในการจัดหาพันธุสุกร เปนการ 

แบงปนเพื่อการตั้งตนใหแกเพ่ือนเกษตรกรดวยกัน 
4. มีการบําบัดนํ้าเสียภายในฟารม ซึ่งสามารถนํานํ้าน้ันไปใชเปนปุยบํารุงตนพืชได โดยนอกจาก 

จะใชในแปลงหญาของตนเองแลว หากมีเพ่ือนบานมาขอไปใช ก็อนุญาตใหมาสูบไปใชได



การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1. เนนการทําความสะอาดคอกสัตวอยางสม่าํเสมอ เพ่ือสุขภาพท่ีดีของสุกร และลดปญหาการ 

เกิดโรค 

2. มีการบําบัดนํ้าเสียภายในฟารม



3. นํานํ้าเสียจากฟารมที่พักไวในบอบําบัด ไปใชในแปลงหญาท่ีปลูกไวสําหรับเลี้ยงโค 

แผนผังฟารม 

ยาฆาเชื้อ 

บานพัก 

โรงเก็บ 

อาหาร 

สุกรขุน 
บอเลี้ยงปลา 

สุกรพอพันธุ 

สุกรแมพันธุ สุกรแมพันธุ บอน้ําเสีย 

สุกรขุน 

สุกรขุน 

สุกรขุน 

สุกรขุน 

N 

บอเลี้ยงปลา 

บอเลี้ยงปลา 

บอน้ําเสีย



1.8 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม 
มกุฎราชกุมาร



1.9 โครงการหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว



2. กิจกรรมหลัก : สนบัสนนุโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.1 กิจกรรมรอง โครงการธนาคารโคกระบือ เพือ่เกษตรกร ตามพระราชดําริ 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคที่สําคัญของโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ (ธคก.) 
คือ เพื่อชวยใหเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศ ไดมีโคกระบือ  ไวใชแรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เปน 
การชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

การใหบริการ มี 5 วิธี ดังนี้ 
1. การใหยืมเพื่อการผลิต 
2. การใหเชาซือ้ 
3. การใหยืมพอพันธุโคกระบือ 
4. การใหเชาเพื่อใชแรงงาน 
5. การใหบริการอื่นๆ ซึ่งตองไดรับการพิจารณาจากปศุสัตวจังหวัดและไดรับอนุมัติจาก ธคก. 

เพื่อใหบริการเปนกรณีพิเศษ เปนกรณีไป 

คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการ 
1. เปนเกษตรกรมีสญัชาติไทย อายุครบ 20 ปบรบิูรณ 
2. มีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน หรือเลี้ยงสัตว 
3. มีความประพฤติดี และยินดีใหความรวมมือกับทางราชการ 
4. ยังไมเคยไดรับโคกระบือจากโครงการอื่นๆมากอน 
5. มีความเหมาะสมและสามารถทีจ่ะดูแลเลี้ยงดูโคกระบือได 
6. มีรายไดไมเกินเกณฑ จปฐ.1 (ฉบับที่เปนปจจบุัน) 

ผลการดําเนินงาน 

1. การใหบริการยืมสัตวเพื่อการผลิต 
 จํานวนโคกระบือที่ใหบริการยืมเพื่อการผลิต จํานวน 1,318 ตัว (โค 1,155 ตัว กระบือ 163 ตัว) 
 จํานวนสัตวพอพันธุโค 1 ตัว และกระบือ 1 ตัว 
 จํานวนลูกสัตวเกิดของ ธคก. 1,300 ตัว (โค 1,090 ตัว และกระบือ 210 ตัว) 
 แมโคกระบือของ ธคก. ที่ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเมื่อสัญญายืมครบ 5 ป จํานวน 120 ตัว 

(โค 44 ตัว และกระบือ 76 ตัว) 

2. การประกวดหมูบานธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริดีเดน 

หมูบานธนาคารโคกระบือฯ บานหนองเม็ก หมูที่ 3 และ 12 ตําบลบานเตา อําเภอบาน 
แทน จังหวัดชัยภูมิ เปนหมูบานธนาคารโคกระบือดีเดนระดับจังหวัด



3. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนา 

จัดฝกอบรมเรื่องการใชแรงงานควายไถนา และจัดหาคราด ไถ และชุดเครื่องมือไถนา ใหแก 
กลุมเกษตรกรธนาคารโคกระบือฯ บานโนนสมบูรณ ตําบลชีลอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และกลุมเกษตรกร 
ธนาคารโคกระบือฯ บานบัว ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนา 

3. กิจกรรมหลัก : ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3.1 กิจกรรมรอง โครงการศนูยเครอืขายเรียนรูการเลี้ยงสตัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาความพรอมของศูนยเครือขายเรียนรูอาชีพการเลี้ยงสัตวตามแนว 

เศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับเปนแหลงเรียนรูและฝกอบรมของเกษตรกรในระดับทองถ่ิน 
2. เพื่อพัฒนาความพรอมศูนยสาธิตและฝกอบรมระบบการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง  สําหรับเปนแหลงศึกษาวิจัยและฝกอบรมความรูแกเจาหนาที่เกษตรกรแกนนําและผูสนใจ 
3. เพื่อถายทอดความรู  ขยายผลแนวคิดและรูปแบบการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหแกเจาหนาที่  เกษตรกร  และผูสนใจ 
4. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบการเลี้ยงสัตวและศูนยเครือขายเรียนรูออกสู 

สาธารณะชน



ผลการดําเนินงาน 
จัดต้ังศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8 ศูนย ไดแก 

1. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายมาลัย  งาหัตถี 
บานเลขที่ 15 หมู 2 บานนาวัง ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเสนอ  นราพล 
บานเลขที่ 155 หมู 1 บานบัว ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญคง  เชิมชัยภูมิ 
บานเลขที่ 8 หมู 6 บานปาเสี้ยว ตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

4. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายขวัญชัย  นามเข็ม 
บานเลขที่ 264 หมู 1 บานหนองแดงใหญ ตําบลชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

5. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสมัย  หมั่นอุตสาห 
บานเลขที่ 111 หมู 8 บานโนนสะอาด ตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 

6. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายดนตรี  ประชามอญ 
บานเลขที่ 45 หมู 3 บานสามสวน ตําบลสามสวน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 

7. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตต  ถอนพิมโจน 
บานเลขที่ 172/1 หมู 9 บานปากจาบ ตําบลโคกเพชรพัฒนา  อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

8. ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเรือง  ชัยมีแรง 
บานเลขที่ 95 หมู 4 บานหวยเจริญผล ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรเครือขายศูนยฯ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน โดยมีการเสวนา 
ระดมความคิด รวมกันกําหนดหลักสูตรการเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรูและภูมิปญญาดานการเลี้ยงสัตว 
ระหวางเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ และมีการศึกษาดูงานดานการจัดการฟารมของศูนยเครือขายฯ ในพื้นที่ 

หลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกร 

ครั้งท่ี 1 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกษตรกรเจาของศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยง 
สัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ  เมื่อวันที่ 1718 กุมภาพันธ 2553 ณ 
ศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวฯ นายมาลัย  งาหัตถี ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให 
เจาของศูนยฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิด นําไปพัฒนาศูนยเครือขายเรียนรูฯ ของ 
ตนเองและเพื่อจัดทําหลักสูตรใชในการฝกอบรมเกษตรกรของแตละศูนย



ครั้งท่ี 2 หลักสูตร “การเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 
3 วัน 

 ปจจัยที่ทําใหการเลี้ยงสัตวอยูรอดและยั่งยืน 
 การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 การบรรยายและสาธิตการปฏิบัติตามหลักสูตรที่รวมกันกําหนดจากการเสวนาใน 

การฝกอบรมครั้งที่ 1 ของแตละศูนยเครือขายฯ ไดแก การทําน้ําหมักชีวภาพ , ประโยชนของสมุนไพรและการ 
ใชสมุนไพรกับสัตวเลี้ยง , การคัดเลือกลักษณะสัตวพันธุดีเขาเลี้ยงในฟารม และการผลิตปุยหมักจากมูลสัตว 
เปนตน 

การฝกอบรมเกษตรกรศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


