บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํ……………………………………………………………………………………………………………
านักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ)โทร. ๐-๗๗๒๘-2320 โทรสาร 0-7727-2117
ที่…………………………………………………………
กษ 0616(8)/ว1215
วันที่…………………………………………………..……
28 สิงหาคม 2561
เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………..…………
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับ
การประเมิน
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่
ตําแหน่ง 2166 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๘ ได้ส่งผลงานทาง
วิชาการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร.0707./ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ กษ0203/ว13118 ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2543 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษ
ผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอส่งประกาศ บทคัดย่อ
รายชื่อผู้จัดทํา สัดส่วนการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. การศึกษาสถานการณ์จํานวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8
ทะเบียนผลงานเลขที่ 61(2)-0316(8)-095
สัดส่วนการปฏิบัติงาน นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง 100%
หากมีผู้ใดคัดค้าน ขอให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๘ ภายใน 15 วันทําการ มิฉะนั้น
จะถือว่าผลงานวิชาการเหล่านี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นผลงานที่แท้จริงของผู้ขอรับการ
ประเมินและจะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสุเมษ เมธศาสตร์)
ปศุสัตว์เขต ๘

ประกาศสํานักงานปศุสัตว์เขต ๘
เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผู้รับการประเมิน
----------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
และหนังสือสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0203/ว13118 ลงวันที่ 13 มิถุนายน
2543 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคล
ในการขอรับการประเมินผลงานของบุคคล จํานวน 1 เรือ่ ง ดังนี้
เรื่อง “การศึกษาสถานการณ์จํานวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8”
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 61(2)-0316(8)-095
ผู้ร่วมจัดทํา นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 100%
ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ หากมีผใู้ ดคัดค้าน ขอให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๘ ภายใน 15 วัน
ทําการ มิฉะนั้นจะถือว่าผลงานวิชาการเหล่านี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นผลงานที่แท้จริง
ของผู้ขอรับการประเมินและจะดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

( นายสุเมษ เมธศาสตร์ )
ปศุสัตว์เขต ๘

การรับรองผลงาน
คํารับรองของผู้ร่วมจัดทําผลงาน
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของนายฉัตรฐาพงค์ คงทุง ที่เสนอไว้
ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลําดับที่ ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงาน ผู้ร่วมจัดทําผลงาน สัดส่วน หมายเหตุ
1 การศึกษาสถานการณ์จํานวนปศุสัตว์ นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง 100%
และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่
61(2)-0316(8)-095

ลงชื่อ....................................................
( นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

การศึกษาสถานการณ์ จาํ นวนปศุสัตว์ และการตลาดในเขตปศุสัตว์ ที่ 8
ฉัตรฐาพงค์ คงทุง1
บทคัดย่ อ
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์และการตลาดในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 โดยศึกษาข้อมูล
จํานวนและราคา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุ กร โคเนื้อ แพะเนื้อ นํามาวิเคราะห์ สรุ ปผลข้อมูล เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนดําเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสถิติ ข้อมูลจํานวนสัตว์ ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์ พบว่า แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ต้ งั แต่ พ.ศ.25552559 เกือบทุกชนิดสัตว์มีแนวโน้มลดลง โดยสุ กรมีแนวโน้มการเลี้ยงลดลงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ
44.64 ต่อปี รองลงมาคือ โคเนื้อ แพะเนื้อ และไก่เนื้อ เฉลี่ยร้อยละ 6.87 3.00 และ 0.09 ต่อปี
ตามลําดับ สําหรับไก่ไข่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.82 ต่อปี
การศึกษาการตลาดสิ นค้าปศุสตั ว์ 8 พบว่า การตลาดสิ นค้าในพื้นที่ ต้องมีการนําเข้าสัตว์
และซากสัตว์จากนอกพื้นที่เนื่องจากปริ มาณความต้องการบริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้นตามจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น โดยสิ นค้าปศุสตั ว์มีราคาเฉลี่ย ดังนี้ แพะเนื้อ 121.11 บาทต่อกิโลกรัม โคเนื้อ 91.13
บาทต่อกิโลกรัม สุ กร 68.67 บาทต่อกิโลกรัม ไก่เนื้อ 43.56 บาทต่อกิโลกรัม และไข่ไก่ 3.18
บาทต่อฟอง

คําสํ าคัญ : ปศุสตั ว์, การตลาด, สิ นค้าปศุสตั ว์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 61(2)-0316(8)-095
1
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Study of livestock situation and market in Livestock region 8
Chatthaphong Kongtung1
Abstract
Study of livestock situation and market in Livestock region 8 . Study number
and price of broiler, layer hen, swine, cattle and goat to analysis, summary for project
plan. Data gathering documentary, statistic.
Number of livestock was found that, between 2012-2016 animal are tendency
decrease ,especially swine most decrease average 44.61 per year following by cattle, goat
and broiler average 6.87, 3.00, 0.09 per year but layer hen was increase average 5.82 per
year.
Market of livestock product was found that, in Livestock region 8 have to import
animal and carcass from outer space due to consumer increase. Livestock product price
average goat 121.11 bath per kilograms, cattle 91.13 bath per kilograms, swine 68.67 bath
per kilograms, broiler 43.56 bath per kilograms and layer hen 3.18 bath per egg.
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