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กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเกษตรอิน ทรีย์แ ห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดการขยายผลด้านการผลิต ความสอดคล้องของมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์กับความต้องการของตลาด และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้ประเดนยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ๒) การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วง
โซ่อุปทาน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และ ๔) การบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการบริ โภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในระดับสากล
สาหรับการดาเนินงานในปี ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ได้กาหนดแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า (Supply Chain) โดยคานึงถึง
การพัฒนาการผลิตที่เป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเชื่อมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อสร้างและพั ฒ นาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล ปศุสั ตว์อินทรีย์ให้ เป็นระบบ และให้ ผู้มีส่ ว น
เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย
๒.๒ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ให้เกิดศักยภาพการผลิตและสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิต
๒.๓ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
๒.๔ เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
๒.๕ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุผลตามเป้าหมาย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปศุสัตว์อินทรีย์
๙
๓.๒ สัมมนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ๑/๑๐๐
๓.๓ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
๒/๖๐
๓.๔ พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์พื้นบ้านสู่ตลาดสีเขียว
๒๒๕
๓.๕ ตรวจรับรองตามมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
๕๐
๓.๖ สนับสนุนการจัดตั้งและดาเนินการตลาดสีเขียว
๓๖
๓.๗ การติดตามและประเมิลผล
๒๒๕
๓.๘ ศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตในระบบอินทรีย์
- ไก่ไข่
๕
- เป็ดไข่
๑
- โคนม
๑
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๓.๙ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. อบรมเกษตรกร (focus group)
- โคนม
- ไก่ไข่
๒. จัดทาเอกสารเผยแพร่
๓.๑๐ พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์(ศูนย์/สถานี) เพื่อการรับรอง
๓.๑๑ ผลิตสัตว์อินทรีย์
- ไก่ไข่
- เป็ดไข่
๓.๑๒ จัดตั้งฟาร์มเครือข่ายพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อินทรีย์ (ฟาร์มเกษตรกร)

๑/๑๐
๑/๑๐
๕๐๐
๒

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
แผ่น
แห่ง

๑๖,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑

ตัว
ตัว
แห่ง

๔. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จานวน ๓๔ จังหวัด
ปศข.๑ : ๑ จังหวัด ได้แก่ สระบุรี
ปศข.๒ : ๓ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และระยอง
ปศข.๓ : ๗ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และอานาจเจริญ
ปศข.๔ : ๗ จังหวัด ได้แก่ เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด บึงกาฬ และมหาสารคาม
ปศข.๕ : ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง
ปศข.๖ : ๑ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี
ปศข.๗ : ๕ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์
ปศข.๘ : ๕ จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี พัทลุง ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช
ปศข.๙ : ๒ จังหวัด ได้แก่ สตูล และนราธิวาส
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์
๒) การจัดการความรู้และนวัตกรรมปศุสัตว์อินทรีย์
๓) ร่วมจัดทาและพัฒนามาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๔) ประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักส่งเสริม
๕) จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ในงานสถาปนากรมปศุสัตว์งาน
เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ
๖) สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นๆ
ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชน
๗) ติดตามนิเทศงาน และประเมินผล
๕.๒ สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๑) ฝึกอบรม/ผู้ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
๒) ตรวจรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
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๕.๓ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
๑) ศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตในระบบอินทรีย์
๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรมเกษตรกร focus group)
๓) จัดตั้งฟาร์มเครือข่ายพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อินทรีย์ (ฟาร์มเกษตรกร)
๔) ผลิตไก่ไข่ เป็ดไข่อินทรีย์
๕.๔ สานักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ ดาเนินการ ดังนี้
๑) ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๒) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- พัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน (อบรมเกษตรกร)
- ส่งเสริมขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบปศุสัตว์อินทรีย์
- รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาปศุสัตว์อินทรีย์ที่เหมาะสมในพื้นที่
- ร่วมตรวจรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
- ประสานงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ
เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมในพื้นที่
- นิเทศงาน และติดตามประเมินผล ในระดับภูมิภาค
๕.๕ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดและอาเภอ ๒๙ จังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน
๒) จัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสีเขียวในชุมชนแต่ละจังหวัด
๓) ส่งเสริมสนับสนุน สร้างเครือข่าย และขยายพื้นที่การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยต่อยอดการพัฒนากลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์เข้าสู่การผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีผลผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์สู่ตลาด
๕.๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๑-๙ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
๑) จัดทาฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดสัตว์ตามศักยภาพของศูนย์ฯ)
๒) ตรวจรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๓) สนับสนุนการจัดตั้งตลาดสีเขียวในชุมชน
๔) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์อินทรีย์
๕) จัดการความรู้และนวัตกรรมปศุสัตว์อินทรีย์
๖) ติดตามและนิเทศงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
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๖. แผนการปฏิบัติงาน
ดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
กลยุทธ์ : สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้
กิจกรรมที่ ๑ : ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และต้นทุนการผลิตในระบบอินทรีย์
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ างองค์ ความรู้ และนวัต กรรมการผลิ ต ปศุ สั ต ว์อิ น ทรีย์ ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๒ : จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ดาเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๑-๙ รวม ๙ แห่ง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และเพื่อเป็นสถานที่
วิจัยทดสอบและต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางดาเนินการ โดยการวางแผนการใช้พื้นที่ในการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ตามชนิดสัตว์ ตั้งแต่การปรับปรุงดิน การปลูกแหล่งอาหารสัตว์ภายในฟาร์ม และศึกษาเชื่อมโยง
กลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒ นาสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และมีผลวิจัยรองรับการ
พัฒนามาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและประเทศและสากล
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งระดับพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์
ดาเนินการโดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โลกทัศน์ของเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบสินค้าเกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและให้เกิดเวทีการพบปะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งผลิตช่องทางการขยาย
สินค้าเนื้อ นม ไข่ อินทรีย์ และเพื่อการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการผลิต การแปรรูป การตลาดทุกระดับให้เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์พื้นบ้านสู่ตลาดสีเขียว
ดาเนินการโดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีพัฒนากระบวนการกลุ่ม และเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภูมิปัญญา
การผลิตผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้า เนื้อ นม ไข่อินทรีย์ของเกษตรกรออกสู่
ท้องตลาด รวมไปถึงการเรียนรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฝึกอบรมเกษตรกร Focus group)
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตให้ครบวงจร
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กิจกรรมที่ ๓ : จัดตั้งฟาร์มเครือข่ายพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (ฟาร์มเกษตรกร)
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรีย์ และสนั บ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เครือข่ายการผลิตให้ครับวงจร เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ๔ : ผลิตสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่/เป็ดไข่)
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และสนับสนับสนุ นการสร้างเครือข่าย
การผลิตให้ครบวงจร และเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
กลยุทธ์ : สร้างและการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ๑ : เพิ่มสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์”
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิค้าปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมิน
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ใ นการตรวจประเมิ น มาตรฐานปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ ตามระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ย
การขอรั บ และออกใบรั บ รองปศุ ส ั ต ว์ อ ิ น ท รี ย ์ พ .ศ. ๒ ๕๕ ๘ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน ฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์
กิจกรรมที่ ๒ : ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิค้าปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่
ขอยืนการรับรองระบบการผลิตและการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อการรับรอง
ดาเนินการโดย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการผลิ ต ไก่ ไข่ อิ น ทรีย์ เชิ งพาณิ ช ย์ที่ ได้ รับ การรับ รองตาม
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการขายและการพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาตลาดสีเขียว
ดาเนินการโดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่ทาการผลิตในวิถีพอเพียง นาผลผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์มาขายในตลาดสีเขียวเพื่อเปิดช่องทางการจาหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน
และผลผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรี ย์ของชุมชนได้ และยัง
เป็นเวทีระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบตลาดที่เป็นธรรม รวมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่เอื้อต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย
กลยุทธ์ : สร้างกลไกพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๑ : ติดตามและนิเทศงาน
ดาเนินการโดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์/สานักงานปศุสัตว์เขต/
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๑ – ๙
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ/
และร่วมไปถึงผู้ประกอบการและเกษตรกร ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์
ในแต่ละชุมชน
๗. การจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน จากผลผลิตที่ ๔ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒ นา
ศักยภาพ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ด้านเศรษฐกิจมั่นคง
- เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์
- มีรายได้จากผลผลิตปศุสัตว์จาหน่ายเพิ่มขึ้น มีตลาดมั่นคง
- ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร ลดการ
นาเข้าปัจจัยการผลิตสารเคมีสังเคราะห์เช่น ปุ๋ยเคมีและยาสัตว์
- เกิดความมั่นคงทางอาหาร อาหารทุกชนิดผลิตได้ในชุมชน และใช้ทรัพยากรในพื้นที่
- ลดปัญหาความยากจน
๘.๒ ด้านสังคมแข็งแรง
- เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมีจิตสานึกที่ดีต่อผู้บริโภคจากการผลิตอาหารไร้สารเคมี และสารพิษ
- เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปัน ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตามีผลต่อจิตใจเด็กรุ่นใหม่ และลดปัญหาด้านสุขภาพของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
๘.๓ ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- ดินและน้าปราศจากมลพิษ ดินมีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลของธรรมชาติในดิน
- เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นรากฐานของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลาน วิวทิวทัศน์ดี เกิดผลดีต่อจิตใจ
- เกษตรอินทรีย์ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและการกระจายปุ๋ยมูลสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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สรุปเป้าหมายและแผนการดาเนินการ ปี ๒๕๕๙
ผลผลิตที่ ๔: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม: ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
กลยุทธ์ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้

การพัฒนาองค์ความรู้
๑. ศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตใน
ระบบอินทรีย์
-ไก่ไข่

๑๒๕,๐๐๐
เรื่อง

๕

ศ.สุรินทร์/ส.สุพรรณ/

-เป็ดไข่
-โคนม
๒. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสตั ว์อินทรีย์/ศึกษาวิจยั

เรื่อง
เรื่อง
แห่ง

๑
๑
๙

ศบส.กบินทร์
สถานี.ปากช่อง
ศวป.เขต.๑-๙

ศ.กบินทร์

๖๓๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งระดับพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓.สัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรียเ์ ชิง
ราย
๑/๑๐๐
พาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการผลิต การแปรรูปการตลาดทุกระดับให้แข็มแข็ง
๔. พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์พื้นบ้านสู่ตลาดสีเขียว
ราย
๒๒๕

๒๔๙,๔๐๐

กสส.

๑๑๒,๕๐๐

สนง.ปศข.๑-๙

๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕.๑. อบรมเกษตรกร (focus group)
-โคนม
-ไก่ไข่
๕.๒.จัดทาเอกสารเผยแพร่

๕๐,๐๐๐

๖. จัดตั้งฟาร์มเครือข่ายพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (ฟาร์มเกษตรกร)

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
แผ่น

๑/๑๐
๑/๑๐
๕๐๐

แห่ง

๑

สถานี.ปากช่อง
ศบส.สุรินทร์
สพพ.
๑๒๐,๐๐๐

ศบส.สุรินทร์

๒๘๐,๐๐๐

๗. ผลิตสัตว์อินทรีย์
-ไก่ไข่

ตัว

๑๖,๐๐๐

.
ศ.กบินทร์/ศ.
สุรินทร์/ส.สุพรรณ

-เป็ดไข่

ตัว

๒,๐๐๐

ศ.กบินทร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
กลยุทธ์ สร้างและการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์
๘. ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรกรมปศุสัตว์
ราย
๒/๖๐
- หลักสูตรผู้ตรวจรับรองปศุสตั ว์อินทรีย์
๙. ตรวจรับรองฟาร์มปศุสตั ว์อินทรีย์
ฟาร์ม
๕๐

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙

๓๙๑,๕๖๐

สพส.

๓๑๘,๐๐๐

สพส.สนง.ปศข.๑-๙/
ศวปเขต๑-๙.
สนง.ปศจ.
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กิจกรรม
๑๐. พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อการรับรอง

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แห่ง

๒

๑๐๐,๐๐๐

ศ.กบินทร์
/ส.สุพรรณ

๓๖

๑,๐๘๐,๐๐๐

สนง.ปศจ.

๒๒๕

๑,๕๘๖,๓๔๐

กสส./สนง.ปศข.๑๙/สนง.ปศจ./ศวป.
เขต ๑-๙

กลยุทธ์ ส่งเสริมการขายและการพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
๑๑. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว
แห่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย
๑๒. ติดตามและนิเทศงาน
ครั้ง
รวม

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙

๕,๐๔๒,๘๐๐
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ภาคผนวก
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โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์รายเก่า”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเกษตรอิน ทรีย์แ ห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เป็น แนวทางการขับ เคลื่อ น
การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อมุ่งเน้นให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล การจัดทาระบบผลิตเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
กระบวนการรับรองนั้นเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พัฒนามาจากหลักการและปรัชญา และ
จากการปฏิบัติจริงโดยความรู้ความเข้าใจยังมีค่อนข้างจากัด ดังนั้น ผู้ทาหน้าที่ตรวจประเมิน ฟาร์มด้านปศุสัตว์
อินทรีย์จะเกิดความยุ่งยากในการตีความหรือตรวจพินิจ ซึ่งจะต้องออกไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ทั้งในระบบปศุสัตว์
อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน และปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กาหนดและสร้างความมั่น ใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจ
ประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจการตีความตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่ เป็นสากลและ
นาไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้กาหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์รายเก่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจประเมินฟาร์ม ทักษะของผู้ตรวจประเมินฟาร์ม และ
สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะของผู้ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ ให้มีความรู้และความสามารถในฐานะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ให้ เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖
๒.๓ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ใ นการตรวจประเมิ น มาตรฐานปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ ต าม
ระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ยการขอรั บ และออกใบรั บ รองปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ด้าน
การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๓. เป้าหมาย
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓๐ ราย
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ที่ เคยผ่ า นการฝึ ก อบรมผู้ ต รวจประเมิ น ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง ปศุสัตว์
อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ระยะเวลาการฝึกอบรม
เวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน
๕. สถานที่ดาเนินการ/ฝึกอบรม
โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือในส่วนภูมิภาค
๖. รูปแบบการดาเนินการ
การบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
๘. งบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อรุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๒๘๐ บาท
หมายเหตุ
- งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
- รายการค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความรู้และความสามารถในฐานะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖
๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจประเมินมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่า
ด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
๙.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการตรวจ
ประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และจัดทาแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเกษตรอิน ทรีย์แ ห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เป็น แนวทางการขับ เคลื่อ น
การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อมุ่งเน้นให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล การจัดทาระบบผลิตเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
กระบวนการรับรองนั้นเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พัฒนามาจากหลักการและปรัชญา และ
จากการปฏิบัติจริงโดยความรู้ความเข้าใจยังมีค่อนข้างจากัด ดังนั้น ผู้ทาหน้าที่ตรวจประเมิน ฟาร์มด้านปศุสัตว์
อินทรีย์จะเกิดความยุ่งยากในการตีความหรือตรวจพินิจ ซึ่งจะต้องออกไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ทั้งในระบบปศุสัตว์
อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน และปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กาหนดและสร้างความมั่น ใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริ โภคทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจ
ประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจการตีความตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่ เป็นสากลและ
นาไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้กาหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้าน
ปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการตรวจเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ และสามารถปฏิบัติงานจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ในการตรวจประเมินมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ตามระเบี ย บ
กรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ยการขอรั บ และออกใบรั บ รองปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการ
ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๓. เป้าหมาย
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓๐ ราย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์อินทรีย์ตามระเบียบ กรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙
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๔. ระยะเวลาการฝึกอบรม
เวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน
๕. สถานที่ดาเนินการ/ฝึกอบรม
โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือในส่วนภูมิภาค
๖. รูปแบบการดาเนินการ
การบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
๘. งบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อรุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๒๘๐ บาท
หมายเหตุ
- งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
- รายการค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความสามารถในฐานะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖
๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจประเมินมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่า
ด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
๙.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการตรวจ
ประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และจัดทาแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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โครงการสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์
ประจาปี ๒๕๕๙
โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๑. หลักการและเหตุผล
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นการเริ่มต้นพัฒ นา โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒ นาเอกชนของ
ชุมชนต่างๆ สนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานและการรับรอง เพื่อการยอมรับของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามปัญหาสาคัญที่เกษตรกรต้องประสบ คือช่วงการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอิ นทรีย์ โดยเฉพาะด้าน
ปศุสัตว์ ซึ่งมีความซับซ้อนในระบบการผลิต เพราะต้องมีปัจจัยหลักสาคัญ ได้แก่ “พันธุ์สัตว์” ที่เหมาะสมกับระบบ
ปศุสัตว์อินทรีย์ “อาหารสัตว์อินทรีย์ ” ซึ่งนอกจากจะทาให้สัตว์ได้รับสารอาหารแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้สัตว์มี
สุขภาพดีแข็งแรง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชอาหารสาหรับเลี้ยงหรือจัดหาอาหารสัตว์ได้ในฟาร์ม
ของตนเองได้ ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และ “เทคนิคการดูแลสุขภาพสัตว์ด้วยการใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ทดแทนการใช้เคมีภัณฑ์สังเคราะห์ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งข้อมูลช่องทางตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์
ผู้ผ ลิตสิน ค้าเกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์ส่ วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย ประสิทธิภ าพของการ
พัฒนาสู่การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน จาเป็นต้องเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าตลอดจนถึง
ผู้บริโภค การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ภู มิปัญญาต่างๆเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นการจัดเวทีสัมมนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์
เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ทาให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่ งผลิต/
จาหน่าย การตลาด และการซื้อขายวัตถุดิบ ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้มีสินค้า เนื้อ นม ไข่
จากระบบการผลิตปศุสัตว์สู่ตลาดผู้บริโภค
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โลกทัศน์ของเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์
๒.๒ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและให้เกิดเวทีการพบปะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งผลิต ช่องทางการ
ขยายตลาดสินค้าเนื้อ นม ไข่ อินทรีย์
๒.๓ เพื่อการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์
๓. บุคคลเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์
๓.๒ เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์
๓.๓ ผู้ผลิ ต/ผู้ ประกอบการผลิตและผลิตภัณ ฑ์เกษตรอินทรีย์ สมาคมผู้ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
องค์กรภาคเอกชน
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า 14

๔. ระยะเวลาการสัมมนา ๒ วัน
๕. สถานที่ดาเนินการ

โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือส่วนภูมิภาค

๖.วิธีดาเนินการ การอภิปราย การบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการ
๗.วิทยากร จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และองค์กร/สมาคม
การค้าที่เกี่ยวข้อง
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๙. งบประมาณ เป็นเงิน ๒๔๙,๔๐๐ บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อรุ่น ดังนี้
๙.๑ ค่าอาหาร ๒ วันๆละ ๖๐๐ บาท ๑๐๐ คน
เป็นเงิน๑๒๐,๐๐๐
๙.๒ ค่าอาหารว่าง ๒ วันๆละ ๕๐ บาท ๑๐๐ คน
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
๙.๓ ค่าที่พัก ๑ คืน คนละ ๖๐๐ บาท ๑๐๐ คน
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐
๙.๔ ค่าเดินทางเกษตรกรมายังจุดนัดพบ คนละ ๕๐๐ บาท ๕๐ คน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐
๙.๕ ค่าวิทยากร ๔ คนๆละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐
๙.๖ ค่าเอกสารและกระเป๋า ๒๐๐ บาท/คน ๑๐๐ คน
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน ๒๔๙,๔๐๐ บาทต่อรุ่น
หมายเหตุ
- งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
๑๐.๒ ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์มีข้อมูลแหล่งผลิต/แหล่งจาหน่ายวัตถุดิบปัจจัยการผลิต เช่น อาหารสัตว์ ทา
ให้สามารถเข้าสูร่ ะบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามข้อกาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้านปศุสัตว์
๑๐.๓ เกิดการขยายฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ และประมง
๑๐.๔ เกิดการสร้างพลังเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ในทุกๆ ด้าน
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โครงการสัมมนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์พื้นบ้านเข้าสู่ตลาดสีเขียว
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดย สานักงานปศุสัตว์เขต
๑.หลักการและเหตุผล
การพัฒนากลุ่มผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตตามวิถีพื้นบ้าน มีความจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อยอด ด้วยการจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การทางานของกลุ่ม การพัฒนาการกระบวนการกลุ่ม และจะได้เป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงโครงการ รวมทั้งให้ความรู้
ระบบการผลิต การตลาดและการจั ดทาข้อกาหนดที่เป็นกฎกติกาของกลุ่ ม และระบบการควบคุมภายในของ
สมาชิ กให้ ผ ลิ ต ตามมาตรฐานปศุ สั ตว์อิน ทรีย์ ซึ่ งต้องมี พี่ เลี้ ยงในการจัด ระบบดั งกล่ าว กรมปศุสั ตว์ได้พั ฒ นา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เป็นที่ปรึกษากลุ่ม พร้อมให้การสนับสนุนและจัดเวที ให้กลุ่มเกษตรกรได้พบปะ รวมทั้งการ
เรียนรู้เทคนิคการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกิดการพัฒ นาการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค
ทั้งนี้ ภารกิจการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน เป็นบทบาทที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดูแล
กลุ่มเกษตรกรจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนากลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นเวทีพัฒนากระบวนการกลุ่ม
๒.๒ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน
๓.บุคคลเป้าหมาย เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๒๒๕ ราย
เขต
๑
๒.
๓.
๕
๗
๘

จังหวัด
สระบุรี
สระแก้ว, จันทบุรี,
นครราชสีมา,สุรินทร์ และอานาจเจริญ
เชียงใหม่
เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต
รวม
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เป้าหมาย
คน
๓๐
๓๐
๖๐
๔๐
๑๐
๕๕
๒๒๕

งบประมาณ
ต่อเขต
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๗,๕๐๐
๑๑๒,๕๐๐

รวม
ทั้งหมด
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๗,๕๐๐
๑๑๒,๕๐
๐
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๔. ระยะเวลาดาเนินการ ๑ วัน (ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘)
๕. สถานที่ดาเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
๖. วิธีดาเนินการ เสวนากลุ่ม
- ติดตามให้คาแนะนาและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามความเหมาะสม
๗. งบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปศุสัตว์เขต
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน
๙.๒ ทาให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเองในการผลิตและการบริโภคอาหาร
๙.๓ ชุมชนมีอาหารที่ผลิตจากปศุสัตว์อินทรีย์บริโภคหลากหลายชนิด ทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
๙.๔ ส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศชุมชนฟื้นฟูคุณภาพดินและน้า

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙
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กิจกรรมจัดตั้งตลาดสีเขียว
ดาเนินการโดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
.............................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นจากกระบวนการและแนวคิดของการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดย
มีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมี
สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน และมีกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต และมีผลผลิตออกสู่ระบบตลาดเพื่อ
สร้างรายได้ และความยั่งยืน จึงมีการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว เพื่อสร้างทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรยั่งยืนที่ทาการผลิตในวิถี
พอเพียงได้มีช่องทางกระจายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่าง ผู้ผลิต
กับผู้ผลิต และผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยมีพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่ทาการผลิตในวิถีเกษตรพอเพียง
๒.๓ เพื่อเป็นเวทีระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบตลาดที่เป็นธรรม
๒.๔ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรวิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
๒.๕ เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
๒.๖ เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
๒.๗ เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาตลาดสีเขียวสาหรับเป็นช่องทางจาหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ใน
ระยะปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน
๓. เป้าหมาย
ดาเนินการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสีเขียวในจังหวัดเป้าหมาย
๔. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙
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๕. สถานที่ดาเนินการ
ภายในจังหวัดเป้าหมาย ๒๕ จังหวัด ๓๖ แห่ง
เขต
๓

๔

๕
๗

๘

๙

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
๑.จังหวัดนครราชสีมา
๒.จังหวัดบุรีรัมย์
๓.จังหวัดอุบลราชธานี
๔.จังหวัดสุรินทร์
๕.จังหวัดยโสธร
๖.จังหวัดชัยภูมิ
๗.จังหวัดอานาจเจริญ
๘.จังหวัดเลย
๙.จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐.จังหวัดนครพนม
๑๑.จังหวัดบึงกาฬ
๑๒.จังหวัดอุดรธานี
๑๓.จังหวัดสกลนคร
๑๔.จังหวัดเชียงใหม่
๑๕.จังหวัดเชียงราย
๑๖.จังหวัดลาปาง
๑๗.จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘.จังหวัดราชบุรี
๑๙.จังหวัดนครปฐม
๒๐.จังหวัดเพชรบุรี
๒๑.จังหวัดสุราษฏร์ธานี
๒๒.จังหวัดตรัง
๒๓.จังหวัดพัทลุง
๒๔.จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕.จังหวัดสตูล
รวม

จานวน/
แห่ง
๑
๑
๑
๔
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓๖

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐

๖. วิธีดาเนินการ
จัดรวมสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ในชุมชนออกจาหน่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙
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๗. งบประมาณ
กิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ รวม ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในเป้าหมาย ๒๕ จังหวัด
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้บริโภคมีอาหารที่ผลิตจากปศุสัตว์อินทรีย์มีหลากหลายชนิดและปลอดสารพิษ
๙.๒ ผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
๙.๓ ผู้ผลิตได้นาสินค้ามาขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
๙.๔ ทาให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการพึ่งตนเองในการผลิตและการบริโภคอาหาร

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙

หน้า 20

กิจกรรมจัดตั้งฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
ดาเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๑ – ๙
.............................................
๑. หลักการและเหตุผล
กรมปศุสัตว์ได้กาหนดกรอบในการดาเนินการพัฒ นาปศุสัตว์อินทรีย์ จานวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ส่ งเสริมองค์ ความรู้และนวัตกรรมปศุ สั ตว์อิน ทรีย์ ด้านการส่ งเสริมและสนั บสนุน กลุ่ มผลิ ตปศุสั ตว์อินทรีย์วิถี
พื้นเมืองและเชิงพาณิชย์ และด้านการพัฒนาระบบการตรวจรับรองและมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในส่วนของด้าน
การส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมปศุสั ตว์อินทรีย์ เป็นภารกิจหนึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ สานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะต้องดาเนินการศึกษาวิจัย และสาธิตการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพั ฒนาการปศุสัตว์ ทั้ง ๙ แห่ง
ซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกและปรับพื้นที่ให้สอดคล้องเลี้ยงสัตว์ การคัดเลือกและผลิตพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ การ
จัดการและผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ และการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และ
หน่วยงานอื่นๆ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ
๓.เป้าหมาย
ดาเนินการจัดตั้งฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต จานวน ๙ เขต
๔.ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
๕.สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ทั้ง ๙ แห่ง
๖.วิธีการดาเนินการ
๖.๑ ประสานงานศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กพื้ น ที่ แ ละชนิ ด สั ต ว์ ที่ จ ะมี
วัตถุประสงค์ผลิตให้เป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และเกษตรอินทรีย์
๖.๒ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
๖.๓ ปรับปรุงพื้นที่ที่จะเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ และพื้นที่ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์ฯ
๖.๔ ปลูกพืชและนาสัตว์เข้ามาเลี้ยงในระบบปศุสัตว์อินทรีย์
๖.๕ จัดการเลี้ยงดูสัตว์ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสตั ว์อินทรีย์ ประจาปี ๒๕๕๙
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๖.๖ จดบันทึกข้อมูลการผลิตพืชอาหารสัตว์ การจัดการเลี้ยงดู และด้านต่างๆ
๖.๗ จัดทาศาลาเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
๖.๘ ยื่นขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์ฯละ ๑ ชนิดสัตว์
๗.งบประมาณดาเนินการ
ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๑

ค่าเบี้ย
เลี้ยง
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ค่าน้ามัน ค่าวัสดุ
รวม
เชื้อเพลิง การเกษตร งบประมาณ
๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๒
๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๓

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๔,๐๐๐
๓๑,๐๐๐

๙,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
๒๖,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๙๘,๐๐๐
๑๓๒,๐๐๐

๔
๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๔
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๕

๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

๑,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
๘๒,๐๐๐

๖

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๖

-

-

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗
๘

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๗
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๘

๒,๐๐๐
๙,๐๐๐

๒,๐๐๐
๙,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๗๔,๐๐๐
๘๘,๐๐๐

๙

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ ๙

-

-

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๓๑,๐๐๐

๖๗,๐๐๐

รวม

ค่าจ้างเหมา

๓๖,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๗๖๔,๐๐๐

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ทั้ง ๙ แห่ง
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์อินทรีย์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
๙.๒ ใช้เป็นแหล่งสาธิต ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ
ประชาชน
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สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
๑. ศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพผลผลิตในระบบอินทรีย์ ด้านไก่ไข่ เป็ดไข่และโคนม
รวม ๗ เรื่อง
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ไก่ไข่ ๑ เรื่อง เป็ดไข่ ๑ เรื่อง
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
ไก่ไข่ ๒ เรื่อง
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
ไก่ไข่ ๒ เรื่อง
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
โคนม ๑ เรื่อง
๒. จัดตั้งฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อินทรีย์
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
๑ ราย
๓. อบรมเกษตรกร focus group
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
ไก่ไข่ ๑ ครั้ง / ๑๐ ราย
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
โคนม ๑ ครั้ง / ๑๐ ราย
๔. พัฒนาระบบการผลิตเพื่อการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ไก่ไข่อินทรีย์
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
ไก่ไข่อินทรีย์
๕. ผลิตสัตว์อินทรีย์
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ไก่ไข่ ๒,๐๐๐ ตัว
เป็ดไข่ ๒,๐๐๐ ตัว
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
ไก่ไข่ ๑๒,๐๐๐ ตัว
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
ไก่ไข่ ๒,๐๐๐ ตัว
งบประมาณดาเนินการ
ค่าเบี้ย ค่าจ้าง ค่าน้ามัน ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
รวม
ที่
หน่วยงานเป้าหมาย
เลี้ยง
เหมา เชื้อเพลิง ก่อสร้าง การเกษตร งบประมาณ
๑ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
ปากช่อง
๓ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์
กบินทร์บุรี
๔ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์
สุรินทร์
๕ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี
รวม

-

๓,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๕๑๘,๐๐๐

๖๗๕,๐๐๐
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-

๒๕,๐๐๐
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