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กรมปศุสัตว์



โครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย

แปลงปีท่ี 3
แปลงใหญ่ ปี 2560 ( 60 แปลง)

- พัฒนาเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง
- บริหารจัดการครบวงจร

แปลงปีท่ี 2
แปลงใหญ่ ปี 2561 (100 แปลง) 

- พัฒนาผู้จัดการแปลง/เกษตรกร
- ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินคา้เกษตร

กิจกรรมหลัก
ปี 2562

1) พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร (รับรองมาตรฐาน/
ยกระดับคุณภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา่)
3) ยกระดับมาตรฐานสินคา้เกษตรแปลงใหญ่
4) เชื่อมโยงเครือข่ายและตลาดภายใน/นอกประเทศ

1) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร(องค์ความรู้/ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน)
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) ยกระดับมาตรฐานการเกษตร (คุณภาพและประสิทธิภาพ)
4) เชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน/จังหวัด

แผนงาน
งบประมาณ

ปี 2562

1) ติดตามการพัฒนาองค์ความรูเ้กษตรกร โดยให้เกษตรกรเน้น
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุม่
2) การบริหารจดัการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยการวิเคราะห์
และจัดท าแผนรายงานแปลง
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 60 แปลง

1) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร โดยการจัดเวที/วิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลง, 
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการผลิต/บัญชีต้นทุน
2) เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
3) ยกระดับมาตรฐานการเกษตรเชื่อมโยงตลาดชุมชน
4) อบรมการบริหารจัดการผลผลติ และการตลาด  จ านวน 100 แปลง
5) สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 100 แปลง

แปลงปีท่ี 1
แปลงใหญ่ ปี 2562 (40 แปลง) 

- เน้นให้เกิดการรวมแปลง
- จัดท าแผนพัฒนาแปลง
- เพิ่มแปลงใหญ่สินค้าเกษตรอ่ืนๆ

1) เตรียมการ (รวมกลุ่ม รวมแปลง)
2) จัดท าแผนพัฒนารายแปลง
3) พัฒนาองค์ความรู้
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

1) อบรมกรอบแนวคิดและการถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารการจัดการ
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จ านวน 40 แปลง
2) อบรมหลักสูตรการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน จ านวน 40 แปลง
3) อบรมการบริหารจัดการผลผลติ และการตลาด จ านวน 
40 แปลง
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 40 แปลง

ผลการด าเนินงาน
ปี 2562

1) อบรมกรอบแนวคิดและการถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารการจัดการ
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จ านวน   56 แปลง

2) อบรมหลักสูตรการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน จ านวน   48 แปลง
3) อบรมการบริหารจัดการผลผลติ และการตลาด จ านวน   143 แปลง
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน   200 แปลง ข้อมูล ณ 10 ต.ค. 2562

งบประมาณ 13,277,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 12,152,903.93 บาท

คิดเป็น ร้อยละ 91.53



กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาชุมชนและสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดตั้ง  ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) 
เพื่อเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายเป็นเครือข่ายในการให้ความรูแ้ละให้บริการข้อมูลข่าวสารดา้นปศุสตัว์ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเครือข่ายทั้งหมด จ านวน 882 ศูนย์ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 882 ศูนย์

ศพก.

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ปี 2562

งบประมาณ 21,027,600 บาท : งบด าเนินงาน 10,443,600 บาท และงบเงินอุดหนุน 10,584,000 บาท    
ผลการเบิกจ่าย 20,466,719.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 97.33

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กิจกรรมปศุสัตว์และผลการด าเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหาร
จัดการ และการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชน
แก่เกษตรกร รวมท้ังให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในพื้นที่
2. เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
3. เพ่ือให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ 
4. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ 

1. ศพก. หลัก กษ. จ านวน 882 ศูนย์
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

จ านวน 8,820 ราย
3. เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จ านวน   
882 ศูนย์ 

882 อ าเภอ 77 จังหวัดท่ัวประเทศ

1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. กระทรวงฯ 
1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  882 

ศูนย์
2. พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 

2.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก.  (ด้านปศุสัตว์)
ปี 2561 ระดับอ าเภอ 882 ศูนย์

2.2 พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก.  (ด้านปศุสัตว์) 
ปี 2561 ระดับจังหวัด 77 ศูนย์

2.3 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี 2562 882 ศูนย์
3. การพัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรม)

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพเจา้ของศูนย ์ เครือข่าย ศพก.  (ด้านปศุสัตว์) 882 ราย
3.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 8,820 ราย
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรวิทยากรด้านปศุสัตว์ 122 ราย
3.4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น าด้านปศุสัตว์   41 ราย

882 ศูนย์ (100.00%)

882 ศูนย์ (100.00%)

77 ศูนย์ (100.00%)

882 ศูนย์ (100.00%)

882 ราย (100.00%)
9,355 ราย (106.07%)

112 ราย (91.80%)
55 ราย (134.15%)

7 เมนูทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์

1. ไก่พ้ืนเมือง 5. เป็ดไข่ 
2. ไก่พ้ืนเมืองลูกผสม 6. แพะเนื้อ
3. ไก่ไข่ 7. สุกร 
4. เป็ดเทศ

สนับสนุน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

จ านวน  882 ศูนย์



โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562 เป้าหมาย 77 จังหวัด เกษตรกร 7,100 คน
ผลการด าเนินงาน = จ านวน 7,125 คน ( 100.35% )

งบประมาณ 8,085,600 บาท
ผลการเบิกจ่าย งปม. 7,264,284.10บาท (89.84 %)

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) คือ ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจเกษตรอย่างทันยุคสมัย มี
ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้”

ประเภท
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer

พัฒนาเกษตรกร
Developing Smart Farmer

ยกระดับเกษตรกร 
Smart Farmer

ถอดบทเรียน
“ต้นแบบ”         

กิจกรรม

สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young 
Smart Farmer : YSF) เน้นพัฒนาเกษตรกรให้
เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุน่ใหม่ มีแผนพัฒนา
ตนเอง แผนธุรกิจเกษตร 

พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เน้นการ
พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 
(Developing Smart Farmer : DSF) ให้ผ่าน
คุณสมบัติ Smart Farmer

พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer เน้น
การพัฒนาเพื่อยกระดับอาสาปศสุัตว์เป็น 
Smart Farmer ต้นแบบ

ถอดบทเรียน Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ต้นแบบ 
เพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ

เป้าหมาย

เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพ
ด้านปศุสัตว์  จ านวน 180 คน 

เกษตรกรทั่วไป จ านวน 3,840 คน อาสาปศุสัตว์ จ านวน 1,540 คน - Smart Farmer Model จ านวน 1,540 คน 

ผลการ
ด าเนินงาน

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารว่มพัฒนา
1. เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสตัว์
2. ต้องสามารถเข้ารับการพัฒนาหรอืการฝึกอบรมไดต้ลอดระยะเวลาที่ก าหนด

เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 185 คน
คิดเป็นร้อยละ 102.78

เกษตรกรท่ัวไป จ านวน 3,848 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100.21

อาสาปศุสัตว์ จ านวน 1,546 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100.39

Smart Farmer Model จ านวน 1,546 คน
คิดเป็นร้อยละ  100.39

ข้อมูล ณ 10 ต.ค. 2562



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของเกษตรกร
1. เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมS3,N
2. มีพื้นท่ีท านา 7-25 ไร่และเป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ (สิทธ์ิในการครอบครอง/
ท ากิน) ยกเว้นนาเช่า
3. เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนท่ีนา 5 ไร่ ในฤดูเพาะปลูก 2559/60 มาปลูกพืช
อาหารสัตว์ตลอดระยะเวลา 5 ปี
4. เกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรตามกฎหมาย 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ผิดนัดช าระหนี้หรือสัญญาเงินทุนของทางราชการ
6. เกษตรกรต้องไม่เป็นหนี้ค้างช าระ (NPL) กับ ธ.ก.ส.
7. ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารขององค์กร
8. เกษตรกรต้องมีความพร้อมในการจดัสรา้งโรงเรือน และจัดหาพันธุ์สัตว์ตาม
คุณลักษณะที่กรมปศุสัตว์ก าหนด
9. เกษตรกรต้องใช้สิทธ์ิไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการ 6 โครงการ ซึ่งอยู่ในมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) (โคเนื้อ 
กระบือ แพะ นาหญ้า เกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน และโครงการสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ของกระทรวงการคลัง)

เป้าหมาย
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีผลผลิต 2559/60

เพื่อลดพื้นที่ท านา 67,755 ไร่ ในพื้นที่ 37 จังหวัด เกษตรกร 13,551 ราย
โครงการที่รองรับ

1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
เกษตรกร 1,316 ราย พื้นท่ี 6,580 ไร่
2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ
เกษตรกร 12,112 ราย พ้ืนท่ี 60,560 ไร่
3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ

เกษตรกร 123 ราย พื้นที่ 615 ไร่

แนวทางการด าเนินงาน
1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด สมัครขอเข้าร่วมโครงการ
2.คณะท างานขับเคลื่อนโครงการ และ ธ .ก.ส. ชี้แจงการด าเนินโครงการ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร/เกษตรกร
3.คณะอ นุกรรมการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ ของจั งหวัดพิจ ารณา
ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร และแจ้งรายชื่อให้ ธ .ก.ส. 
พิจารณาสินเชื่อ
4. ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ 
5. วงเงินสินเชื่อ

- กลุ่มกระบือ รายละไม่เกิน 3 แสนบาท (กลุ่มละ 10 ราย วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) 
- กลุ่มโคเน้ือ  รายละไม่เกิน 4 แสนบาท (กลุ่มละ 10 ราย วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท)
- กลุ่มแพะ รายละไม่เกิน 2.5 แสนบาท (กลุ่มละ 10 ราย วงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท)
- กลุ่มนาหญ้า รายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท (กลุ่มละ 10 ราย วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท) 

6.   หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. เกษตรกรช าระอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ผลการด าเนินงาน

จ านวนเกษตรกร 1,381 กลุ่ม 11,060 ราย 55,300 ไร่
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 1,201 กลุ่ม 9,621 ราย 48,105 ไร่
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  164 กลุ่ม 1,316 ราย 6,580 ไร่
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ      16 กลุ่ม 123 ราย 615 ไร่

ใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า (ไมข่อกูส้นิเชื่อ) 2,348 ราย 11,740 ไร่
ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ 1,390 กลุ่ม 2,801,190,873 บาท
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 1,201 กลุ่ม 2,396,954,775 บาท
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 164 กลุ่ม 377,792,098 บาท
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 16 กลุ่ม 26,444,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาที่ไม่เหมาะสม (S3,N)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง 
กระบือ โคเนื้อ แพะ และนาหญ้า เพ่ือท าให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นการวางโครงสร้างการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ท้ังระบบ แบบครบวงจร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังที่ 32/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ปัญหา – อุปสรรค
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
2. เกษตรกรใช้สิทธ์ิรับไร่ละ 1,000 บาท
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกจิกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตาม
กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกรที่จะเลือกใช้สิทธ์ิใดสิทธ์ิหนึ่ง
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) 
และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม

ข้อมูล 10 ต.ค. 2562

งบประมาณประจ าปี 2562

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)
109,112,700

เบิกจ่าย (บาท)
95,385,241.44 คิดเป็น ร้อยละ 87.42



การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ระยะเวลาโครงการ หน่วยงานหลกั

เพื่อใหผ้ลผลิตสินคา้ปศุสัตวท่ี์ผลิตไดมี้คุณภาพมาตรฐาน
ตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice :GAP) ปลอดภยัส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

เป้าหมาย : 1) บริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ปศุสัตวใ์หไ้ด ้ 
มาตรฐานตามเกณฑก์ าหนด 43,100 แห่ง

2) ตรวจวเิคราะห์คุณภาพสินคา้ปศุสัตวใ์หไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑก์ าหนด 
320,410 ตวัอยา่ง

3) สถานประกอบการสินคา้ปศุสัตวท่ี์ไดรั้บการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง

สพส., อยส., สตส.,สสช.

1) การพฒันาฟาร์และโรงงานเขา้สู่ระบบมาตรฐาน ยงัเป็นมาตรฐานสมคัรใจไม่มีกฎหมายบงัคบั ท าใหมี้ปริมาณฟาร์ม และโรงงานยงันอ้ย
2) ประกอบการขาดแรงจูงใจ และมีการลงทุนค่อนขา้งสูง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในเร่ืองความปลอดภยัดา้นอาหาร โดยเฉพาะการพฒันาโรงฆ่าสัตว ์ร้านคา้
จ าหน่ายเน้ือสัตว ์จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐานทุกจงัหวดั และมีใบอนุญาตทุกแห่ง

ผลการด าเนินงาน
ณ 10 ตุลาคม 2562

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ ควรด าเนิน
การต่อไป

ปัญหา-อุปสรรค

งบประมาณ 350,800,400 บาท
ผลการเบิกจ่าย 344,901,179.39 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 98.31

ผลผลิต :
1) บริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสตัว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณก์ าหนด 70,394 แห่ง (163.33%)
2) ตรวจประเมินสินค้าปศุสัตวใ์ห้ได้มาตรฐานตามเกณฑก์ าหนด 407,387 ตัวอย่าง (127.15%)
3) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 314 แห่ง (125.00%)

ผลลัพธ์ :
ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100



กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ยื่นขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 240 ราย 240 ราย

2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 58 ราย 60 ราย

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 80 ราย 80 ราย

4. พัฒนาตลาดสีเขียว 17 แห่ง 17 แห่ง

5. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 9 แห่ง 10 แห่ง

6. ตรวจรับรองฯ  (สพส.) 80 ฟาร์ม 118 ฟาร์ม ผ่าน 11

7. พ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (สพส.) 600 ไร่ 722.38 ไร่

พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ 21 จังหวัด
ได้แก่ สระบุรี นครนายก ระยอง นครราชสีมา สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง อุทัยธานี 
นครปฐม ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี และพัทลุง

งบประมาณ 7,128,200 บาท ผลเบิกจ่าย 7,014,539.45 บาท ร้อยละ 98.40

แผนและผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2562

พื้นที่เป้าหมายตามรายชนิดสัตว์

ชนิดสัตว์ พื้นที่ด าเนินงาน เป้าหมาย (ราย)

โคนม
สระบุรี  
นครราชสีมา 
เชียงราย
เชียงใหม่

5
6
1
4

ไก่ไข่

สุรินทร์
ยโสธร 
อ านาจเจริญ  
ศรีษะเกษ
อุบลฯ
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
เชียงใหม่

10
15
10
5
5
5
5
5

ไก่พื้นเมือง ล าปาง 2

เป็ดไข่ เชียงใหม่ 2

4 ชนิดสัตว์ 12 จังหวัด 80

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ก าหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์”

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
๒.เพื่อศึกษาดูงานจากฟาร์มต้นแบบท่ีผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์  

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ ที่ได้รับเป้าหมายส่งเสริมในปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ต.ค. 62



โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ระยะเวลาโครงการ หน่วยงานหลัก

ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบในการท ามาหากินและการประกอบอาชีพ ให้มี
ศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เกษตรกรท่ีสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
70,000 ราย ในพื้นท่ี 882 อ าเภอ

กพก.

ผลการด าเนินงาน
ด้านปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 

2562
ณ 10 ก.ย. 62

(รายใหม่)

ผลการด าเนิน
งานรายเดิม

ปี 60-61

งบประมาณ 83,892,500 ล้าน ผลการเบิกจ่าย 76,852,560.26 =  คิดเป็นร้อยละ 91.61

รายละเอียดกิจกรรม แผน ผล ร้อยละ ปัญหา แนวทางแก้ไข

1.- ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ราย)
- ปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ (ราย)

70,000  
6,754 

70,000 
6,754

100.00
100.00

กษ. ยืนยัน เกษตรกรครบ 70,000 ราย ณ วันที่ 10 
พ.ค. 2562

2. อบรมปรับเปลี่ยนแนวคิด (ราย) 6,754  6,754 100.00

3. ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์รายใหม่ (ราย)
- พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่)
- สนับสนุนสัตว์ปีกแก่เกษตรกรรายใหม่ (ตัว)
- สนับสนุนอาหารสัตว์ปีกแก่เกษตรกรรายใหม่ (กิโลกรัม)
- สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรรายใหม่ (ชุด)

70,000  
17,500

350,000
700,000
70,000  

75,606
28,106.25

346,070
701,794
71,723

108.01
160.61
98.88

100.261
02.46

มีจังหวัดลง
ข้อมูลผิด

แจ้งให้จังหวัดที่ลงข้อมูลผิดท าบันทึกข้อความรายงานกอง
แผนงานผ่านกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

4. อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของ
เกษตรกร (กลุ่ม/ราย)
(รับสมัครและคัดเลือกจากเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
อยู่ในพื้นท่ีชุมชนรวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่าย มีพ่ีเลี้ยงแนะน าท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 – 3 เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์)

200/4000 435/6,945 217/173

5. ติดตามดูแล และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายเดิม (ราย) 140,201 138,854 99.04



โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธนาคารสินค้าเกษตร)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ระยะเวลาโครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานหลัก

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

- สนับสนุนโค – กระบือให้เกษตรกรรายใหม่ จ านวน 9,000 ราย
- มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือรายเดิมเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ  

จ านวน  5,000 ราย

0 กรมปศุสัตว์
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

ผลการด าเนินงาน
ณ 10 ต.ค. 62

1. โครงการธนาคารโค-กระบอื ฯ ด าเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรน าโค-กระบือไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
โดยปี 2562 มีเป้าหมายให้เกษตรกรยืมโค – กระบือ จ านวน 9,000 ราย (ตัว)   ณ ปัจจุบันด าเนินการได้  จ านวน 17,649 ตัว ( 172.80 %)
(เกษตรกร 17,649 ราย   โค 11,611  ตัว  กระบือ 6,038 ตัว)

2. มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือรายเดิมเมื่อปฏิบัติตามเงือ่นไขโครงการ เป้าหมาย จ านวน 5,000 ราย ณ ปัจจุบันด าเนินการได้  จ านวน 11,687 ราย (233.74%)

ผลติดตาม
/ผลการประเมิน 
ปี 2560 (สศก.)

1. การรับโอนกรรมสิทธิ์โค เกษตรกรได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 29,891 บาทต่อตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โค คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 16,323 บาทต่อตัว รวมมูลค่าโคที่เกษตรกรได้รับโอน
กรรมสิทธิ์ เฉล่ีย 59,385 บาทต่อราย 
2. การรับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ เกษตรกรได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 32,882 บาทต่อตัว ได้รับโอนลูกกระบือที่เกิดจากแม่กระบือ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 13,888 บาทต่อตัว รวมมูลค่ากระบือที่
เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เฉล่ีย 51,941 บาทต่อราย
3. เกษตรกรท่ีเล้ียงโค กระบือ ได้รับมูลโค กระบือ เฉล่ีย 3,000 กิโลกรัมต่อปีต่อราย มูลค่าเฉลี่ย 4,500 บาทต่อปีต่อราย ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 88 น ามูลโค กระบือ ไปใส่แปลงข้าว พืชไร่ พืชสวน             
และผักสวนครัว บางรายใช้แทนปุ๋ยเคมี บางรายใช้ร่วมกับปุ๋มเคมี เกษตรกรร้อยละ 25 น ามูลโค กระบือไปขาย ท าให้มีรายได้เสริม 

ข้อค้นพบ

1. เกษตรกรบางรายไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว ์เนื่องจากไม่มีงบประมาณโดยตรง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้พร้อมกับการประชุมชี้แจงการด าเนนิงานโครงการ ท าให้ได้รับ
ความรู้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านระบบสืบพันธุ์ และการจับสัตว์ ท าให้พลาดโอกาสการผสมเทียม
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน มีน้อยไม่เพียงพอ 
3. ปริมาณโค กระบือ ที่เกษตรกรได้รับ มีจ านวนนอ้ยเกินไปไม่คุ้มค่าเลี้ยง และไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดสรรงบประมาณถ่ายทอดความรู้โดยตรง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. จัดฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหนา้ที่ประจ าอ าเภอ หรือสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการผสมเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่ผสมเทียมในพื้นที่
3. คัดเลือกโค กระบือ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัดก่อนแจกให้เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์
4. ชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจ วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงาน กฎระเบียบ เงื่อนไข เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ควร
ด าเนิน 

การต่อไป


