
กองผลติภณัฑป์ศสุตัว ์
Division of Livestock Products

สรุปผลงานปีงบประมาณ 2560

แผนการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561 



คาํสั่งกรมปศุสัตว์ ที ่566/2560

เรื่อง จดัตั้งกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

อาํนาจหน้าที่

1. ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

2. ศึกษา วเิคราะห์ และจดัทาํแผนแม่บท แผนยทุธศาสตร์ แผนงานส่งเสริม และการวจิยั

ดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั ทั้งดา้นการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและ

ผลิตภณัฑป์ศุสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูเ้กี่ยวขอ้ง

5. ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่

ไดร้ับมอบหมาย

วจิยั
Research

ผลติ
Production

ถ่ายทอด
Transfer

ส่งเสริม
Extension

ตลาด
Marketing



กองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

กลุ่มวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการตลาด

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

ปทุมธานี

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

มหาสารคาม

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

เชียงใหม่

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

ภาคใต้

โครงสร้างการบริหารงาน 

กองผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์



18 กลุ่มจงัหวดั

9 เขตปศุสัตว์

6 ภาค

โคนม

โคเนือ้

สุกร
แพะ

ไก่งวง

ไก่พืน้เมอืง

กระบือ

สัตว์ปีก
แพะ
โคเนือ้

ภาคเหนือ (เขต 5, 6)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ( เขต 3, 4)

ภาคกลาง (1, 7)

ภาคตะวนัออก  (2)

ภาคใต ้(8)

ภาคใตช้ายแดน (9)

ศ.เชียงใหม่

ศ.มหาสารคาม

ศ.ปทุมธานี

ศ.ปทุมธานี

กอง

กอง

ศ.เชียงใหม่       : โคนม  โคเนื้อ

ศ.มหาสารคาม : ไก่งวง ไก่พื้นเมือง กระบือนม

ศ.ปทุมธานี : สุกร แพะ(นม/เนื้อ)



แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561



หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลา(วนั) จํานวนรุ่น จํานวนคน สถานที่

การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 3 2 40 เชียงใหม่

การผลิตภณัฑเ์นยแขง็ในอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 4 1 20 เชียงใหม่

การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑน์มในการแปรรูปเบเกอรี่ 2 1 20 เชียงใหม่

การทาํผลิตภณัฑค์วามงามจากนํ้านมแพะอยา่งง่าย 3 1 20 เชียงใหม่

การทาํผลิตภณัฑส์ปาจากนํ้านมแพะโฮมเมด 3 1 20 เชียงใหม่

การแปรรูปสุกรสาํหรับผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นไทย 3 1 20 เชียงใหม่

การแปรรูปเนื้อสุกรสาํหรับผลิตภณัฑย์โุรป รุ่น 1 3 2 40 เชียงใหม่

การตดัแต่งเนื้อโคและการปรุงสเตก็เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20 เชียงใหม่

การแปรรูปสตัวป์ีก เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20 เชียงใหม่

การทาํผลิตภณัฑเ์นื้อสตัว ์(สุกร) ระยะสั้น 5 3 60 ปทุมธานี

การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นพื้นฐาน 3 1 20 ปทุมธานี

การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑน์มในการแปรรูปเบเกอรี่ 2 1 20 ปทุมธานี

การแปรรูปสตัวป์ีก เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20 มหาสารคาม

การแปรรูปสุกรสาํหรับผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นไทย 3 1 20 มหาสารคาม

หลกัสูตรการอบรมการแปรรูปผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ ประจาํปีงบประมาณ 2561



การอบรมการแปรรูปเนือ้สัตว์ และสัตว์ปีก



การอบรมการแปรรูปนํา้นม และเครื่องสําอางค์จากนํา้นมแพะ



กลุ่ม      :  กลุ่มสตรีทาํแหนมบ้านปัญจะพฒันา

ผลติภณัฑ์ :  แหนมหมู

ปี 2559  ระดบั  4 ดาว

ปี 2560  ระดบั  5 ดาว

ทีอ่ยู่          :  185 ต.แม่สาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ผู้ทีใ่ห้ข้อมูล  : คุณศิริกาญจน์ ทรงรกษา (053 899122)

วสัดุ/อปุกรณ์/ ทีก่รมสนับสนุน : 

1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอณุหภูมิ

2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเท้าบูธ, ผ้ากนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจอืปนอาหาร

4. วสัดุงานบ้านครัว : เครื่องชั่ง, มดีหั่นเนือ้, ทีแ่ต่งคมมดี, 

หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

ยอดรวม (บาท)

กาํไร 

25 %

กาํไร 

30 %

กาํไร 

40 %

ตวัอย่างความสําเร็จ OTOP

การเปลี่ยนแปลง : เครื่องแต่งกายในการผลิตสามารถป้องกนัการปนเปื้อนไดม้ากขึ้น 

มีการควบคุมอุณหภูมิตม้หนงัหมูที่ทาํใหไ้ดห้นงัที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ผสมวดัุเจือปน

เองสามารถลดตน้ทุนได ้อดัแหนมลงหลอดพลาสติกก่อนห่อใบตองทาํใหดู้สะอาดขึ้น



โครงการ OTOP ประจาํปีงบประมาณ 2561 (15 กลุ่ม)



กจิกรรมอืน่ ๆ ทีส่นับสนุนภารกจิกรมปศุสัตว์ และภารกจิพืน้ที ่(Area) 

การสนบัสนุนงานของพื้นที่ (Area) ดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินคา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากนํ้านมโคคุณภาพสูง  

โดย สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต 5



งานมหกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลโคนมแห่งชาต ิ งานกระบือแห่งชาต ิ งานวนัแพะแห่งชาต ิ

งานมหกรรมไก่พืน้เมอืง  



การสนับสนุนงานของพืน้ที ่(Area) ด้านการแปรรูปและผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

- การฝึกอบรมหลกัสูตรการแปรรูปเนื้อโค โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร   

ย ัง่ยนื และอาหารปลอดภยัสู่ครัวโลก  เขตภาคเหนือตอนบน 2 สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัพะเยา

- ใหค้วามรู้เรื่องการฆ่าสุกรและใชอุ้ปกรณ์ที่ถูกตอ้งโรงฆ่าสตัวแ์ละชาํแหละสุกร จ.พะเยา 



การพฒันาผู้ประกอบการเพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

อบรม  แนะนาํผลิตภณัฑ ์ แนะนาํสถานที่ผลิตอาหาร  สาธิตการใชเ้ครื่องมือ  สนบัสนุนการปรับปรุง

สถานที่ผลิตอาหาร  การขอรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้น  ส่งต่อผูป้ระกอบการไปยงัหน่วยงานสนบัสนุน 



ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วนัที่ 1 2 3 4 5 6

6-12 พ.ย. 60 กรมปศุสตัว์

13-19 พ.ย. 60 กรมปศุสตัว์

20-26 พ.ย. 60 กรมปศุสตัว์

เชิญชวน เขต/จงัหวดั ที่มีสินคา้ดีเด่นดงั มาจาํหน่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ์ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

  - มีมาตรฐานการผลิต    - มีเรื่องราว Story     - มีความพเิศษโดดเด่น 

หมูยา่งเมืองตรัง  ตะนาวศรีไก่ไทย  เกษมชยัฟาร์ม  

เครื่องสาํอางนมแพะ HANA  ไก่เบตง




