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หัวข้อการบรรยาย
1. แนะนาํกองผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

2. นโยบายการทาํงานของกองผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

3. แผนปฏิบตัิงาน ประจาํปี 2561 ของ กองผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

4. การบูรณาการการทาํงานร่วมกบัปศุสตัวเ์ขตและปศุสตัวจ์งัหวดั

5. แนวทางการปฏิบตัิงานและขอ้เสนอของบประมาณ ประจาํปี 2562

   (FUNCTION, AGENDA, AREA)



แนะนํากองผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



คาํสั่งกรมปศุสัตว์ ที ่566/2560

เรื่อง จดัตั้งกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

อาํนาจหน้าที่

1. ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

2. ศึกษา วเิคราะห์ และจดัทาํแผนแม่บท แผนยทุธศาสตร์ แผนงานส่งเสริม และการวจิยั

ดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั ทั้งดา้นการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและ

ผลิตภณัฑป์ศุสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูเ้กี่ยวขอ้ง

5. ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่

ไดร้ับมอบหมาย



กองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ (กผส)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

กลุ่มวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการตลาด

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

ปทุมธานี

(ศผส. ปทุมธานี)

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

มหาสารคาม

(ศผส. มหาสารคาม)

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

เชียงใหม่

(ศผส. เชียงใหม่)

ศูนยว์จิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

ภาคใต้

(ศผส. ภาคใต)้

โครงสร้างการบริหารงาน 

กองผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์



โคนม

โคเนือ้

สุกร
แพะ

ไก่งวง
ไก่พืน้เมอืง

กระบือ

พืน้ทีร่ับผดิชอบ

ศผส.เชียงใหม่        ภาคเหนือ (เขต 5, 6)

ศผส.มหาสารคาม  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ( เขต 3, 4)

ศผส.ปทุมธานี        ภาคกลาง (1, 7) / ภาคตะวนัออก  (2)

กผส.                       ภาคใต ้(8) / ภาคใตช้ายแดน (9)

กลุ่มวชิาการ รายชนิดสัตว์

ศผส.เชียงใหม่       : โคนม  โคเนื้อ

ศผส.มหาสารคาม : ไก่งวง  ไก่พื้นเมือง  กระบือนม

ศผส.ปทุมธานี : สุกร  แพะนม แพะเนื้อ



วจิยั
Research

ความรู้ของนักวชิาการจากการวจิยั เรียนรู้ เพิม่พูนประสบการณ์

1. ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและ

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

2. ฝึกอบรม / เสวนา / สนทนา

3. ศึกษาดูงาน / ตรวจโรงงาน

4. งานมหกรรมต่าง ๆ เช่น Propack, Thaifex, Food Fair, World 

Food Expo, ANUGA Cologne, IFE London 

เครื่องมอืในการทํางานส่งเสริมการแปรรูปและผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



ผลติ
Production

จากวจิยัสู่การปฏิบัต ิ เพิม่พูนทกัษะ  ศึกษาตลาด

1. ทดลองผลิตโดยเงินรายไดผ้ลิตภณัฑ ์ทราบตน้ทุน ความยากง่าย

2. มีสถานที่ผลิตอาหารตน้แบบใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาศึกษา

3. มีสถานที่ใชใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยฝี่านการอบรม และฝึกงาน

เครื่องมอืในการทํางานส่งเสริมการแปรรูปและผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



ถ่ายทอด
Transfer

ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการแปรรูปและผลติภัณฑ์

1. การฝึกอบรมการแปรรูป*  

2. ดูงาน ฝึกงาน โรงงานแปรรูปของหน่วยงาน

3. สาธิตและแสดงนิทรรศการ

4. ปรึกษา ขอคาํแนะนาํ

เครื่องมอืในการทํางานส่งเสริมการแปรรูปและผลติภัณฑ์ปศุสัตว์

หลกัสูตรการอบรม 

    - เนื้อหา : รายชนิดสตัว ์เช่น สุกร โคเนื้อ โคนม สตัวป์ีก

                    โครงการเฉพาะ  เช่น พื้นที่สปก.  สร้างอาชีพในพื้นที่ภยัแลง้  อินทรีย์

    - ขั้นความรู้ : พื้นฐาน  ขั้นสูง    - ระยะเวลา : สั้น กลาง ยาว

    *** ตอ้งทาํหลกัสูตร พร้อมงบประมาณรอไว ้ Package การอบรม



ส่งเสริม
Extension

ส่งเสริมผู้ประกอบการ ยกระดบัมาตรฐานการผลติ

1. สถานที่แปรรูป : 

    - จดัทาํ Package* สถานที่แปรรูป เครื่องมืออุปกรณ์ วตัถุดิบ

    - จดัทาํโครงการ/ใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุง  สร้างใหม่,  ประสานงานการ

ขอใช ้ จา้งผลิต 

2. พฒันาผลิตภณัฑ ์:  อุดหนุนปัจจยัการผลิต (OTOP)*

3. แหล่งทุน : เขียนงบ/จดัหา  เงินอุดหนุน เงินกู ้ 

4. มาตรฐาน (GMP, HACCP, HALAL) : ชกัชวน  แนะนาํ  อบรม  

ส่งอบรม  พาทาํ  ซกัซอ้มการตรวจ ร่วมรับการตรวจ 

เครื่องมอืในการทํางานส่งเสริมการแปรรูปและผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



ตลาด
Marketing

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์สินค้าปศุสัตว์

1. กรมปศุสตัวจ์ดังานนิทรรศการเอง เช่น มหกรรมเนื้อ นมไข่  

หรือ กิจกรรมร่วมกบังานอื่นๆ เช่น เกษตรแห่งชาติ  เกษตรภาค

2. นาํผูป้ระกอบการไปออกร้านในงานต่าง ๆ 

3. โฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ ผา่นสื่อต่าง ๆ

4. จดักิจกรรมส่งเสริมการขายใน

5. เชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  เช่น ร้านกรม  อตก.    

Makro, Lotus, Road show 

เครื่องมอืในการทํางานส่งเสริมการแปรรูปและผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



วจิยั
Research ผลติ

Production

ถ่ายทอด
Transfer

ส่งเสริม
Extension

ตลาด
Marketing



Package การอบรมการแปรรูปและผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

หลกัสูตร เนือ้หา วนั

150 35 800 400

จํา 

นวน
งบประมาณ

บุคลากรของรัฐ

การสร้างวทิยากรดา้นการแปร

รูปผลิตภณัฑส์ตัว์

สถานที่ ศผส.เชียงใหม่

ทฤษฎี : โรงงานแปรรูปและหลกัการ 

GMP,  หลกัการแปรรูปเนื้อสตัว์

ปฏิบตัิ : การตดัแต่งและแปรรูปเนื้อสุกร 

สตัวป์ีก, การแปรรูปนํ้านมโค

3 6 6 3 - 20 ค่าเดินทางผูจ้ดั                     -

ค่าอาหารที่พกัเดินทาง 70,200

ค่าวสัดุฝึก                    30,000

ค่าวิทยากรภายนอก      1,200

                                  101,400

บุคคลภายนอก

การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นตน้

สถานที่ ศผส.เชียงใหม่

ทฤษฎี : วทิยาศาสตร์นํ้ านม โรงงานแปร

รูปและหลกัการ GMP,  หลกัการแปร

รูปนํ้านม

ปฏิบตัิ : นมพาสไอศกรีม โยเกิร์ต นม

เปรี้ยว ชีส

3 - - - - 20 ค่าเดินทางผูจ้ดั                     -

ค่าอาหารที่พกัเดินทาง         -

ค่าวสัดุฝึก                      25,000

ค่าวิทยากรภายนอก        1,200

                                      26,200

การสร้างอาชีพแปรรูปเนื้อสตัว์

แก่เกษตรกรในพื้นที่ สปก.

สถานที่  อบต.ไทรโยค

ทฤษฎี : Primary GMP,  หลกัการแปร

รูปเนื้อสตัว์

ปฏิบตัิ : การทาํแหนม หมูแดดเดียว 

ไส้กรอกอีสาน หมูฝอย ไส้อัว่

2 2 4 - 1 20 ค่าเดินทางผูจ้ดั                15,440  

ค่าอาหารที่พกัเดินทาง    16,800

ค่าวสัดุฝึก                         7,000

ค่าวิทยากรภายนอก          1,200

                                       40,440



Package สิ่งก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัการแปรรูปและผลติภณัฑ์

สถานทีต่ดั

แต่งเนือ้สัตว์

(เขยีง)

Butcher

โรงงาน

Primary

GMP

โรงแปรรูป

ขนาดกลาง

โรงแปรรูป

ขนาดใหญ่

สถานที่

จาํหน่าย

โคนม/แพะนม สพส - - แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

โคเนื้อ/แพะเนื้อ สพส แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

สุกร สพส แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง สพส - แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

แปลน

อุปกรณ์

- แปลน : ปร.4 ปร. 5 / แบบก่อสร้าง / ใบเสนอราคา 3 ราย

- อุปกรณ์ :  ครุภณัฑ ์: สเปกกรมปีปัจจุบนั / ใบเสนอราคา 3 ราย

                   วสัดุ :  สเปก / ใบเสนอราคา 3 ราย

*รู้จกัผูข้าย หรือ ผูร้ับเหมา ในการก่อสร้าง จาํหน่ายเครื่องมือ  อุปกรณ์ วสัดุ หลาย ๆ รายเพื่อความรวดเร็วในการทาํงาน

ศูน
ย์ร
วบ

รว
ม
นํ
า้น
ม

โร
งฆ่

าสั
ตว์

ล้ง
ไข่



ประเภทโรงงาน เครื่องมอื/อปุกรณ์ ผลติภณัฑ์ งบประมาณ

ขนาดเลก็

Primary GMP

(ปรับปรุงหอ้งครัว/สถานที่เดิม)

โตะ๊ เขียง มีด เครื่องบด เครื่อง 

Vaccum เตาแก๊ส หมอ้ ตูแ้ช่เนื้อดิบ

หมูแดดเดียว  แหนมมดั 

หมูทุบ หมูเส้น

เครื่องมือ/อุปกรณ์

200,000 บ.

สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซม 50,000บ.

ขนาดกลาง

GMP / อ.ย.

(แม่ฮ่องสอน / นครปฐม)

เครื่องสบัผสม เครื่องผสม เครื่อง

บรรจุไส้กรอก ตูอ้บแหง้ ตูเ้ยน็แช่

ผลิตภณัฑ ์ตูแ้ช่แขง็ผลิตภณัฑ ์เครื่อง

บีบลูกชิ้น 

ไส้กรอกเนื้อหยาบ กนุเชียง 

ไส้กรอกตม้ หมแูดดเดียวแช่

แขง็ ลกูชิ้น หมูยอ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์

1,200,000 บ.

สิ่งก่อสร้าง

850,000 บ.

ขนาดใหญ่

GMP / อ.ย.

(ปทุมธานี / เชียงใหม่)

ตูร้มควนั หอ้งเยน็วตัถุดิบ หอ้งเยน็

ผลิตภณัฑ ์หอ้งแช่แขง็ผลิตภณัฑ์

ไส้กรอกรวมควนั 

ผลิตภณัฑร์มควนั

เครื่องมือ/อุปกรณ์

2,000,000 บ.

สิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บ.

Package โรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ 



โรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ขนาดกลาง



เครื่องมอือปุกรณ์ในโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ขนาดกลาง



นโยบายการทาํงานของกองผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



1. งานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
1. โครงการหลวง

     - การแปรรูปสตัวท์ี่เลี้ยงบนพื้นที่สูง  อบรม/ดูงานเจา้หนา้ที่  

     - โครงการหลวง 48

2. โครงการพเิศษ

     - คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  และออกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

3. โครงการพระราชดาํริ

     กลุ่ม 1   ศูนยศ์ึกษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริและศูนยส์าขา   10 โครงการ

      กลุ่ม 2   โครงการตามพระราชดาํริ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  6 โครงการ

      กลุ่ม 3   โครงการในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2 โครงการ

      กลุ่ม 4   โครงการของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์   2 โครงการ

 กลุ่ม 5   โครงการของมูลนิธิชยัพฒันา  - ศูนยช์ยัพฒันาการเกษตรสิริธร จ.พิจิตร

      กลุ่ม 6   โครงการพฒันาตามพระราชดาํริ  ของสาํนกัราชเลขาธิการ 7 โครงการ

      กลุ่ม 7   โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริอื่นๆ   20 โครงการ

      กลุ่ม 8   โครงการวงัทววีฒันา 

4. การใช้ประโยชน์จากสัตว์พระราชทาน



การพฒันาผลติภณัฑ์จากพนัธุ์สัตว์พระราชทาน 

แพะพนัธุ์ชามี่ (Shami)แพะแบลคเบงกอล (Black Bengal)สุกรพนัธุ์เหมยซาน (Meishan)

โคทาจิมะ โคเนื้อภูพานกระบือนมพนัธุ์เมซานี (Mehzani) 



เป็ดพนัธุ์อี้เหลียง (Yi-liang) ห่านหวัสิงโต (Shitou) 

สุกรพนัธุ์จินหวั (Jinhua) 

การพฒันาผลติภณัฑ์จากพนัธุ์สัตว์พระราชทาน 



2. AGENDA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ถ่ายทอด
Transfer

ส่งเสริม
Extension

ตลาด
Marketing

1. การใหค้วามรู้เรื่องการแปรรูปและสร้างมลูค่าเพิ่ม

2. การศึกษาดูงาน หน่วยงาน หรือ ผูป้ระกอบการที่ประสบความสาํเร็จ 

3. การอบรมดา้นต่าง ๆ การฆ่าและการตดัแต่ง / การแปรรูปผลิตภณัฑ์

1. กรมปศุสตัวจ์ดังานนิทรรศการผลิตภณัฑ ์

2. นาํผูป้ระกอบการไปออกร้านในงานต่าง ๆ 

3. โฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ ผา่นสื่อต่าง ๆ

4. จดักิจกรรมส่งเสริมการขายใน

5. เชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  เช่น ร้านกรม  อตก. หา้งคา้ส่ง Road show 

1. สถานที่แปรรูป : 

    - จดัทาํ Package* สถานที่แปรรูป เครื่องมืออุปกรณ์ วตัถุดิบ

    - จดัทาํโครงการ/ใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุง  สร้างใหม่,  ประสานงานการขอใช ้ 

จา้งผลิต 

2. พฒันาผลิตภณัฑ ์:  อุดหนุนปัจจยัการผลิต 

3. แหล่งทุน : เขียนงบ/จดัหา  เงินอุดหนุน เงินกู ้ 

4. มาตรฐาน (GMP, HACCP, HALAL) : ชกัชวน  แนะนาํ  อบรม  ส่งอบรม  พาทาํ  

ซกัซอ้มการตรวจ ร่วมรับการตรวจ 

ศพก. 

แปลงใหญ่                        

เกษตรอนิทรีย์ 

เกษตรทฤษฎใีหม่            

จัดหาที่ทาํกนิ(ส.ป.ก.)

ไก่พืน้เมอืง

ไก่ไข่

เป็ดเนือ้

เป็ดไข่

สุกร / หมูหลุม

โคเนือ้

โคนม

แพะเนือ้

แพะนม

2. AGENDA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สุกรพนัธุ์เหมยซาน

สุกรพนัธุ์จินหวั

สุกรพนัธุ์ดาํเชียงใหม่

โคพนัธุ์พื้นเมือง

โคพนัธุ์ภูพาน (ทาจิมะ)

โคพนัธุ์ตาก (ชาโรเล่) กระบือพนัธุ์เมซานี

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.1 การพฒันาผลติภัณฑ์จากสัตว์พนัธุ์ดขีองกรมปศุสัตว์ (สพพ.)



แพะพนัธุ์โหนดวงัพญา

แพะพนัธุ์ดาํวงัคีรี

แพะพนัธุ์แองโกลนูเบียน

แพะพนัธุ์บอร์

แพะพนัธุ์ซาแนน

แพะพนัธุ์แบลคเบงกอล



แกะพนัธุ์คอร์ริเดล (Corridale)

แกะพนัธุ์บอนด ์(Bond)

แกะพนัธุ์ซานตา้อิเนส (Santa Ines)

แกะพนัธุ์ดอร์เปอร์ (Dorper)

กวางป่า หรือ กวางมา้ (Sambar Deer)

กวางพนัธุ์รูซ่า (Rusa Deer)



ไก่ประดู่หางดาํเชียงใหม่ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ ไก่ชีท่าพระ ไก่แดงสุราษฎร์

ไก่เบตง ไก่เซี่ยงไฮ้

ไก่แม่ฮ่องสอน ไก่คอล่อน



ไก่งวงพนัธุ์อเมริกนับรอนซ์ (American Bronze) ไก่งวงพนัธุ์เบลทส์วลิล ์สมอลไวท ์(Beltsvill Small White)

เป็ดไข่บางประกง เป็ดเทศท่าพระ เป็ดเทศกบินทร์บุรี

นกกระทา ห่านท่าพระ



GI (สิ่งบ่งชี้ทางภมูิศาสตร์) บ่งบอกวา่สินคา้มีคุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ที่ผลิตในแหล่งอื่น

# ธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดลอ้มหรือวตัถุดิบใหแ้ก่การผลิตสินคา้

# มนุษย ์ใชท้กัษะความชาํนาญและภมูิปัญญาในการผลิตสินคา้

แนวโน้ม ?
ไก่เบตง

ไก่แม่ฮ่องสอน

ไก่คอล่อนพทัลุง

ไก่นเรศวร

ไก่ดาํเชิงหวาย

ไก่แสมดาํ

โคเหนือเขื่อนภูมิพล

เนื้อสุรินทร์โกเบ

นมลา้นนา

หมํ่าชุมแพ

ไส่อัว่ตน้มะขาม

นมแกรสเฟ็ดดอยเต่า

เนื้อแกะอินทนนท์

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.2 GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์

ต้องจดทะเบียนในรูปผลติภัณฑ์ !



การดาํเนินการ

1. เขต/จงัหวดั สาํรวจ 

2. คดัเลือกและวางแผนการพฒันาและการใชง้าน

3. เสนอของบประมาณ 

# ตลาดนัดปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 4 แห่ง
    1. จงัหวดัอุทยัธานี

    2. จงัหวดัมหาสารคาม อ.เชียงยนื*

    3. จงัหวดัราชบุรี อ.หนองกวาง*

    4. จงัหวดันครศรีธรรมราช

# โรงฆ่าสัตว์ทุกชนิด (สัตว์ปีก สุกร โค)

# โรงงานแปรรูปผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ (เนือ้สัตว์/นํา้นม)
   1. จงัหวดัตาก*  (1) โรงตดัแต่งเนื้อโค อ.เมือง  

                             (2) โรงงานแปรรูปเนื้อโคครบวงจร

   2. โรงนมพาสเจอไรส์ เพชรบูรณ์  ตรัง  สุราษฎร์ธานี  จนัทบุรี ฯลฯ

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.3 การใช้ประโยชน์โรงฆ่าสัตว์/โรงงานแปรรูปทีข่องบประมาณโดยกรมปศุสัตว์ 



1. คดัเลือกสตัวท์ี่เหมาะกบัการบริโภคที่อายนุอ้ย หรือ หาเมนูที่เหมาะสม

2. ทดลองทาํเพื่อศึกษาการแปรรูป  ตน้ทุน และการตลาด

3. ตวัอยา่งการบริโภคสตัวอ์ายนุอ้ย

    3.1 โค เช่น ววัหนั  วลี  ไสก้รอกลูกววั

    3.2 สุกร หมูหนัฮ่องกง หมูยา่งเมืองตรัง

    3.3 อื่น ๆ 

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.4 แนวทางการบริโภคสัตว์อายุน้อยเพือ่ลดการใช้ยาและวคัซีน



เนือ้ลูกโควยัอ่อน (Veal – วลี)

1. ให ้สพพ.ผลิต และ กผส. ทาํการแปรรูป (อะไรบา้ง) และการตลาด (ที่ไหน)

2. ส่งเสริมใหเ้กษตรกร/สหกรณ์เลี้ยงและผลิตส่งตลาดหา้ง 



หมูย่างเมอืงตรัง

1. ได ้GI แลว้ ไดจ้ากสูตรเฉพาะในการทาํ แต่ยงัใชห้มูทัว่ไป นํ้าหนกัไม่เกิน 70 กก.

2. นโยบาย อปส. (1) ให ้สพพ. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูดาํเพื่อใชใ้นการทาํหมูดาํ (2) 

เนื่องจากเป็นหมูที่มีมนัเยอะ จึงใหใ้ชห้มูที่นํ้ าหนกันอ้ย ช่วง 40-50 กก. 



1. ไก่ไข่ปลดระวาง

     - ขอ้ตกลงอายกุารปลดระวาง ไก่พอ่แม่พนัธุ์ (PS) 72 สปัดาห์ ไก่ไข่ (Layer) 78 สปัดาห์

     - การแปรรูปเป็นอาหารคน เช่น ไก่แช่แขง็ (รอตม้ขมิ้นเป็นไก่สด) ไก่ตม้นํ้าปลา ไก่รมควนั

     - การแปรรูปเป็นอาหารสตัว ์เช่น Meat Bone Meal (MBM), ไก่ป่น

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.5 การแปรรูปเพือ่รองรับปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือ ต้องการระบายสินค้า



2. ไข่ไก่

ภาวะปกติ

     - รณรงคค์นไทยบริโภคไข่ไก่ปีละ 300 ฟอง

     - เพิ่มการแปรรูป เป็นผลิตภณัฑค์าวหวาน เช่น พดุดิ้งฮฮกไกโด  สงัขยา เมอแรง อื่นๆ

     - ศึกษาการความคุม้ทุนโรงงานไข่ผง  และการนาํไข่ผงมาใชป้ระโยชน์

ภาวะล้นตลาด

     - การเกบ็รักษาในหอ้งเยน็ 4 C 21 วนั ยงัไดไ้ข่คุณภาพปกติ ถา้นานกวา่นั้นคุณภาพลดลง  

และถา้ถึง 3 เดือนไข่ที่ไดต้อ้งนาํไปแปรรูปเป็นไข่ตอก ไข่ผง 

     - การแปรรูปเป็นอาหารคน เช่น ไข่ผง 

     - การแปรรูปเป็นอาหารสตัว ์เช่น ไข่ป่น 

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.5 การแปรรูปเพือ่รองรับปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือ ต้องการระบายสินค้า

ตวัอยา่ง  1. ไข่อินทรีย ์จ.เชียงราย เคยมีข่าวลน้ตลาด ผลิตไดเ้ดือนละ 100,000 ฟอง ขายได ้50,000 ฟอง

               2. เอาไข่แดงอินทรียไ์ปแปรรูป ไข่ขาวเหลือ

การแกไ้ข การสร้างมูลค่าเพิม่ 1. หาวิธีการแปรรูปเพื่อเป็นอาหารมนุษย์

                                                2. นาํมาทาํไข่ป่นอินทรีย ์ไข่ขาวป่นอินทรีย ์จาํหน่ายใหผู้เ้ลี้ยงสตัวอ์ินทรีย์





Milk Shop ร้าน + อุปกรณ์ วสัดุตั้งต้น รวม จาํนวน รวมทั้งสิ้น

Milk Karavan 300,000 10,000 310,000 1 310,000

Milk Kios 100,000 10,000 110,000 1 110,000

Milk Vending Cart 60,000 5,000 65,000 5 325,000

อบรมการแปรรูปนม 255,000

1,000,000

3. นโยบายกรมปศุสัตว์

3.6 นมสดชุมชน (รอธ.ทศพร ศรีศักดิ์)



1. อาหารแช่แขง็

    เมนูไก่ : ไก่ยา่ง  ไก่ตม้  ขา้วมนัไก่  ไก่ตม้นํ้าปลา  ไก่รมควนั ไก่กอแระ

    เมนูหมู : สเตก็หมู  หมูอบ  หมูยา่ง     เมนูเนื้อ : สเตก็เนื้อ  

    เมนูทอ้งถิ่นตามวฒันธรรม

    

2. อาหารกระป๋อง/ถุงเพ้าท์

     เมนูทอ้งถิ่นที่หากินยาก  หรือ เมนูต่างประเทศที่หากินยาก

     อาหาร Food service 

4. นโยบายกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

4.1  การพฒันาผลติภัณฑ์พร้อมบริโภคสําหรับสังคมเมอืง



ใหศ้ึกษารูปแบบการบริโภค รวมถึงศึกษาตลาดชายแดน  CLMV  ตลาดอาเซียน  ตลาดจีน/อินเดีย 

และหาแนวทางเชื่อมโยงจบัคู่ธุรกิจ 

Myanmar

4. นโยบายกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

4.2  ตลาดปศุสัตว์และผลติภัณฑ์ตามแนวชายแดน 



- ใหทุ้กศูนยส์ร้างเครือข่ายเกษตรกรและผูป้ระกอบการดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์: รายเดี่ยว 

กลุ่ม วสิาหกิจ สหกรณ์ บริษทั

- ส่งเสริมและยกระดบัการแปรรูปทั้งในดา้นการผลิต มาตรฐาน และการตลาด

- ผลกัดนัเขา้ประกวดสินคา้ OTOP เพือ่เขา้ไปอยูใ่นบญัชีรายชื่อของกรมการพฒันาชุมชน (พช) และเขา้

โครงการพฒันาดาว OTOP ต่อไป

- เครือข่ายผูป้ระกอบการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์หรือ เครือข่ายผูผ้า่นการอบรม  ขอใหทุ้กศูนยม์ี

เครือข่ายผูป้ระกอบการ โรงงาน  สหกรณ์

ถ่ายทอด
Transfer

ส่งเสริม
Extension

ตลาด
Marketing

4. นโยบายกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

4.3  การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ



4. นโยบายกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

4.4  ร้านค้าสวสัดกิารกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)

วตัถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการขายของสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากงานวิจยั

ของกรมปศุสตัว ์ และจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน ใหก้บัสมาชิกสวสัดิการกรมปศุสตัว์

2. เพื่อใหส้มาชิกสวสัดิการกรมปศุสตัวส์ามารถเลือกซื้อสินคา้ไดโ้ดยตรงจากเกษตรกรผูผ้ลิต

3. เพื่อใหเ้กษตรกรผูท้าํอาชีพปศุสตัวไ์ดม้ีโอกาสนาํสินคา้มาจาํหน่ายโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้ คนกลาง





แผนการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561 

กองผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลา(วนั) จาํนวนรุ่น จาํนวนคน

การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 3 2 40

การผลิตภณัฑเ์นยแขง็ในอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 4 1 20

การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑน์มในการแปรรูปเบเกอรี่ 2 1 20

การทาํผลิตภณัฑค์วามงามจากนํ้านมแพะอยา่งง่าย 3 1 20

การทาํผลิตภณัฑส์ปาจากนํ้านมแพะโฮมเมด 3 1 20

การแปรรูปสุกรสาํหรับผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นไทย 3 1 20

การแปรรูปเนื้อสุกรสาํหรับผลิตภณัฑย์โุรป รุ่น 1 3 2 40

การตดัแต่งเนื้อโคและการปรุงสเตก็เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20

การแปรรูปสตัวป์ีก เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20

1. หลกัสูตรการอบรมการแปรรูปผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2561

1. ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่



หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลา(วนั) จาํนวนรุ่น จาํนวนคน

การทาํผลิตภณัฑเ์นื้อสตัว ์(สุกร) ระยะสั้น 5 3 60

การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นพื้นฐาน 3 1 20

การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑน์มในการแปรรูปเบเกอรี่ 2 1 20

2. ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี



หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลา(วนั) จาํนวนรุ่น จาํนวนคน

การแปรรูปสตัวป์ีก เพื่อสร้างอาชีพ 3 1 20

การแปรรูปสุกรสาํหรับผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นไทย 3 1 20

3. ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม



แผนงาน บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแขง็

โครงการ พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขัน

และยกระดบัคุณภาพสินค้าหนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ์ (OTOP)

2. OTOP



วตัถุประสงค์

1. เพือ่พฒันาทกัษะในด้านการบริหาร จดัการ การผลติ การตลาด และความสามารถในการ

กาํหนดแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมแก่ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภัณฑ์

2. เพือ่พฒันากระบวนการผลติสินค้า รูปแบบและความหลากหลายของสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ของสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดืม่ (ผลติภัณฑ์ปศุสัตว์) ให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง

ตวัชี้วดั 

เชิงปริมาณ วสิาหกจิชุมชนได้รับการพฒันา จาํนวน 15 กลุ่ม

เชิงคุณภาพ วสิาหกจิชุมชนมรีายได้เพิม่ขึน้ 10%



ลาํดบัที่ จังหวดั ชื่อกลุ่ม ผลติภณัฑ์

1. ปทุมธานี วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธญับุรี ไส้อัว่

2. ชยันาท วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นวดัสะพาน ไข่เยีย่วมา้แฟนซี

3. ชยัภูมิ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาเนิน ไข่เคม็พอกดินสอพอง

4. อุดรธานี กลุ่มไข่เคม็ไอโอดีนบา้นหนองบวับาน ไข่เคม็ไอโอดีน

5. สกลนคร กลุ่มแม่บา้นแปรรูปอาหารบา้นหนองกงุ ไส้กรอกหมู

6. นครพนม ป้าเหียนหมูยอ ขาหมูยดัไส้

7. ลาํปาง กลุ่มพฒันาสตรีทาํแคบหมู (ตราหมอ้เงิน) แคบหมูไร้มนั

8. พะเยา กลุ่มแม่บา้นแปรรูปอาหารบา้นหวัขวั จิ้นส้มหมู

9. เชียงราย วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบา้นเหมืองหลวง แหนมหมูตรานนัทนีย์

10. ตาก กลุ่มวสิาหกิจชุมชนไข่เคม็บา้นลาดยาว ไข่เคม็

11. พิจิตร กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหาร ไข่เคม็และนํ้าพริก ไข่เคม็พอกสมุนไพรเสริมไอโอดีน

12. ราชบุรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสิงห์ กนุเชียงหมู

13. ประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มพฒันาอาชีพไร่ใหม่ 2003 หมูเส้นปรุงรส ตราบูรพาฟาร์ม

14. สงขลา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนหวัควนร่วมใจ ไข่เคม็ไอโอดีน

15. สตูล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นวงัพะเนียด ไข่เคม็พอเพียง

รายชื่อกลุ่มวสิาหกจิชุมชนฯ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561



ขั้นตอนการดาํเนินงาน

กองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ขออนุมตัโิครงการและงบประมาณ  

คดัเลอืกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 15 จงัหวดั

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนได้รับการสนับสนุนและพฒันา

1. สํารวจความต้องของกลุ่มเป้าหมาย

2. ตดิตามประเมินผลโครงการ
1. สํารวจความต้องของกลุ่มเป้าหมาย   

2. สนับสนุนปัจจยัการผลติ

3. ตดิตามประเมินผลโครงการ

ศูนย์วจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑ์

ปศุสัตว์

สํานักงาน

ปศุสัตว์จงัหวดั

โอนงบประมาณ



กลุ่ม      :  กลุ่มสตรีทาํแหนมบ้านปัญจะพฒันา

ผลติภณัฑ์ :  แหนมหมู

ปี 2559  ระดบั  4 ดาว

ปี 2560  ระดบั  5 ดาว

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

ผู้ที่ให้ข้อมูล  : คุณศิริกาญจน์ ทรงรกษา (053 899122)

วสัดุ/อปุกรณ์/ ที่กรมสนับสนุน : 

1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอณุหภูมิ

2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเท้าบูธ, ผ้ากนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจอืปนอาหาร

4. วสัดุงานบ้านครัว : เครื่องชั่ง, มีดหั่นเนือ้, ที่แต่งคมมีด, 

หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

ยอดรวม (บาท)

กาํไร 

25 %

กาํไร 

30 %

กาํไร 

40 %

ตวัอย่างความสําเร็จ OTOP

การเปลี่ยนแปลง : เครื่องแต่งกายในการผลิตสามารถป้องกนัการปนเปื้อนไดม้ากขึ้น 

มีการควบคุมอุณหภมูิตม้หนงัหมูที่ทาํใหไ้ดห้นงัที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ผสมวดัุเจือปน

เองสามารถลดตน้ทุนได ้อดัแหนมลงหลอดพลาสติกก่อนห่อใบตองทาํใหดู้สะอาดขึ้น



ที่ กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.

คัดเลือกกลุ่ม OTOP (ด้านปศุสัตว์) จากบัญชีคัดสรร 

OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระดับ 2-3 ดาว) 

จํานวน 15 กลุ่ม

2.
โอบงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุ

สัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

3.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสํานักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่สํารวจ วิเคราะห์ พร้อมให้

คําแนะนําแก่กลุ่มเป้าหมาย

4.

สนับสนุน พัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการ 

การตลาด ตลอดจนกระบวนการผลิต รูปแบบ ความ

หลากหลายของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ใหม้ีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

5.
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตามตัวชี้วัด

6.
งานมหกรรมสินค้า OTOP ด้านปศุสัตว์ (NEW) 

(ระยะเวลา 2-3 วัน)

แผนการดาํเนินงาน



แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.4 โครงการ : เกษตรอินทรีย์

กิจกรรม : ส่งเสริมการทาํปศุสตัวอ์ินทรีย์
เป้าหมาย : เชียงใหม่ – โคนม แพะนม

                  สุรินทร์ – สุกร ไก่พื้นเมือง 

                  ราชบุรี – หมูหลุม 

3. โครงการพฒันาผลติภณัฑ์และตลาดปศุสัตว์อนิทรีย์  (กสส.)



โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดาํเนินการ 

(ระบุจงัหวดั)
ผูด้าํเนินการ

1. โครงการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ปศุสตัว์

อินทรีย ์ หลกัสูตร “การแปรรูปนํ้านมอินทรีย”์

จาํนวน 1 รุ่น ๆ ละ 15 คน

เชียงใหม่ ศผส. เชียงใหม่

2. โครงการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ปศุสตัว์

อินทรีย ์ หลกัสูตร “การแปรรูปเนื้อสตัวอ์ินทรีย”์

จาํนวน 1 รุ่น ๆ ละ 15 คน

สุรินทร์ ศผส. มหาสารคาม

3. โครงการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ปศุสตัว์

อินทรีย ์ หลกัสูตร “การแปรรูปเนื้อสตัวอ์ินทรีย”์

จาํนวน 1 รุ่น ๆ ละ 10 คน

ราชบุรี ศผส. ปทุมธานี

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์และตลาดปศุสัตว์อนิทรีย์ 



4. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6 – 26 พฤศจกิายน 2560



วนัที่ 1 2 3 4 5 6 7

6-12 

พ.ย. 60

Dairy Home

ผลิตภณัฑน์ม

อินทรีย์

ORGANIC

บจก.วรีะพงษ์

เจริญฟาร์ม

กระทา

ไข่นกกระทา

อนามยั

Livestock

Farm

Outlet

กรมปศุสตัว์

ผลิตภณัฑ์

เนื้อ/นม

โคราชวากิว

สเตก็เนื้อ

โคราชวากิว

ไก่บา้น

ตะนาวศรี

ไก่ยา่ง 

ไก่สะเตะ๊ 

ลูกชิ้น

เอสเคอินเตอร์

ฟู้ ด

สเตก็หมู

พริกไทยดาํ เครือข่าย

ไก่เบตง

ประชารัฐ

จงัหวดั

ชายแดน

ภาคใต้

เจริญขา้ว

มนัไก่เบตง

พนัธุ์แท้

13-19 

พ.ย. 60

LOVE Goat 

milk

นํ้านมแพะ

Young Smart F

เกษมชยัฟู้ ด

ไข่ไก่ ไข่เป็ด

ผลิตภณัฑไ์ข่

สุรินทร์โกเบ

สเตก็เนื้อววั

โกเบ

ไก่งวงตกั

ศิลา

ผลิตภณัฑไ์ก่

งวง

โกแสง

หมูยา่งเมือง

ตรัง

20-26 

พ.ย. 60

บริษทั

เชียงใหม่เฟรช

มิลค ์จาํกดั

ผลิตภณัฑน์ม

คุณภาพสูง

ลา้นนา

High Quality

บริษทัอคัรา 

กรุ๊ป จาํกดั 

(ฟาร์มแสง

ทอง)

ไข่ไก่สด

เครือข่าย

วสิาหกิจ

ชุมชนปศุสตัว์

เพชรบุรี

ผลิตภณัฑเ์นื้อ

โคขนุ

เจก้ิมเป็ด

พะโล้

เป็ดพะโล้

วสิาหกิจ

ชุมชนอาหาร

แปรรูป จ.แม่

พนู (แม่ลดั)

ไส้อัว่/

แคบหมู/

นํ้าพริกหนุ่ม/

แหนมหมู

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Show case
สินคา้สาํเร็จรูป/ผลิตภณัฑ์ อาหารปรุงสุก



การบูรณาการการทาํงานร่วมกบัปศุสัตว์เขต

และปศุสัตว์จงัหวดั





คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาด้านการแปรรูปและผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ พืน้ทีป่ศุสัตว์เขต...... 

องค์ประกอบคณะกรรมการ

1. ปศุสตัวเ์ขต ประธานกรรมการ

2. ผูอ้าํนวยการส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์ รองประธานกรรมการ

3. ผูอ้าํนวยการส่วนมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์ กรรมการ

4. ปศุสตัวจ์งัหวดัในพื้นที่เขต กรรมการ

5. ผูอ้าํนวยการศูนย/์สถานี หวัหนา้ด่าน ปศุสตัวอ์าํเภอที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการ

6. ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ กรรมการและเลขานุการ

7. เจา้หนา้ที่ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

อาํนาจหน้าที่

1. กาํหนดนโยบายการส่งเสริมดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑส์ตัวข์องเขต

2. กาํกบัดูแลและขบัเคลื่อนงานดา้นการส่งเสริมการแปรรูปและผลิตภณัฑส์ตัว์

3. กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ โรงฆ่าสตัว ์โรงงานแปรรูป และสถานที่อื่นๆ 

ของกรมปศุสตัวใ์หส้ามารถดาํเนินการได้

4. คดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบการ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการเขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรม ที่ทางภาครัฐจดัขึ้น

5. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสตัวม์อบหมาย



หน่วยงาน กจิกรรม วนั/สถานที่

ศผส.เชียงใหม่

สนง.ปศจ.อุทยัธานี อบรมการแปรรูปเนื้อโค 5-9 และ12-16 ก.พ. 2560
ศผส.เชียงใหม่

สนง.ปศจ.ชยันาท การอบรมการแปรรูป เนื้อโคและเนื้อแพะ 19-20 และ 26-27 ธ.ค. 60
ศผส.เชียงใหม่

สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ เชิญไปใหค้าํปรึกษาเกษตรกร เรื่อง การสร้าง
หอ้งตดัแต่งซากสุกร

ยงัไม่ระบุเวลา
จ.เพชรบูรณ์

สนง.ปศจ.พะเยา อบรมแปรรูปเนื้อโค ยงัไม่ระบุเวลา
สนง.ปศจ.พะเยา

ศผส.มหาสารคาม

สนง.ปศจ.นครพนม อบรมการแปรรูปเนื้อโค ยงัไม่ระบุเวลา
ศผส.มหาสารคาม

ศผส.ปทุมธานี

สนง.ปศข.7 อบรมการแปรรูปแพะเนื้อ/แพะนม ยงัไม่ระบุเวลา
ศผส.ปทุมธานี

กิจกรรมดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑร์่วมกบัเขตและจงัหวดั ปีงบประมาณ 2561
30 ต.ค. 60



แนวทางการปฏิบัตงิานและ

ข้อเสนอของบประมาณ ประจาํปี 2562



นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562



1. GOODBYE CHEMICALS, HELLO NATURAL : ผูบ้ริโภคยคุใหม่ตอ้งการสินคา้ที่สดใหม่ มาจาก

ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง มีผลการสาํรวจพบกวา่  89% ของผูบ้ริโภค ตอ้งการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ,  84% ชื่นชอบ

อาหารที่หาซื้อไดใ้นทอ้งถิ่น,  84% ตอ้งการอาหารที่ไม่มีสารเคมี,  82% ชื่นชอบฉลาก Clean label  เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภค    

ไม่กลวัที่จะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัผลิตภณัฑค์ุณภาพดี ๆ อีกต่อไป 

2. Localisation : สินคา้จากทอ้งถิ่นจะกลายเป็นส่วนสาํคญัของอุตสาหกรรมอาหาร เพราะอีกนยัยะหนึ่ง ความเป็น Local 

สื่อสารไดถ้ึงเรื่องราว ความสดใหม่ คุณภาพ ความสะอาด และความเป็นธุรกิจขนาดเลก็ โดยนิยามของคาํวา่ “Localisation” นั้น

หมายรวมถึงความสดใหม่จากธรรมชาติ ส่งจากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ใชก้าํลงัการผลิตในครัวเรือน ผลิตในปริมาณไม่มาก   

อยูไ่ม่ไกลจากพื้นที่นกั และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์

3. Transparency : ความโปร่งใส จริงใจกบัผูบ้ริโภคจะกลายมาเป็นสิ่งสาํคญัในอนาคต ที่ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งสื่อสารถึง 

เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์นทุกแง่มุม ไม่วา่จะเป็น  ส่วนผสมและสารประกอบที่สาํคญั  แหล่งผลิต   กระบวน 

การเพาะปลูก  ราคาที่ชดัเจน  การรับประกนัสุขภาพ  ไปจนถึงผลกระทบที่จะเกิดกบัสิ่งแวดลอ้มและโลกกนัเลยทีเดียว

4. Blurred line between food and drugs : เสน้แบ่งที่จางลงระหวา่ง  “ยา” “ อาหาร” และ “อาหารเสริม” 

Hippocrates เคยกล่าวไวน้านมาแลว้วา่ “Let food be your medicines” หรือ ทานอาหารให้เป็นยา ปัจจุบนัคาํกล่าวนี้ไม่ไดเ้ป็นคาํ

เปรียบเปรยใหดู้แลสุขภาพจากอาหารที่มีประโยชนก์บัร่างกายเท่านั้น เพราะโลกยคุใหม่ มีนวตักรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ ทั้งให้

คุณค่าทางโภชนาการและยงัใส่ส่วนผสมที่บาํรุง ป้องกนั ตลอดจนรักษาโรคบางชนิดไวด้ว้ย

8 เทรนด์อาหารมาแรง ปี 2018 

บอกลาสารเคม-ีหันหาธรรมชาต-ิกนิอาหารให้เป็นยา



5. Sweeter Balance : แมน้ํ้ าตาลเป็นสิ่งตอ้งหา้มสาํหรับสุขภาพที่ดี แต่ส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการรสชาติแสน

อร่อยที่คุน้เคย สมดุลแห่งความหวานกบัสุขภาพ จึงยงัเป็นประเดน็สาํคญัที่อุตสาหกรรมอาหารใหค้วามใส่ใจ จนมีตวัเลือกเป็น

สารใหค้วามหวานจากธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นหญา้หวาน เดก็ซ์โตรส หรืออื่น ๆ

6. Seed of Change : จากการที่ผูบ้ริโภคสนใจในเมลด็ต่าง ๆ อยา่งเมลด็เจียและควินวันั้น กลายเป็นใบเบิกทางใหแ้ก่เมลด็

พนัธุ์อื่น ๆ นาํมาซึ่งรสชาติ สมัผสั ของธรรมชาติที่หลายหลาย ใหป้ระโยชนต์่อร่างกายและมีโปรตีนสูง จนทาํใหบ้ริษทัต่าง ๆ วจิยั

พฒันาและมองหาเมลด็พนัธุ์อื่น ๆ เขา้สู่ตลาด นาํมาต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการสกดัเป็นนํ้ามนั เป็นผง ตลอดจนนาํมาแปร

รูปเพื่อแทนที่อาหารแบบเดิม เช่น แป้งเดก็จากธญัพืช เส้นสปาเกตตี้จากถัว่ พาสตา้จากควินวั เป็นตน้

7. สุขภาพทีล่งตัว : ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะหนัมาเลือกสรรอาหารและเครื่องดื่มที่ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการและใหพ้ลงังาน

อยา่งเตม็ที่แทนอาหารไขมนัตํ่า หรืองดอาหารแบบเดิม แต่ยงัคงใส่ใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยา่งยดืหยุน่ขึ้น เช่น ตอ้งการอาหาร

กลุ่ม Low FODMAPs เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดและแก๊สต่าง ๆ   ผูบ้ริโภคยงัตอ้งการอาหารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพ

อยา่งเช่น อาหารสาํหรับผูป้่วยโรคเบาหวาน อาหารสาํหรับผูท้ี่มีปัญหากระดูกขอ้ต่อ เป็นตน้

8. Smart Packaging : อีกหนึ่งเรื่องที่อุตสาหกรรมอาหารใหค้วามสนใจ คงจะหนีไม่พน้เรื่องบรรจุภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็น

การออกแบบใหส้วยงามดึงดูดใจผูบ้ริโภค สื่อสารคุณสมบตัิของอาหาร สะดวกและคุม้ค่าในการจดัส่งแลว้ บรรจุภณัฑย์งัทาํ

หนา้ที่บอกช่วงเวลาที่เหมาะสมสาํหรับการทานอาหารนั้น ๆ โดยในปัจจุบนัการพฒันา Smart Packaging กลายเป็นเป้าหมาย

สาํคญัของวงการอาหารทัว่โลก ทาํใหก้ารพฒันาบรรจุภณัฑท์ี่สามารถบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมสาํหรับรับประทาน หรือวนั

หมดอายไุดโ้ดยการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เป็นตน้

8 เทรนด์อาหารมาแรง ปี 2018 
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งบ AGENDA ปี 2562



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.4 โครงการ : เกษตรอินทรีย์

กิจกรรม : ส่งเสริมการทาํปศุสตัวอ์ินทรีย์

เป้าหมาย ไก่ไข่ : เชียงราย

                ไก่พื้นเมือง : ยโสธร สุรินทร์ อาํนาจเจริญ

                สุกร : ราชบุรี

โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตลาดปศุสตัวอ์ินทรีย ์



โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

พื้นที่ดาํเนินการ 
(ระบุจงัหวดั)

กลุ่มเป้าหมายค่าใชจ้่าย
ดาํเนินงาน

ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง

เงิน
อุดหนุน

รวม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การ
พฒันาผลิตภณัฑจ์ากไข่และเนื้อสตัวอ์ินทรีย 
จาํนวน 4 รุ่นๆ 10 คน 

์
          

39,400 - -
 

        
39,400 

เช
ย
ียงราย
โสธร
สุรินทร์
อาํนาจเจริญ

กลุ่มเกษตรกร

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การ
พฒันาผลิตภณัฑจ์ากเนื้อสุกรอินทรีย ์
จาํนวน 1 รุ่นๆ 10 คน 

           
9,900 - - 

        
9,900 

ราชบุรี กลุ่มเกษตรกร

3. การสนบัสนุนปัจจยัการผลิตผลิตภณัฑ์
ปศุสตัวอ์ินทรีย ์ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม 
ๆ ละ 100,000 บาท

- - 
        

500,000 
        

500,000 
เชียงราย
ยโสธร
สุรินทร์
ราชบุรี
อาํนาจเจริญ

กลุ่มเกษตรกร

4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 5 
พื้นที่ ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 250,000

250,000 - - 250,000   

   299,300 -    500,000 799,300   

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์และตลาดปศุสัตว์อนิทรีย์ 



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.4 โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสตัวแ์บบแปลงใหญ่

ชนิดสัตว์ ชื่อแปลง จังหวดั

ไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมือง อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

ไก่พื้นเมือง แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง จ.ลาํปาง

ไก่พื้นเมือง แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อ.สนัทราย เชียงใหม่

ไก่งวงตกัศิลา แปลงใหญ่ไก่ง่วงตกัศิลา จ.มหาสารคาม

ไก่งวง แปลงใหญ่ไก่งวงจงัหวดันครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

ไก่ดาํ กลุ่มวสิาหกิจฯไก่ดาํสมุนไพรบา้นเชิงหวาย อ.พรหมพิราม พล.

โคนม กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจ

โคนม แปลงใหญ่โคนมชุมพร อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โคนม สหกรณ์โคนมไท-เดนมาร์กอ่าวนอ้ยจก อ.เมือง จ.ประจวบ

โครงการพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัวจ์ากแปลงใหญ่ดา้นปศุสตัว์



โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

พื้นที่ดาํเนินการ 
(ระบุจงัหวดั)

กลุ่ม
เป้าหมาย

ค่าใชจ้่าย
ดาํเนินงาน

ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง

เงิน
อุดหนุน

รวม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การแปร
รูปผลิตภณัฑน์ม จาํนวน 3 รุ่นๆละ 10 คน 
งบประมาณรุ่นละ 12,400

          
37,200 

  
- - 

          
37,200 

กาญจนบุรี
ชุมพร
ประจวบคีรีขนัธ์

เกษตรกร
แปลงใหญ่

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การแปร
รูปผลิตภณัฑไ์ก่พื้นเมือง จาํนวน 6 รุ่นๆ 10 คน 
งบประมาณ 12,400 บาท

          
74,400 

 
- - 

          
74,400 

ระยอง
นครพนม
พิษณุโลก
ลาํปาง
มหาสารคาม
เชียงใหม่

เกษตรกร
แปลงใหญ่

3. การปรับปรุงสถานที่ในการแปรรูปและจดัซื้อ
เครื่องมืออุกรณ์และวตัถุดิบในการแปรรูป 
จาํนวน 9 แปลง ๆ ละ 100,000 บาท

- - 
          

900,000 
          

900,000 
กาญจนบุรี
ชุมพร
ประจวบคีรีขนัธ์
ระยอง
นครพนม
พิษณุโลก
ลาํปาง
มหาสารคาม
เชียงใหม่

 4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 9 แปลง
พื้นที่

           
250,000 - - 

         
250,000 

 361,600              -   900,000 1,261,600   

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์จากแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.6 โครงการ : พฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

กิจกรรม : พฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

เป้าหมาย : 9 เขต ๆ ละ 1 ศพก. รวม 9 ศพก.

โครงการสร้างวทิยากรดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

ประจาํศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร



โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) พื้นที่

ดาํเนินการ 

(ระบุจงัหวดั)

กลุ่มเป้าหมายค่าใชจ้่าย

ดาํเนินงาน

ครุภณัฑ์

สิ่งก่อสร้าง

เงิน

อุดหนุน
รวม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การ

สร้างวทิยากรดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุ

สตัวป์ระจาํศนูยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร จาํนวน 9 รุ่นๆละ 20 

คน

        

252,900 

 

-

 

-

          

252,900 

9 เขต ๆ ละ 1 

จงัหวดั

ศพก.หลกั

ศนูยเ์ครือข่าย

เครือข่ายศพก.

2. การจดัซื้อเครื่องอุปกรณ์การสอนดา้นการ

แปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์4 ชุด ๆ ละ 

100,000 บาท

 

-

        

400,000 

 

-

          

400,000 

กทม, 

ปทุมธานี, 

เชียงใหม่, 

มหาสารคาม

กผส

ศผส. 3 แห่ง

3. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 9 

พื้นที่ ๆ ละ 50,000 บาท

        

450,000 

 

-

 

-

          

450,000 

กทม, 

ปทุมธานี, 

เชียงใหม่, 

มหาสารคาม

กผส

ศผส. 3 แห่ง

      702,900 400,000 -  1,102,900   

โครงการสร้างวทิยากรด้านการแปรรูปผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ประจาํศูนย์เรียนรู้

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.7 โครงการ : พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

เป้าหมาย : 9 เขต ๆ ละ 1 รุ่น  รวม 9 รุ่น
- การสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํผลิตภณัฑ์

- เสน้ทางความสาํเร็จจาก Smart farmer ตน้แบบ  

- ขอ้มูลดา้นการตลาดและทิศทางผลิตภณัฑป์ศุสตัวใ์นอนาคต 

- วธิีการผลิตสินคา้เกษตรอยา่งไรใหต้รงใจลูกคา้  

- จดัแสดงผลงานการแปรรูปสินคา้ปศุสตัว ์

1. โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพฒันา

เครือข่ายเกษตรกรผูแ้ปรรูปสินคา้ปศุสตัว ์ระดบัเขต



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.7 โครงการ : พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

เป้าหมาย : 4 ภาค (เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต)้

- ขอ้มูลการผลิตปศุสตัวใ์นพื้นที่และรูปแบบการแปรรูปที่เหมาะสม

- การทาํผลิตภณัฑท์ี่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น

- แนวทางการเพิ่มมูลค่าใหส้ินคา้ปศุสตัวต์ามรายชนิดสตัว ์

- การพฒันาเกษตรกรดา้นการแปรรูปและการแลกเปลี่ยนสินคา้

2. โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เทคโนโลยี

การแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัวส์าํหรับ Smart Officer



AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

1.แผนงานบูรณาการการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.7 โครงการ : พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

เป้าหมาย : 1 ครั้ง 

- เทคโนโลยกีารแปรรูปที่ทนัยคุสมยั

- แนวทางการเพิ่มมูลค่าใหส้ินคา้ปศุสตัวต์ามรายชนิดสตัว ์

- ขอ้มูลดา้นการตลาดและทิศทางผลิตภณัฑส์ินคา้ปศุสตัวใ์นอนาคต 

- การทบทวนและวางแผนปฏิบตัิงานดา้นการส่งเสริมการแปรรูปฯ 

3. โครงการสมัมนา เรื่อง การทบทวนและวางแผนปฏิบตัิงาน

ดา้นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว์



โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) พื้นที่

ดาํเนินการ 

(ระบุจงัหวดั)

กลุ่มเป้าหมายค่าใชจ้่าย

ดาํเนินงาน

ครุภณัฑ์

สิ่งก่อสร้าง

เงิน

อุดหนุน
รวม

1. โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง การพฒันาเครือข่ายเกษตรกรผูแ้ปร

รูปสินคา้ปศุสตัว ์ระดบัเขต

จาํนวน 9 รุ่นๆละ 40 คน

        

322,200 

 

-

 

-

         

322,200 

9 เขต ๆ 

ละ 1 ครั้ง

เกษตรกร 30 คน, 

จทน.เขต จงัหวดั 

ศผส กผส 10 คน 

รวม 40 คน

2. โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง เทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุ

สตัวส์าํหรับ Smart Officer

        

250,690 

 

-

 

-

         

250,690 

4 ภาค ๆ 

ละ 1 ครั้ง

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การแปรรูป

3. โครงการสมัมนา เรื่อง การทบทวนและ

วางแผนปฏิบตัิงานดา้นการส่งเสริมการ

แปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

        

205,320 

 

-

 

-

         

205,320 

กทม. เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การแปรรูป

รวมทั้งสิ้น      778,210 -   -   778,210   

โครงการ : พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง กจิกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 



เป้าหมาย : สระแกว้  กาญจนบุรี

โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรในพื้นที่ สปก. 

ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว์

AGENDA 2562 แผนงานบูรณาการ

8. แผนงานบูรณาการจดัการปัญหาที่ดินทาํกิน

โครงการ : ส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินทาํกินของเกษตรกร  

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินทาํกินของเกษตรกร 



โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) พื้นที่

ดาํเนินการ 

(ระบุจงัหวดั)

กลุ่มเป้าหมายค่าใชจ้่าย

ดาํเนินงาน

ครุภณัฑ์

สิ่งก่อสร้าง

เงิน

อุดหนุน
รวม

1. สร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวข์นาดกลาง

พร้อมอุปกรณ์ 2 แห่ง

- 4,000,000  - 4,000,000 สระแกว้

กาญจนบุรี

เกษตรกรใน

พื้นที่ สปก. 

2. อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์

จาํนวน 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน

91,880  -  - 91,880 สระแกว้

กาญจนบุรี

เกษตรกรใน

พื้นที่ สปก. 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกรผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัวใ์น

พื้นที่ สปก. จาํนวน 2 กลุ่ม

 - - 400,000 400,000 สระแกว้

กาญจนบุรี

เกษตรกรใน

พื้นที่ สปก. 

4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 2 

พื้นที่

100,000 -  - 100,000 สระแกว้

กาญจนบุรี

      191,880    4,000,000 400,000 4,591,880   

โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรในพื้นที่ สปก. ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว์



กิจกรรมยอ่ย 1 : การยกระดบัคุณภาพสินคา้หนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

ประเภทผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์                    

งบประมาณ  3,600,000.- บาท

กิจกรรมยอ่ย 2 : การพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัวท์ี่เป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถิ่น

เพื่อเป็นสินคา้ OTOP               

งบประมาณ  2,340,000.- บาท

แผนงานพืน้ฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ผลผลติ : พฒันาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กจิกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยดี้านการปศุสัตว์
โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพสินค้าหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)

OTOP 2562



กจิกรรมย่อย : การยกระดบัคุณภาพสินค้าหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ์ (OTOP) ประเภทผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

 งบประมาณ 3,600,000.- บาท

กิจกรรม เป้าหมาย

งบดาํเนินการ

รวมเป็น

เงิน

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ที่พกั 

ยานพาหนะ

ค่าวสัดุ

นํ้ ามนั

เชื้อเพลิงฯ

วสัดุงาน

บา้นงาน

ครัว

ค่าวสัดุ

เครื่องแต่ง

กาย

ค่าวสัดุ

เกษตร

การพฒันากระบวนการผลิต รูปแบบ

และความหลากหลายของสินคา้และ

บรรจุภณัฑ ์ช่วยยกระดบัสินคา้หนึ่ง

ตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑใ์หม้ีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง นาํไปสู่

ผลิตภณัฑร์ะดบั 4 – 5 ดาว 

เป้าหมาย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่แปร

รูปผลิตภณัฑป์ศุสตัว(์ระดบั 2-3 ดาว)

20 กลุ่ม 400,000 200,000 1,740,000 600,000 600,000 3,600,000

รวม 400,000 200,000 1,740,000 600,000 600,000 3,600,000



กิจกรรม เป้าหมาย งบอุดหนุน

งบดาํเนินการ

รวมเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง

ที่พกั 

ยานพาหนะ

ค่าใชจ้่าย

ในการ

ฝึกอบรม

สมัมนา

ค่าวสัดุ

เกษตรและ

วสัดุงานบา้น

งานครัว

พฒันาผลิตภณัฑเ์นื้อสตัวท์ี่เป็นสตัว์

เศรษฐกิจของทอ้งถิ่น ดว้ยเมนูตาม

วฒันธรรมของพื้นถิ่นเพื่อใหเ้ป็นอตัลกัษณ์

ของพื้นที่ ในรูปแบบถุงเพา้ท ์และมีการผลิต

สินคา้นาํร่องเพื่อทาํการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 9 ชนิด 

9 เขต 900,000 900,000 - 540,000 2,340,000

รวม 900,000 900,000 - 540,000 2,340,000

กจิกรรมย่อย :  การพฒันาผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท้องถิน่เพือ่เป็นสินค้า OTOP

งบประมาณ 2,340,000.- บาท



งบภาค (AREA) ปี 2562



ภาคเหนือ
1. โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคเหนือ
 1.1 โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนื้อโค เพือ่เพิ่มมูลค่า 2 รุ่น 268,000

 1.2 โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าสินคา้ปศุสตัวเ์พื่อเขา้สู่ตลาดเกษตรอินทรีย์ 1 รุ่น 103,800

 1.3 โครงการอบรมการแปรรูปนมเพื่อเป็นผูป้ระกอบการนมชุมชน 2 รุ่น 255,000

 1.4 โครงการสนบัสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1 แห่ง 745,000

 1.5 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ 2 แห่ง 1,000,000

 1.6 โครงการมหกรรมผลิตภณัฑป์ศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 2 แห่ง 4,100,000

 
1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของศูนยแ์ปรรูปเนื้อโคครบวงจร จงัหวดั

ตาก
1 แห่ง 5,000,000

 1.8 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวจ์งัหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง 23,000,000

รวมภาคเหนือ 34,471,800



ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  2 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 134,000 บาท

1. จ.เชียงใหม่ (ศผส. เชียงใหม่)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ 

ในเขต 5 จาํนวน 20 คน

2. จ.ตาก (ศูนย์แปรรูปเนือ้โคครบวงจร)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ 

ในเขต 6 จาํนวน 20 คน

1.1 โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนือ้โค เพือ่เพิม่มูลค่า 2 รุ่น 268,000



ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  1 รุ่น    งบประมาณ  รุ่นละ 103,800 บาท

1. จ.เชียงใหม่ (ศผส. เชียงใหม่)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ 

ดา้นปศุสตัวอ์ินทรีย ์ในเขต 5 และเขต 6 จาํนวน 20 คน

1.2 โครงการอบรมการเพิม่มูลค่าสินค้าปศุสัตว์เพือ่เข้าสู่ตลาดเกษตรอนิทรีย์ 1 รุ่น 103,800



ระยะเวลา  3 วนั      

เป้าหมาย  2 รุ่น        งบประมาณ  รุ่นละ 127,500 บาท

รุ่น 1. จ.เชียงใหม่ (ศผส. เชียงใหม่)

เกษตรกร สค.สนักาํแพง (ป่าตึง-หว้ยหมอ้) 10 คน
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 5, 6 จาํนวน  10  คน

รุ่น 2. จ.เชียงใหม่ (ศผส. เชียงใหม่)
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 5, 6 จาํนวน  20  คน

1.3 โครงการอบรมการแปรรูปนมเพือ่เป็นผู้ประกอบการนมชุมชน 2 รุ่น 255,000



1.4 โครงการสนับสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1 แห่ง 745,000

Milk Shop ร้าน + อุปกรณ์ วสัดุตั้งต้น จํานวน รวมทั้งสิ้น

Milk Karavan 300,000 10,000 1 310,000

Milk Kios 100,000 10,000 1 110,000

Milk Vending Cart 60,000 5,000 5 325,000

745,000

สค.สนักาํแพง (ป่าตึง-หว้ยหมอ้) 



1.5 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 2 แห่ง 1,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 5 และเขต 6)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ในพื้นที่เขต 5 และ เขต 6 เขตละ 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภูมิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            



1.6 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 2 แห่ง 4,100,000

ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 5 และเขต 6)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท



1.7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติของศูนย์แปรรูปเนือ้โคครบวงจร 

จงัหวดัตาก
1 แห่ง 5,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. จดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครัว สาํหรับหอ้งเตรียมอาหาร

2. จดัซื้อครุภณัฑโ์รงงาน เพิ่มเติมใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื่อง

3. ปรับปรุงสถานที่เพื่อขอรับการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร และ GMP

ศูนยแ์ปรรูปผลิตภณัฑเ์นื้อโคครบวงจร  หมู่ที่ 7 ต.ไมง้าม อ.เมืองตาก จ.ตาก





1.8 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์จังหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง 23,000,000

ดา้นหนา้

ดา้นหลงั

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. สร้างโรงงานใหม่

2. มีครุภณัฑโ์รงงาน สาํหรับหอ้งฆ่าและหอ้งแปรรูป

3. มีระบบเครื่องทาํความเยน็และหอ้งเยน็



โรงงานแปรรูปสินค้าฮาลาล

(โรงงานเดิม)

โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเลก็

โรงงานแปรรูปสุกร



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

1. โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  31,575,600

 1.1 โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนื้อโคเพือ่เพิ่มมูลค่า 2 รุ่น 268,000

 1.2 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวข์นาดกลาง 1 แห่ง 2,000,000

 
1.3 โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าสินคา้ปศุสตัว ์เพื่อเขา้สู่ตลาดเกษตร

อินทรีย์
2 รุ่น 207,600

 1.4 โครงการอบรมแปรรูปนมเพื่อเป็นผูป้ระกอบการนมชุมชน 2 รุ่น 255,000

 1.5 โครงการสนบัสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1 แห่ง 745,000

 1.6 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวม์หาสารคาม 1 แห่ง 23,000,000

 1.7 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ 2 แห่ง 1,000,000

 1.8 โครงการมหกรรมผลิตภณัฑป์ศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 2 แห่ง 4,100,000

2. โครงการโรงฆ่าไก่งวงมาตรฐาน GMP 1 แห่ง 15,000,000

3. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าโค เพือ่เป็นศูนย์ผลติเนือ้โคสู่ตลาด

ภายในประเทศและอาเซียน
1 แห่ง 6,545,000

รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 53,120,600



1.1 โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนือ้โคเพือ่เพิม่มูลค่า 2 รุ่น 268,000

ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  2 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 134,000 บาท

1. จ.มหาสารคาม  (ศผส. มหาสารคาม)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ 

ในเขต 4 จาํนวน 20 คน

2. จ.สุรินทร์  (โรงฆ่าโค สหกรณ์โคเนือ้สุรินทร์วากวิ)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ 

ในเขต 3 จาํนวน 20 คน



1.2 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ขนาดกลาง 1 แห่ง 2,000,000.00

ระยะเวลา  1 ปี       

เป้าหมาย  1 แห่ง จ.สุรินทร์ รองรับโควากิวในภาคอีสาน

งบประมาณ  2,000,000 บาท 

1. สร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวข์นาดกลาง     851,000  บาท

2. จดัซื้อครุภณัฑโ์รงงาน                              1,149,000  บาท 



1.3 โครงการอบรมการเพิม่มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ เพือ่เข้าสู่ตลาดเกษตรอนิทรีย์ 2 รุ่น 207,600

ระยะเวลา  3 วนั   เป้าหมาย  2 รุ่น    งบประมาณ  รุ่นละ 103,800 บาท
1. จ.สุรินทร์ 
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ ดา้นปศุสตัวอ์ินทรีย ์
ในจงัหวดัสุรินทร์ และเขต 3 และเขต 4 จาํนวน 20 คน
2. จ.ยโสธร 
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ ดา้นปศุสตัวอ์ินทรีย ์
ในจงัหวดัยโสธร และเขต 3 และเขต 4 จาํนวน 20 คน



ระยะเวลา  3 วนั      

เป้าหมาย  2 รุ่น        งบประมาณ  รุ่นละ 127,500 บาท

รุ่น 1 จ.มหาสารคาม  (ศผส. มหาสารคาม)

เกษตรกร สหกรณ์โคนมโคกก่อ จาํกดั 10 คน
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 3, 4 จาํนวน  10  คน

รุ่น 2. จ.มหาสารคาม  (ศผส. มหาสารคาม)
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 3, 4 จาํนวน  20  คน

1.4 โครงการอบรมแปรรูปนมเพือ่เป็นผู้ประกอบการนมชุมชน 2 รุ่น 255,000



Milk Shop ร้าน + อุปกรณ์ วสัดุตั้งต้น จํานวน รวมทั้งสิ้น

Milk Karavan 300,000 10,000 1 310,000

Milk Kios 100,000 10,000 1 110,000

Milk Vending Cart 60,000 5,000 5 325,000

745,000

สหกรณ์โคนมโคกก่อ จาํกดั จ.มหาสารคาม 

1.5 โครงการสนับสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1 แห่ง 745,000



ดา้นหนา้

ดา้นหลงั

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. สร้างโรงงานใหม่

2. มีครุภณัฑโ์รงงาน สาํหรับหอ้งฆ่าและหอ้งแปรรูป

3. มีระบบเครื่องทาํความเยน็และหอ้งเยน็

1.6 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์มหาสารคาม 1 แห่ง 23,000,000



1.7 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติ ผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 2 แห่ง 1,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 3 และเขต 4)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ในพื้นที่เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภูมิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            



ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 3 และเขต 4)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท

1.8 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 2 แห่ง 4,100,000



2. โครงการโรงฆ่าไก่งวงมาตรฐาน GMP 1 แห่ง 15,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. สร้างโรงฆ่าไก่งวงมาตรฐาน GMP 

2. มีครุภณัฑส์าํหรับหอ้งฆ่า และมีระบบเครื่องทาํความเยน็และหอ้งเยน็





โรงฆ่าโคเนือ้เชียงยนื

ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตว์

มหาสารคาม

ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

มหาสารคาม



3. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าโค เพือ่เป็นศูนย์ผลติเนือ้โคสู่ตลาด

ภายในประเทศและอาเซียน
1 แห่ง 6,545,000

ปรับปรุงโรงฆ่าเดิมใหไ้ดม้าตรฐานโรงฆ่าสตัว ์และจดัซื้อรถหอ้งเยน็ 

รองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือในภาคอีสาน



ภาคกลาง   

1.  โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคกลาง   

 1.1  โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนื้อโค เพือ่เพิ่มมูลค่า 1  รุ่น 134,000

 1.2  โครงการอบรมแปรรูปนมเพื่อเป็นผูป้ระกอบการนมชุมชน 2  รุ่น 255,000

 1.3  โครงการสนบัสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1  แห่ง 745,000

 1.4  โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ 2  แห่ง 1,000,000

 1.5  โครงการมหกรรมผลิตภณัฑป์ศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 2  แห่ง 4,100,000

 1.6  โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวป์ทุมธานี 1  แห่ง 15,000,000

 1.7  โครงการสร้างร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑก์รมปศุสตัวป์ทุมธานี 1  แห่ง 5,000,000

 

1.8  โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนื้อโคเพือ่เพิ่มมูลค่า

โคบาลบูรพา 1  รุ่น 156,600

 1.9  โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภณัฑป์ศุสตัวโ์คบาลบูรพา 1  แห่ง 500,000

รวมภาคกลาง

 

26,890,600



ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  1 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 134,000 บาท

1. จ.ปทุมธานี (ศผส. ปทุมธานี)

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ ในเขต 1, 2, 7 

จาํนวน 20 คน

1.1  โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนือ้โค เพือ่เพิม่มูลค่า 1  รุ่น 134,000



ระยะเวลา  3 วนั      

เป้าหมาย  2 รุ่น        งบประมาณ  รุ่นละ 127,500 บาท

รุ่น 1 จ.ปทุมธานี  (ศผส. ปทุมธานี)

เกษตรกร สหกรณ์โคนมกาํแพงแสนจาํกดั 10 คน
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 1, 2, 7 จาํนวน 10 คน

รุ่น 2. จ.ปทุมธานี (ศผส. ปทุมธานี)
เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วิสาหกิจ/แปลงใหญ่ เขต 1, 2, 7 จาํนวน  20  คน

1.2 โครงการอบรมแปรรูปนมเพือ่เป็นผู้ประกอบการนมชุมชน 2 รุ่น 255,000



Milk Shop ร้าน + อุปกรณ์ วสัดุตั้งต้น จํานวน รวมทั้งสิ้น

Milk Karavan 300,000 10,000 1 310,000

Milk Kios 100,000 10,000 1 110,000

Milk Vending Cart 60,000 5,000 5 325,000

745,000

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสนจาํกดั จ.นครปฐม

1.3 โครงการสนับสนุนจุดจาํหน่ายนมชุมชน (Milk Shop) 1 แห่ง 745,000



1.4 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติ ผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 2 แห่ง 1,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 1 และเขต 7)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ในพื้นที่เขต 1 และ เขต 7 เขตละ 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภูมิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            



ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  2 แห่ง (เขต 1 และเขต 7)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท

1.5 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 2 แห่ง 4,100,000



ดา้นหนา้

ดา้นหลงั

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. ปรับปรุงอาคารเกบ็ของเดิม ใหเ้ป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสตัว์

2. มีครุภณัฑโ์รงงาน สาํหรับหอ้งฆ่าและหอ้งแปรรูป

3. มีระบบเครื่องทาํความเยน็และหอ้งเยน็

1.6 โครงการปรับปรุงโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ปทุมธานี 1 แห่ง 15,000,000



1.7  โครงการสร้างร้านจําหน่ายผลติภัณฑ์กรมปศุสัตว์ปทุมธานี 1  แห่ง 5,000,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง 

การดาํเนินการ
1. สร้างร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์

2. มีร้านจาํหน่ายอาหารจากผลิตภณัฑ ์เช่น กาแฟ นม สเตก็ 





ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  1 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 134,000 บาท

1. จ.สระแก้ว

เกษตรกร จากโครงการโคบาลบูรพา จาํนวน 20 คน

1.8  โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนือ้โค

เพือ่เพิม่มูลค่าโคบาลบูรพา 1  รุ่น 156,600



ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง (โครงการโคบาลบูรพา)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ในใครงการโคบาลบูรพา 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภมูิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            

1.9  โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติผลติภณัฑ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพา 1  แห่ง 500,000



ภาคตะวนัออก   

1.  โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคตะวนัออก  

 1.1  โครงการมหกรรมผลิตปศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 1  แห่ง           2,050,000

รวมภาคตะวนัออก          2,050,000



ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  1 แห่ง (เขต 2)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท

1.1 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 1 แห่ง 2,050,000



ภาคใต้   

1.  โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคใต้   

 1.1 โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนื้อโคเพือ่เพิ่มมูลค่า 1  รุ่น             156,600

 1.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ 1  แห่ง             500,000

 1.3 โครงการมหกรรมผลิตภณัฑป์ศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 1  แห่ง           2,050,000

รวมภาคใต้          2,706,600



ระยะเวลา  3 วนั

เป้าหมาย  1 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 134,000 บาท

1. จ.พทัลุง 

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ ในเขต 8 

จาํนวน 20 คน

1.1  โครงการอบรมการตดัแต่งซากโคและการแปรรูปเนือ้โค เพือ่เพิม่มูลค่า 1  รุ่น 134,000



1.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติ ผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 1 แห่ง 500,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง (เขต 8)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ในพื้นที่เขต 8 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภมูิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            



ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  1 แห่ง (เขต 8)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท

1.3 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 1 แห่ง 2,050,000



ภาคใต้ชายแดน   

1. โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน   

 1.1 โครงการอบรมแปรรูปสตัวป์ีกเพื่อสร้างมูลค่าและความมัน่คงทางอาหาร 1 รุ่น 103,800

 1.2 โครงการโรงงานแปรูปเนื้อสตัวข์นาดกลาง 1 แห่ง 2,000,000

 1.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภณัฑป์ศุสตัว์ 1 แห่ง 500,000

 1.4 โครงการมหกรรมผลิตภณัฑป์ศุสตัวไ์ทยสู่ตลาดโลก 1 แห่ง 2,050,000

รวมภาคใต้ชายแดน 4,653,800



1.1 โครงการอบรมแปรรูปสัตว์ปีกเพือ่สร้างมูลค่าและความมัน่คงทางอาหาร 1 รุ่น 103,800

ระยะเวลา  3 วนั (เนน้ไก่เบตง)

เป้าหมาย  1 รุ่น     งบประมาณ  รุ่นละ 103,800 บาท

1. อาํเภอเบตง  จ.ยะลา

เกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์/วสิาหกิจ/แปลงใหญ่ ในอาํเภอเบตง 

และในเขต 9 จาํนวน 20 คน



1.2 โครงการสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ขนาดกลาง 1 แห่ง 2,000,000.00

ระยะเวลา  1 ปี       

เป้าหมาย  1 แห่ง พื้นที่ ศวป. 9 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

งบประมาณ  2,000,000 บาท 

1. สร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสตัวข์นาดกลาง     851,000  บาท

2. จดัซื้อครุภณัฑโ์รงงาน                              1,149,000  บาท 



1.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลติ ผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 1 แห่ง 500,000

ระยะเวลา  1 ปี       เป้าหมาย  1 แห่ง (เขต 9)

งบประมาณ 
1. งบอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่เบตง ในพื้นที่เขต 9 จาํนวน 500,000 บาท
Option ? : 1 กลุ่ม ๆ ละ 500,000 บาท / 2 กลุ่ม ๆ ละ 250,000 บาท / 5 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท

2. อุดหนุนในรูปวสัดุ/อุปกรณ์
1. วสัดุวทิยาศาสตร์ : เครื่องวดัอุณหภมูิ     2. วสัดุเครื่องแต่งกาย : เสื้อกาวน์, หมวก, รองเทา้บูธ, ผา้กนัเปื้อน

3. วสัดุการเกษตร : วสัดุเจือปนอาหาร      4. วสัดุงานบา้นครัว : เครื่องชัง่, มีดหัน่เนื้อ, ที่แต่งคมมีด, หลอดบรรจุแหนม, บรรจุภณัฑ์

3. กาํหนดเงื่อนไข เช่น  กลุ่มลงทุนซื้อหรือปรับปรุงสิ่งที่เราสนบัสนุนไม่ได ้            



ระยะเวลา  3 - 7 วนั      เป้าหมาย  1 แห่ง (เขต 9)

งบประมาณ (แห่งละ)

1. ค่าจา้งเหมาจดังาน                 1,500,000 บาท

2. งบดาํเนินงาน (ปศข./ปศจ.)     500,000 บาท

3. งบดาํเนินงานกองผลิตภณัฑ ์     50,000 บาท

                                          รวม 2,050,000 บาท

1.4 โครงการมหกรรมผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก 1 แห่ง 2,050,000
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