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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563
1. กิจกรรมย่อยการการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีสินค้าที่กล่าวอ้างถึงคาว่า “เกษตรอินทรีย์” ออกสู่ท้องตลาดจานวนมาก ซึ่งสินค้าเหล่านั้นมี
ทั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองจริง และมีที่ผู้ประกอบการรับรองตัวเอง หรือเพียงแค่ใช้การ
กล่าวอ้างความเป็นอินทรีย์เท่านั้น โดยอาจทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หรือถูกเอาเปรียบจากการกล่าวอ้าง
เช่น นี้ การรับ รองมาตรฐานจึงเป็ น สิ่งสาคัญ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่ นให้ แก่ผู้บริโภค และเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการรับรองของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ ซึ่งตามแนวทางการพัฒนาฐานการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ การ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน
ที่ถูกต้อง เป็น ไปตามหลักการวิชาการ สร้างอัตลั กษณ์ ความเชื่อมั่น ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างความ
เข้มแข็งทางการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล รวมถึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้รับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เลม
1-2552 และมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 2-2554
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
- เป้าหมาย : ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 1-2552
และมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 2-2554 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- กลุ่มเป้าหมาย (Target group) : เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ดาเนินการด้านปศุสัตว์อิน ทรีย์ มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การฟาร์ ม ตามข้ อ ก าหนด มาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย์ มกษ. 9000 เลม 1-2552 และ
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 2-2554
- พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา
5. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
กิจกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
1) วางแผนและเตรียมการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานที่กาหนด
2) กาหนดนัดหมายเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพื่อตรวจประเมิน
3) ดาเนินการการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 1-2552 และ
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกษ. 9000 เลม 2-2554
4) แจ้งผลการตรวจประเมินให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
5) ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีตรวจพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
6) ชี้แจงผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์แก่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
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เป้าหมาย : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ
1. ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
2. นายสัตวแพทย์ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053-892457
E-mail: r5.certify@dld.go.th
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 256๒ - กันยายน 256๓
๘. งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๙. ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1) เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้รับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
2) เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานปศุ
สัตว์อินทรีย์ของประเทศไทย
ผลกระทบ (Impact)
1) ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยและนิยมบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ เนื่องจากมีระบบการ
ตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในระดับสากล
2) สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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แผนการดาเนินงานกิจกรรมการการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กิจกรรม/ขั้นตอน

๒๕๖๒
๒๕๖๓
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ
๑. วางแผนการดาเนินงานร่วมกับสานักงานปศุสัตว์
สนง.ปศข.
จังหวัด เพื่อตรวจสอบเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
และ
ในพื้ น ที่ ที่ ส นใจหรื อ มี ค วามพร้ อ มในการรั บ รอง
สนง.ปศจ.
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
๒. จัดทาแผนการออกพื้นที่เพื่อตรวจประเมินฟาร์ม
สนง.ปศข. จัดทาแผนฯและ
ที่ขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
แจ้ง สนง.ปศจ.
๓. ดาเนินการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
สนง.ปศข.
และ
สนง.ปศจ.
๔. รายงานผลการตรวจประเมิ น ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์
สนง.ปศข.
อินทรีย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรับ รองปศุ สัตว์
อินทรีย์ กรณีที่ผ่านการตรวจประเมิน
๕. ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อ
สนง.ปศข.
สพส.จะเป็น
พิ จ ารณารั บ รองฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์ โดยส านั ก
และ
ผู้จัดการประชุมฯ
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สพส.
๖. สรุ ป รายงานผลการตรวจรั บ รองฟาร์ ม ตาม
สนง.ปศข.
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

