สานักส่ งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ผลผลิต : ทื่ 4 เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
กิจกรรมรอง (กิจกรรมทีไ่ ด้ รับงบประมาณ) : สายใยรักแห่ งครอบครัวในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
1. หลักการและเหตุผล :
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงตระหนักถึงการเตรี ยมพระองค์ฯ
ให้มีความพร้อมด้านพระสุ ขภาพ พระพลานามัย ตลอดจนควบคุมด้านโภชนาการต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มตั้งพระครรภ์ และพระองค์ทรงมีพระปณิ ธานอย่างแน่วแน่ใน
การประทานพระกษีระธาราถวายแด่พระโอรสให้นานที่สุด โดยทรงประทานพระกษีธาราถวายแด่พระโอรสนานถึง 7 เดือน บรรลุผลสาเร็ จอย่างดีเลิศ และด้วย
ทรงเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริ ง จึงทรงมีรับสั่งว่า “น่าจะจัดทาเป็ นโครงการสาหรับข้าราชบริ พารในพระองค์ฯ และครอบครัว เป็ นสวัสดิการ บารุ ง
ขวัญและกาลังใจ เพื่อลดภาระในการเลี้ ยงดู บุตร-ธิ ดา โดยไม่กระทบต่อหน้าที่ถวายงานและการดารงชี พ และถื อว่าเป็ นโครงการตัวอย่างหรื อต้นแบบ ซึ่ ง
ผลสาเร็ จที่ได้รับจะสามารถพัฒนาให้เป็ นโครงการสาหรับชุ มชนทัว่ ไปในอนาคต” และจึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “สายใยรักแห่ งครอบครัว” โดยพระองค์ทรง
ทาพิธีเปิ ดนิทรรศการโครงการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ณ วังศุโขทัย และต่อมาโครงการนี้เป็ นโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะส่ วนราชการหนึ่ งที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มการผลิตทางการเกษตร ซึ่ งจัดว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่จะเป็ นแหล่งอาหาร
เพื่อการบริ โภคครัวเรื อน รวมไปถึงบทบาทในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้มีรายได้จาก
การประกอบอาชีพอย่างยัง่ ยืน ได้เห็นถึงความสาคัญในการให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทาการเกษตรในครัวเรื อนที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนสร้างอาชีพเสริ มเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร ดังนั้น เพื่อเป็ นการสนองพระปณิ ธานที่จะทรงส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นในเรื่ องการเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่ และเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานในโครงการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย เกิ ดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จดั ทากิจกรรมสนับสนุนการดาเนิ นงานโครงการขึ้น
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2. เป้าประสงค์ :
1. เพื่อให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ เพิ่มภาวะโภชนาการด้านอาหารโปรตีน
2. ส่ งเสริ มการทาการเกษตรในครัวเรื อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการแรกหญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมลูกเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว
3. สร้างอาชีพเสริ มให้กบั สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพตามสถานภาพ
3. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ(KPI)
จานวนหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรทั้งในชนบทและชุมชนเมืองที่มี ฐานะยากจนที่เข้าร่ วมโครงการมีการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และรายได้เสริ ม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
4.1 กอง/สานัก
1. สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์จดั ทาแผน งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรม
1.1 การส่ งเสริ มความรู้ ด้านโภชนาการที่ถกู ต้ อง
 เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และคู่มือตารับอาหารสาหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกร่ วมกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข
 การอบรมถ่ายทอดความรู ้ดา้ นโภชนาการและสุ ขอนามัยที่ดี ทั้งในด้านเลือกซื้ ออาหารบริ โภคและการประกอบอาหารที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เมนูอาหารสุ ขภาพ ดาเนินการร่ วมกับระทรวงสาธารณสุ ข
1.2 การส่ งเสริ มการทาเกษตรเพื่อโภชนาการที่ ดี ส่ งเสริ มการทาการเกษตรเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน โดยเลือกชนิดของพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการตามคาแนะนาของกรมอนามัยให้แก่หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมลูก เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายและสะอาดปลอดภัยจาก
สารพิษ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว โดยมีกิจกรรมดาเนินงาน คือ
 จัดฝึ กอบรม พร้ อมจัดท าเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ความรู ้ ด้านการประกอบอาชี พ การเกษตรที่ เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ล ะ
ครัวเรื อนและมีคุณค่าทางโภชนาการ
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 จัดทาแปลงสาธิ ตการเกษตร เพื่อเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิจริ ง เช่น การปลูกพืชสวนครัว ผักริ มรั้ว ตาลึง บวบ การเพาะเห็ ด การปลูกกล้วย
และการเลี้ยงปลา เป็ นต้น
 สนับสนุนปั จจัยการผลิตบางส่ วน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย และปั จจัยอื่นๆ ที่จาเป็ นในการผลิตสิ นค้าเกษตรที่เป็ นอาหารเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
 จัดนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุ ขภาพแม่ เพื่อส่ งเสริ มการทาการเกษตรในครัวเรื อนของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก โดย
จัดร่ วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ฯ
 ติดตามการดาเนินงานและให้ความรู ้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง
1.3 การสร้ างอาชี พเสริ มสาหรั บมารดาเพื่อเพิ่มรายได้
 ฝึ กอบรมอาชีพเสริ มเพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่ครัวเรื อน เช่น การแปรรู ปผลผลิตการเกษตรและหัตถกรรมในครัวเรื อน
 เป็ นอาชีพหรื องานที่เหมาะสมกับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก หรื อสามารถนาไปทาที่บา้ นได้
 สนับสนุนให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกเข้ารวมกลุ่มในชุมชน เพื่อการผลิและการจาหน่ายสิ นค้าของชุมชน
 จัดนิทรรศการคลินิกอาชีพเสริ ม เพื่อส่ งเสริ มและสาธิ ตการประกอบอาชีพเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก
โดยจัดร่ วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
4.2 หน่ วยปฏิบัติ (สานักงานปศุสัตว์ จังหวัด/สนง.ปศจ./ศูนย์ ฯ/สถานีฯ/ด่ านฯ)
1. สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฝึ กอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายงานผลตามแบบรายงานของสานัก
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