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ค าน า 

  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความ
สมัครใจได้น้อมน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบหมายหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ นั้น 

  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการและให้การปฏิบัติงานและการบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงาน 

 

      กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  



คู่มือปฏิบัติงาน 
โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรไทยที่มีพ้ืนที่จ ากัดและประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง น้ าท่วมในฤดูฝน   
 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรโดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 คือ
แหล่งน้ า : นาข้าว : พืชสวน พืชไร่ : ที่อยู่อาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์และอ่ืนๆ เป็นการบริหารทรัพยากรใน
ระบบการเกษตรบนพื้นที่หนึ่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดท าโครงการส่งเสริมให้เกษตรน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพ้ืนที่
ของตนเองเหมาะสมกับภูมิสังคม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความ
ยั่งยืนในการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมกับภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง กันยายน พ.ศ.2561 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 - แปลงเกษตรกร 77 จังหวัด แบ่งพ้ืนที่ด าเนินพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน รายละ 1-3 ไร่ ด้านปศุสัตว์อย่าง
น้อย 40 ตารางเมตร/ราย คิดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนปี 2560 1,750 ไร่ และปี 2561 จ านวน 1,750 ไร่ 
 - เกษตรกรเป้าหมาย 140,000 ราย รายเดิม 70,000 ราย รายใหม่ 70,000 ราย 
5. งบประมาณ พ.ศ.2561 88,200,000 บาท  
 5.1 แบ่งตามกรอบกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ก าหนด 

 จ านวน ประเภทงบประมาณ 
เกษตรกร (ราย) อ านวยการ

ประสานงาน 
ฝึกอบรม 

องค์ความรู้ 
ปัจจัย 

การผลิต 
สื่อและ 

ประชาสัมพันธ์ 
รวม 

รายเดิม 70,000 3,500,000  10,513,600  14,013,600 
กลุ่ม A 17,534 876,700  7,890,300  8,767,000 
กลุ่ม B C 52,466 2,623,300  2,623,300  5,246,600 
รายใหม่ 70,000 3,500,000 4,443,120 49,000,000  56,943,120 
ทั้ง 2 กลุ่ม  13,479,680 2,993,600  770,000 17,243,280 

รวม 140,000 20,479,680 7,436,720 59,513,600 770,000 88,200,000 
 
 



 5.2 แบ่งตามประเภทการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

 
6. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ส่งเสริมเกษตรกรรายเดิม 70,000 ราย ท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน 
 1) กลุ่ม A เกษตรกรตัวแบบ 17,534 ราย (เกษตรกรที่มีการผลิตต้องดี ประสิทธิภาพต้องดี ถ่ายทอด
ความรู้ได้) 
  - สนง.ปศจ.วิเคราะห์การผลิตของเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ เพ่ือให้ต้นแบบด าเนินงาน
ด้านปศุสัตว์ได้อย่างดีเป็นตัวอย่างรายอ่ืนๆ  
  - จัดท าแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรต้นแบบ ตามความเหมาะสม ในวงเงินรายละ 450 บาท 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรต้นแบบ และเวชภัณฑ์ส าหรับดูแล
สุขภาพสัตว์ปีก 
 2) กลุ่ม B C จ านวน 52,466 ราย สร้างความเข้มแข็งในเวที 3/5 สนับสนุนความรู้ด้านปศุสัตว์และปัจจัย
การผลิตประเภทเวชภัณฑ ์ดูแลสุขภาพสัตว์ 
 6.2 ส่งเสริมการผลิตรายใหม่ 70,000 ราย  

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ประเภท หน่วย
นับ ต่อหน่วย รวม งบประมาณ เบิกจา่ย

70,000 รายเดิม 10,513,600 
1.ตัวแบบ กลุม่ A (การผลติต้องดี ประสทิธภิาพต้องดี ถ่ายทอดความรู้ได้) ราย 17,534   450          7,890,300  สนง.ปศจ.
เพิม่ศักยภาพและพฒันาการผลิตปศุสัตว์ โดย
 - จัดหาปัจจัยการผลิตพนัธ์ุสัตว์ หรือ ปรับปรุงระบบการเล้ียงสัตว์ท่ีดี 400          วัสดุการเกษตร
 - ดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงของเกษตรกร 50            เวชภัณฑ์
 - ถ่ายทอดความรู้เพิม่เติมด้านปศุสัตว์ เช่น วิเคราะห์ต้นทุน ท าบัญชีฟาร์ม 3/5ประสาน
2.เพ่ิมศักยภาพด้านปศุสตัว์รายเดิม กลุม่ B C ราย 52,466   50            2,623,300  สนง.ปศจ.
 - จัดเวที 3/5 ประสาน ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 3/5ประสาน
 - ดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงของเกษตรกร 50            2,623,300   เวชภัณฑ์
70,000 รายใหม่ 53,443,120 
3.สง่เสริมการผลติรายใหม่  ราย 70,000   700          49,000,000 สนง.ปศจ.
 - ปัจจัยการผลิตพนัธ์ุสัตว์(ไกไ่ข/่เป็ดไข/่เป็ดเทศ) 5 ตัว/ราย 600          วัสดุการเกษตร
 - อาหารสัตว์ 3 ก.ก./ราย 50            วัสดุการเกษตร
 - เวชภัณฑ์ 1 ชุด/ราย 50            เวชภัณฑ์
 - อบรมปรับเปล่ียนแนวคิด (โอนไปส านักปลัด กษ เบิกจ่ายแทน) 6,732    660          4,443,120   อบรม* กษ เบิก
140,000 ราย 13,248,600 
4.ด าเนินงานและติดตามประเมินผล  ราย 140,000 50            7,385,000  
 - เบีย้เล้ียง 77 จังหวัด 140,000 25            3,500,000   เบีย้เล้ียง สนง.ปศจ.
 - น้ ามนัเชื้อเพลิง 140,000 25            3,500,000   น้ ามนั สนง.ปศจ.
 - เบีย้เล้ียงส านักงานปศุสัตว์เขต 140,000 385,000     เบีย้เล้ียง สนง.ปศข.
5. จัดเวท ี3 ประสาน 5 ประสาน ในพ้ืนทีก่รมปศุสตัว์เป็นเจ้าภาพ(60-61) ราย 13,468   200          2,693,600  อบรม/จัดประชุม
6. สร้างความเข้มแข็งกลุม่เครือข่าย 2,400,000  
 - มอบหมายอาสาปศุสัตว์ช่วยดูแลเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล 7,000     300          2,100,000   ตอบแทนอาสา สนง.ปศจ.
 - พฒันาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 10 30,000      300,000     อบรม/จัดประชุม สนง.ปศจ.
7. พัฒนาสือ่ความรู้และประชาสมัพันธ์ 770,000     สนง.ปศจ.
 - ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
 และด้านปศุสัตว์ ชุด 77 10,000      770,000     จ้างเหมา
รวมทีใ่ช้ในโครงการ (ในสว่นภูมิภาค) 77,205,320 
เหลอืสว่นกลาง 410,680     เบีย้เล้ียง/จ้างเหมา กพก.
บริหารจัดการระหว่างปี % 12 88,200,000 10,584,000 วัสดุการเกษตร กผง.

รวมทัง้หมด 88,200,000 

งบประมาณ (บาท)



 1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดอบรมปราชญ์ที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง และสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร
รายใหม่ 70,000 ราย โดย สนง.ปศจ.สนับสนุนการด าเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการอบรมเกษตรกร
รายใหม่ที่กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ 6,732 ราย และน าผลการฝึกอบรมรายงานเข้าระบบ E operation 
 2) สนง.ปศจ.ให้ความรู้ระบบการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ดี ส่งเสริมเกษตรกรจัดท าคอกสัตว์ปีกที่ถูกสุขลักษณะ 
ให้แล้วเสร็จก่อนมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์  เกษตรกรสร้างคอกสัตว์ปีกพ้ืนที่ 4 ตัว/ตร.ม. พ้ืนที่ปล่อย 4 ตร.ม./ตัว 
(สามารถปรับให้เหมาะสมตามรูปแบบการเลี้ยงและพ้ืนที่ของเกษตรกร) พ้ืนที่น้ าไม่ท่วม สามารถป้องกันการรบกวนจาก
สัตว์อ่ืน)  
 3) สนง.ปศจ.ส ารวจความต้องการปัจจัยการผลิตประเภทพันธุ์สัตว์ 3 ชนิด (ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ)และ
จัดท าแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต่อราย ดังนี้ 
      3.1)  ไก่ไข่เพศเมีย เป็ดไข่เพศเมีย อายุไม่ต่ ากว่า 10 สัปดาห์ หรือน้ าหนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม
ต่อตัว เป็ดเทศคละเพศ อายุไม่ต่ ากว่า 6 สัปดาห์ หรือน้ าหนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อตัว 5 ตัว/ราย  
      3.2)  อาหารสัตว์ปีกตาม 3.1) รายละ 3 ก.ก. (ก าหนดคุณลักษณะตามชนิดและอายุสัตว์ปีกที่จัดซื้อ) 
      3.3)  เวชภัณฑ์ วิตามิน ยาปฏิชีวนะสัตว์ปีกตาม 3.1) รายละ 1 ชุดๆ ละ 50 บาท (ชนิดของเวชภัณฑ์
สัตว์ปีกพิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่) 
 6.3 ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 140,000 ราย 
 1) สนง.ปศจ/สนง.ปศอ.จัดท าเวที 3 ประสาน 5 ประสาน ในพ้ืนที่ที่กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ
เกษตรกรทั้งรายเก่าและรายใหม่อย่างน้อย 3 ครั้ง  
 2) คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ช่วยปฏิบัติงานและเป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกร ต าบลละ 1 คน รวม 7,000 ต าบล 7,000
คน โดยได้รับค่าตอบแทนคนละ 300 บาทต่อปี 
 3) ส่งเสริมเกษตรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นสินค้า ชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เน้นบูรณาการกับพ้ืนที่โครงการพระราชด าริในพ้ืนที ่ 
 4) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ และท าอาหารผสม อาหารหมัก เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยง ตามสูตร
กรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของปราชญ์เกษตร  
 5) ส่งเสริมเกษตรกรจดบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม และบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสัตว์ หา
แนวทางลดต้นทุน วิเคราะห์บัญชีครัวเรือน ส่งเสริมเกษตรกรลดรายจ่ายครัวเรือน 
 6) สนง.ปศจ./สนง.ปศอ./สนง.ปศข.ติดตาม แนะน า เกษตรกรบันทึกสมุดตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการ
บริหารจัดการ ความรู้ใหม ่ความรู้ด้านปศุสัตว์ ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร  
 7) สนง.ปศข.ร่วมนิเทศติดตามกับผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กองแผนงาน ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่เป็นระยะ 
 8) การรายงานผลการด าเนินงาน 
     - รายงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดในคู่มือโครงการ และส าเนาให้กรมปศุสัตว์
ทราบทาง email drasa2@dld.go.th   
     - รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์ก าหนดในระบบ e-operation เป็นประจ าทุก
เดือน  
     - รายงานปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
 6.4 พัฒนาสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ 
 1) สนง.ปศจ.ท าสื่อเพ่ือให้ความรู้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ด้านปศุสัตว์ 
 2) ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์โครงการตลอดการด าเนินงาน 
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แผนการด าเนินงานโครงการ 

แผนงาน ปี 2560 ปี 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.การคัดเลือกเกษตรกร             
2.จัดท าผังแปลงเกษตรกร             
3.สร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ             
4.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร             
5.ติดตามให้ค าแนะน ารายเดิม+ใหม่             

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เกษตรกรน าแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าเกษตรและการด าเนินชีวิต 
 7.2 พ้ืนทีเ่กษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้น รายละ 1-3 ไร่ รวม 280,000 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 40 ตร.ม./ราย คิดเป็นพ้ืนที่
รวม 1,750 ไร่ (รายใหม่) 
 7.3 เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ จากกิจกรรมปศุสัตว์ ได้
ไข่ประมาณ 3 ฟองต่อวัน และเนื้อสัตว์ 350,000 ตัวๆ ละ 1.5 ก.ก. คิดเป็น 525,000 ก.ก. (รายใหม่) 
 7.4 มกีารเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปีกเพ่ือเลี้ยงต่อเนื่องในปีต่อไป ลดการพ่ึงพาภายนอก 

7.5 มูลสัตว์เป็นปุ๋ยของพืช เป็นอาหารปลา ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีความเกื้อกูลในพ้ืนที่
สิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน  
8. ผลผลิต (output) 
 8.1 รายใหม่ 

ผลผลิต (output) ตัวชี้วัด/หน่วยนับ 
1.พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,750 ไร่ 
2.จ านวนเกษตรกรที่น้อมน าทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 70,000 ราย 
3.จ านวนสัตว์ปีกในพื้นทีเ่พ่ิมขึ้น 350,000 ตัว 

 8.2 รายเดิม 
ผลผลิต (output) ตัวชี้วัด/หน่วยนับ 

1.จ านวนเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพ 17,534 ราย 
2.จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่อง 52,466 ราย 

 8.3 รายใหม่+รายเดิม 
ผลผลิต (output) ตัวชี้วัด/หน่วยนับ 

1.จ านวนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นสินค้าชุมชน กลุ่ม/ราย/ชนิด 
2.จ านวนครั้งในการจัดท าเวที3/5ประสาน ครั้ง/คน 
3.จ านวนอาสาปศุสัตว์เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกร 7,000 คน 
4.การประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 
   - จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 
   - จ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 

 
เรื่อง 
ครั้ง 

5.การติดตามให้ค าแนะน าในพ้ืนที่แปลงของเกษตรกร ครั้ง/ราย 

 



9. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลลัพธ์ (Outcome)  ตัวชี้วัด/หน่วยนับ 

1.เกษตรกรด าเนินชีวิตและการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

140,000 ราย 

2. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ 270 บาท/เดือน 
 

ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
โทร 026534444 ต่อ 3371 E – mail address drasa2@dld.go.th 

Line กลุ่ม ทฤษฎีใหม่ปศุสัตว์  
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ค าแนะน าการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561 

1.สนง.ปศจ.ทราบงบประมาณท้ังปี งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในระบบ GFMIS และงบประมาณที่รอโอนเพิ่มเติม 
พร้อมแผนการด าเนินงานแล้ว สามารถจัดท าแผนการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
 1) จังหวัดที่ได้รับ 100% ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและวงเงินที่ได้รับ ส่วนวงเงินที่เกิน ให้ขอ
ความเห็นชอบผู้ว่าโอนเงินกลับกรม 
 2) จังหวัดที่ยังได้รับไม่ครบ 100% หากขาดงบไม่มากและสามารถท าแผนจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตได้
ให้ด าเนินการไปก่อน 
 3) จังหวัดที่ยังได้รับไม่ครบ 100% และขาดงบประมาณมาก ไม่สามารถท าแผนจัดซื้อจัดหาปัจจัยการ
ผลิตได้ทั้งโครงการ ให้พิจารณาด าเนินการในกิจกรรมที่ท าได้ก่อน  
2.งบประมาณท่ีได้รับจากส านักงบประมาณมี 3 หมวดรายจ่าย (เกษตร เวชภัณฑ์ น้ ามัน) แต่แผนงานมีหมวด
รายจ่าย(เกษตร เวชภัณฑ์ น้ ามัน อบรม เบี้ยเลี้ยง จ้างเหมา ฯลฯ) ดังนั้น การปรับประเภทงบประมาณตามแผน 
กพก.จะขออนุมัติปรับแผนและแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงาน ไม่ต้องขอปรับประเภทมา แต่หากด าเนินการไปแล้ว
มีความจ าเป็นต้องปรับแผนที่แตกต่างจากเดิม ให้หน่วยงานท าหนังสือขอปรับแผนเป็นกรณีไป 
3.งปม.ไตรมาส 3-4 (ท่ีรอโอน) ตามปกติจะได้รับประมาณกลางมีนาคม 2561 การท าแผนจัดหาจึงน่าจะเสร็จใน
เดือนมีนาคม 61  
4.spec กลางของโครงการมีเฉพาะ spec พันธุ์สัตว์ ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไม่อนุญาตให้จัดซื้อพันธุ์สัตว์
นอกเหนือจากนี้ และไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติม ขอให้หน่วยงานบริหารจัดการภายในวงเงิน รายการอ่ืนๆ ไม่มี 
spec กลาง หน่วยงานสามารถออก spec ได้ตามความเหมาะสมกับชนิดและอายุพันธุ์สัตว์ ความต้องการด้าน
เวชภัณฑ์สัตว์ปีกแต่ละพ้ืนที่ 
5.แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 แผนงานบูรณาการเกษตร กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ (0700600284) ชื่อหน่วยงาน…………………….. 

6.ส าหรับ จังหวัดที่คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ยังไม่ครบ การจัดหาปัจจัยการผลิตให้รายใหม่ ค่อยด าเนินการเมื่อ
ได้อนุมัติรายชื่อจากกระทรวง เกษตรกรรายใหม่ทุกรายจะได้รับปัจจัยการผลิต 

7.การประสานงานหรือสอบถามเพ่ิมเติม ทาง line กลุ่ม ทฤษฎีใหม่ปศุสัตว์  

8.ข้อมูลเพ่ิมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
 

      ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

      โทร 026534444 ต่อ 3371 
        

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


