
แผนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 

9 ได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศ พระราชทานพระราชด าริ เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริกว่า 4,600 โครงการ ครอบคลุมสาขาการพัฒนาต่างๆ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติมา เป็น
ศาสตร์พระราชาทีจ่ะต้องสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป  

กรมปศุสัตว์น้อมน าศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาประเทศด้านปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามพระราชปณิธาน  

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ แล้ว
เผยแพร่สู่เกษตรกร 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเกษตรกรและโรงเรียน เป็นอาหารโปรตีน อาชีพ รายได ้
 3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ย่อยอด ในการ
พัฒนาประเทศ 

3. ลักษณะการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบด้านการปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ   
 2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์ เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครู นักเรียนและชุมชน ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าไปปฏิบัติในพ้ืนทีข่องตนเอง และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนและชุมชนได้ 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เป็นอาหารโปรตีนบริโภค
ในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารโปรตีนและเป็น
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน  
 5.รวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พันธุ์พืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

4. โครงการและงบประมาณปี 2561 
 โครงการ แบ่งเป็น 9  กลุ่ม  49  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
 แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ผลผลิตย่อย เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด 
 งบประมาณปี 2561 32,149,700 บาท 



 

2  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

กลุ่มโครงการ/หน่วยงานด าเนินการ/และงบประมาณปี 2561 ดังนี้ 
กลุ่ม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและศูนย์สาขา 9 โครงการ 7,269,820 บาท  

ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา 
 

622,300 

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมา 
   จากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

สนง.ปศจ. จันทบุรี 
 

640,300 

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเมือง จ.สกลนคร 

สนง.ปศจ.สกลนคร 
 

753,800 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
ศอส.ล าปาง 

2,060,800 
7,200 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอชะอ า จ.เพชรบุรี 

สนง.ปศจ.เพชรบุรี 
 

486,500 
 

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเมือง จ.นราธิวาส 

สนง.ปศจ.นราธิวาส 
 

1,067,800 

7. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 346,400 
8. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จ.นครศรีธรรมราช  
 

สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช 
สนง.ปศจ.สงขลา 
สนง.ปศจ.พัทลุง 
ศวพ.ภาคใต้ 
ศวป.ที่ 8 

180,920 
17,600 
17,600 
212,000 
62,000 

9. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.มุกดาหาร 

สนง.ปศจ.มุกดาหาร 
 

215,600 

10. หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.นราธิวาส 579,000 
 

กลุ่ม 2 โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ 6 โครงการ 1,438,420 บาท คือ 
2.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 12 จังหวัด 133,800  บาท 

พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 
1. หนองระหารจีน อ.เมือง  และ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา  สนง.ปศจ.อ่างทอง 22,400 
2. ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง สนง.ปศจ.สิงห์บุรี 7,400 
3. บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สนง.ปศจ.อุบลราชธานี 7,400 
4. หนองหมากเฒ่า จ.สกลนคร สนง.ปศจ.สกลนคร 12,400 
5. จ.นครพนม สนง.ปศจ.นครพนม 7,400 
6. บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง  สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 12,400 
7. บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สนง.ปศจ.ราชบุร ี 7,400 



 

3  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 
8. จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 7,400 
9. ต.คลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา สนง.ปศจ.สงขลา 7,400 
10. จ.ปัตตานี 9 ฟาร์ม สนง.ปศจ.ปัตตานี 12,400 
11. จ.ยะลา  สนง.ปศจ.ยะลา 7,400 
12. จ.นราธิวาส 9 ฟาร์ม สนง.ปศจ.นราธิวาส 22,400 

 2.2 โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 41,600 บาท 
พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอเวียงดาว สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 8,400 
2. บ้านขุนห้วยเดื่อ-แม่ส่วยอู บ้านดอยผักกูด บ้านอาโจ้ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 10,800 
3. บ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก สนง.ปศจ.ตาก 22,400 

2.3 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 308,400 บาท 
พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ศูนย์ศิลปาชีพ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน  สนง.ปศจ.
พระนครศรีอยุธยา 

308,400 

 2.4 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ 5 จังหวัด  179,560  บาท 
พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. บ้านนาเกียน ดอยแบแล บ้านซิแบร อ.อมก๋อย บ้านเสาแดง  
อ.แม่แจ่ม ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว  ห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย แปกแซม 
อ.เวียงแหง ห้วยแม่เกี๋ยง อ.เชียงดาว บ้านขุนวิน อ.แม่วาง  
บ้านทุ่งต้นงิ้ว อ.แม่อาย บ้านนาศิริ อ.เชียงดาว 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
 

79,800 

2. บ้านสันติสุข-บ้านขุนก าลัง อ.ปง จ.พะเยา สนง.ปศจ.พะเยา 8,400 
3. บ้านดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สนง.ปศจ.เชียงราย 60,560 
4. บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน 22,400 
5. บ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร 8,400 

 2.5 โครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK) 366,300 บาท 
พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. บ้านนาป่าแปก  บ้านแม่ปาง  บ้านไม้ลัน จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
ศบส.แม่ฮ่องสอน 

363,900 
2,400 

 2.6 โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า 357,760 บาท 
พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ลุ่มน้ าหมัน  สนง.ปศจ.เลย ศูนย์ฯด่านซ้าย 16,800 
2. ลุ่มน้ าแม่หาด ลุ่มน้ าปิงน้อย  สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 79,400 



 

4  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

พ้ืนที่ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 
3. ลุ่มน้ าปาย ลุ่มน้ าสะงา ลุ่มน้ าแม่สะมาด–ห้วยหมากกลาง  สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 42,800 
4. ลุ่มน้ าค า สนง.ปศจ.เชียงราย 42,560 
5. ลุ่มน้ าขุนน่าน สนง.ปศจ.น่าน 153,400 
6. ลุ่มน้ าภาค สนง.ปศจ.พิษณุโลก 14,400 
7. ลุ่มน้ าลี สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 8,400 

กลุ่ม 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 โครงการ  8,619,800  บาท  คือ 

 3.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 8,058,000 บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
 

สนง.ปศจ. 50 จังหวัด 
9 เขต 500โรงเรียน 

8,058,000 

 3.2 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี561,800  บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. เกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นครนายก 37,800 
2. ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริ จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน 337,600 
3. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 85,400 
4. ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศอส.เพชรบุรี 15,000 
 5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 86,000 

กลุ่ม 4 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 7 โครงการ ของส านักราชเลขาธิการ  1,729,400 บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง ศวป.ที่ 2  68,400 
2. พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี  สนง.ปศจ.สระแก้ว 

ศบส.สระแก้ว  
22,400 
14,400 

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จ.จันทบุรี สนง.ปศจ.จันทบุรี 41,600 
4. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์ด่านซ้ายฯสนง.ปศจ.

เลย 
1,456,800 

37,800 
5. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 17,900 
6. พัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 43,900 
7. พัฒนาพื้นที่สูงปางตอง (กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แกะเพ่ือ
เผยแพร่สู่เกษตรกร)  

สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
ศบส.แม่ฮ่องสอน 

18,400 
7,800 

 

 



 

5  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

กลุ่ม 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอื่นๆ 19 โครงการ 7,379,040  บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ลูกพระดาบส สนง.ปศจ.สมุทรปราการ 57,400 
2. ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ศอส.ชัยนาท 4,849,900 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในพื้นทีป่่ารอยต่อ 5  จังหวัด 
(ภาคตะวนัออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ชลบุรี จนัทบุร ี

สนง.ปศจ.ฉะเชงิเทรา  
สนง.ปศจ.สระแก้ว 
สนง.ปศจ.ระยอง 
สนง.ปศจ.จนัทบุร ี
สนง.ปศจ.ชลบุร ี

8,400 
8,400 
8,400 
8,400 
8,400 

4. ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชด าริ จ.บุรีรัมย์ ศบส.บุรีรัมย์ 58,400 
5. ผลิตอาหารช้างส าคัญ ศอส.สกลนคร 

ศบส.สกลนคร 
70,000 
40,000 

6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศอส.สกลนคร 22,000 
7. อนุรักษแ์หล่งพันธุกรรมไม้สักฯ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 8,400 
8. อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น  
ดอยผาจิ จ.เชียงราย 

สนง.ปศจ.เชียงราย 189,440 

9. พัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.น่าน 33,300 
10. เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พิษณุโลก สนง.ปศจ.พิษณุโลก 28,800 
11. ห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 188,900 
12. ชั่งหัวมันตามพระราชด าริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

ศอส.เพชรบุรี 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

245,800 
358,800 
234,800 

13. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
 พระบรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี 

สนง.ปศจ.ราชบุร ี
 

14,400 

14. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี   
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

27,900 
80,000 

15. พัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพ้ืนที่รับน้ า  
     อ่างเก็บน้ ายางชุม  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,800 

16. หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง    
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

14,400 

17. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ภาคใต้ ตามพระราชด าริ 
 

ศบส.เทพา 
ศูนย์ฯพัฒนาแพะแกะ 

437,400 
309,000 

18. พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.ปัตตานี 28,600 
19. พัฒนาการเกษตรบ้านกูแบสิราอันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ 

สนง.ปศจ.ปัตตานี 28,600 



 

6  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

กลุ่ม 6 พัฒนาสัตว์พระราชทาน  928,170  บาท 
พันธุ์สัตว์ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

20. พันธุ์สัตว์พระราชทาน 9 หน่วยงาน 928,170 
 1) เป็ดอี้เหลียง ศูนย์ฯพัฒนาสัตว์ปีก 41,900 
 ศวป.ที่ 9 15,800 
 2) ห่านหัวสิงโต ศบส.ท่าพระ 73,750 
 ศบส.หนองกวาง 18,220 
 3) สุกรเหมยซาน สุกรจินหัว ศบส.นครราชสีมา 31,000 
 4) กระบือเมซานี ศบส.บุรีรัมย์ 260,000 
 5) แพะแบลคเบงกอล ศบส.มหาสารคาม 373,600 
 ศบส.สกลนคร 41,500 
 ศบส.ตรัง 72,400 

กลุ่ม 7 โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 โครงการ 227,900  บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ทับทิมสยาม จ.สระแก้ว  ศอส.สระแก้ว 24,400 
2. หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ยะลา และนราธิวาส สนง.ปศจ.ยะลา 

สนง.ปศจ.นราธวิาส 
42,200 
161,300 

กลุ่ม 8  โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา  113,800  บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร สนง.ปศจ.พิจิตร 86,400 
2. พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและ
กระจายพันธุ์สัตว์) 

สนง.ปศจ.เชียงราย 27,400 

กลุ่ม 9 โครงการวังทวีวัฒนา   619,000  บาท 
ชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณปี 2561 

1. โครงการเลี้ยงสัตว์วังทวีวัฒนา สนง.ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพ 
ศบส.หนองกวาง 

54,000 
565,000 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และ กทม 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

โครงการเลี้ยงสัตว์วังทวีวัฒนา สนง.ปศ.พ้ืนที.่กทม 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศ.พ้ืนที.่กทม 
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.อ่างทอง สิงห์บุรี 



 

7  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 
ศูนย์ศิลปาชีพ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน สน.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา 
ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ศอส.ชัยนาท 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.จันทบุรี 
ลูกพระดาบส สนง.ปศจ.สมุทรปราการ 
เกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นครนายก 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่าในพืน้ทีป่่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ชลบุรี 
จันทบุรี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ  สนง.ปศจ.จันทบุรี 
ทับทิมสยาม ศอส.สระแก้ว 
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง ศวป.ที่ 2 
พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี  สนง.ปศจ.สระแก้ว ศบส.สระแก้ว  
พัฒนาสัตว์พระราชทาน (เป็ดอ้ีเหลียง) ศูนย์ฯ สัตว์ปีก 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบรุี นครนายก 
ตราด  

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 
ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชด าริ ศบส.บุรีรัมย์ 

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี 
พัฒนาสัตว์พระราชทาน (สุกรเหมยซาน สุกรจินหัว กระบือเมซานี) ศูนย์ฯ สุกร ศบส.บรุีรัมย ์

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อบุลราชธาน ี
อ านาจเจริญ ยโสธร 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.สกลนคร 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.มุกดาหาร 
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์ด่านซ้ายฯ สนง.ปศจ.เลย 
รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน สนง.ปศจ.เลย 



 

8  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 

 

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศอส.สกลนคร 
ผลิตอาหารช้างส าคัญ ศอส.สกลนคร 

ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สกลนคร นครพนม 
พัฒนาสัตว์พระราชทาน(ห่านหัวสิงโต แพะแบลเบงกอล) ศบส.ขอนแก่น ศบส.มหาสารคาม ศบส.สกลนคร 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร ขอนแก่น 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ เลย สกลนคร นครพนม 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ ศอส.ล าปาง 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย 

น่าน  
พัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
หมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สนง.ปศจ.แมฮ่่องสอน ศบส.แม่ฮ่องสอน 

พัฒนาพื้นที่สูงปางตอง (ปรับปรุงพันธุ์แกะเพ่ือเผยแพร่สู่เกษตรกร) สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
พัฒนาที่ดินมลูนิธชิัยพฒันาบา้นดงพระพร(ศูนยผ์ลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) สนง.ปศจ.เชียงราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ  สนง.ปศจ.เชียงราย 
ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริ จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน 
พัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.น่าน 
รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่น 
 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
แม่ฮ่องสอน  

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร สนง.ปศจ.พิจิตร 
เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พิษณุโลก สนง.ปศจ.พิษณุโลก 
หมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.ตาก 
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โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน สนง.ปศจ.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร  
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.เพชรบุรี 
ห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 
ชั่งหัวมันตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

ศอส.เพชรบุรี ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สนง.ปศจ.ราชบุร ี
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง  สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพ้ืนที่รับน้ าอ่างเก็บน้ ายางชุม สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศอส.เพชรบุรี 
พัฒนาสัตว์พระราชทาน(ห่านหัวสิงโต) ศบส.หนองกวาง 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.กาญจนบุรี ราชบรุี เพชรบุรี 

ประจวบครีีขันธ ์

โครงการเลี้ยงสัตว์วังทวีวัฒนา ศบส.หนองกวาง 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.นครศรฯี พัทลุง ศวพ.ภาคใต้ ศวป.ที่ 8 

พัฒนาสัตว์พระราชทาน (แพะแบลคเบงกอล) ศบส.ตรัง 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สรุาษฎร์ฯ ชุมพร ระนอง นครศรีฯ 

พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.สงขลา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นราธิวาส 
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.นราธิวาส 
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ภาคใต้ ตามพระราชด าริ ศบส.เทพา ศูนย์ฯพัฒนาแพะแกะ 
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โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 

พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนง.ปศจ.ปัตตานี 
พัฒนาการเกษตรบ้านกูแบสิราอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ปัตตานี 
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ยะลา และนราธิวาส สนง.ปศจ.ยะลา นราธิวาส 
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

พัฒนาสัตว์พระราชทาน (เป็ดอ้ีเหลียง) ศวป.ที9่ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

สตูล 

6. เป้าหมายการด าเนินงานปี 2561 
6.1 ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ 6  เรื่อง   
6.2 เลี้ยงสัตว์เพ่ือสาธิตและผลิตลูก    
    - โค – กระบือ 70 ตัว  
    - สัตว์เล็ก (กวาง สุกร แพะ แกะ) 577 ตัว  
    - สัตว์ปีก (เป็ด ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่) 3,150 ตัว  
    - ผลิตลูกสัตว์เล็ก 773 ตัว  
    - ผลิตลูกสัตว์ปีก 39,070 ตัว  
    - ปลูกพืชอาหารสัตว์ 535 ไร่  
6.3 ฝึกอบรม      
    - เกษตรกร ผู้น าเกษตรกร เครือข่าย 3,500 ราย  
    - คร ู นักเรียน 538 ร.ร.  
    - เจ้าหน้าที ่ 280 คน  
6.4 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร    
    - สุกร 50 ราย 50  ตัว 
    - แพะแกะ 13 กลุ่ม  
    - กวาง 5 ราย  
    - สัตว์ปีก 2,225 ราย 19,375  ตัว 
    - โค (สุขภาพ) 540 ราย 1,080  ตัว 
    - อาหารสัตว์ 60 ราย 60  ไร่ 
    - กองทนุอาหารสัตว์/กองทุนยา/ผลิตภัณฑ ์ 31 กองทุน 310  ราย 
6.5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 536 ร.ร.  

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 กิจกรรมศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์  

พ้ืนที่ด าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 ศูนย์ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ผู้วิจัย/ คณะผู้วิจัย ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ เสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา รายละเอียดตามแบบการเสนอโครงการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (แบบ ว-1ด) ให้
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่กรมปศุสัตว์แต่งตั้งพิจารณา 
 2. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัย สรุป น าเสนอกรมปศุสัตว์และศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ
ด าเนินการและขอสนับสนุนงบประมาณไปยังแหล่งทุนส านักงาน กปร.  
 3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานวิจัยต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการศึกษาวิจัยให้คณะท างาน
และ กพก.ทราบทุกไตรมาส และสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 4. ผลการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อย แล้วรวบรวมเป็นฐานข้อมูลและจัดท าแผนการขยายผล หรือแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป 

7.2 กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่ด าเนินการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 6 แห่ง และโครงการที่มีกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ท าการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ พันธุ์สัตว์ โรงเรือน อุปกรณ ์อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพสัตว์ 
บันทึกข้อมูล จัดท าบัญชีฟาร์ม วิเคราะห์ สรุปผลประจ าเดือน) และปรับให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม 

2. ด าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GFM น าเสนอรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร  
3. จัดท าบอร์ดข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่ แสดงข้อมูลความรู้จากการปฏิบัติเชิงธุรกิจ เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน การ

ลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ผลิตลูกสัตว์ ประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรฐานสายพันธุ์ ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนที่เหลือ น าออก

ส่งเสริม เกษตรกร โดยการให้เปล่า ให้ยืม จ าหน่าย  
 5. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เป็นอาหารโปรตีนบริโภค
ในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารโปรตีน การเรียน
การสอน เป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมเกษตรกรที่สนในเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของโครงการ เพ่ือผลิตเกษตรกรรายอ่ืนในชุมชน 
ส่งเสริมการผลิตแบบรวมกลุ่มต่อชุมชนต่อไป 
 6. รวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พันธุ์พืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
 7. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการพระราชด าริ 

7.3 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
บุคคลเป้าหมาย   
 1) เกษตรกร ผู้น าเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย 
 2) ครูและนักเรียนในโรงเรียน 
 3) เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
หลักสูตรการฝึกอบรม (เกษตรกร ผู้น าเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย) 
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หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ฝึกอบรม   

งปม.(บาท)
ราย (กลุ่ม) 

ความรู้พื้นฐานเรื่อง
การเลี้ยงสัตว์ 
 

ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ให้ความรู้พันธุ์สัตว์ อาหาร การจัดการเลี้ยงดู ขยายพันธุ์ จด
ข้อมูลฟาร์ม วิเคราะห์ข้อมูล การดูแลสุขภาพ GFM 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

1 วัน 100 

กองทุนอาหารสัตว์ 
 

ให้ความรู้อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การผสมอาหาร
สัตว์ใช้เอง ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ผสมอาหาร ใช้สูตรอาหาร
สัตว์ของกรมปศุสัตว์ การท าบัญชีต้นทุน การจ่ายและเก็บ
รักษาอาหารสัตว์  

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

1 วัน  (10,000) 

กองทุนยาสัตว์ 
 

ให้ความรู้สุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเลี้ยง
สัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรง ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการ
เลี้ยงสัตว์ การใช้ การเก็บรักษาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง การ
บริหารจัดการกองทุน การท าบัญชี การร่ายและเก็บรักษา 

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 

1 วัน  

พัฒนาผลิตภัณฑ์
สัตว์ 
 

ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตของเกษตรกร การแปรรูปถนอม
อาหาร และการสร้างตราสินค้า   

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 

2-3 วัน  (20,000) 

พัฒนาผู้น าตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้ความรู้การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งานกับการท าการเกษตร ต้นทุน ผลตอบแทน การลดต้นทุน 
การท าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม วิเคราะห์ ปรับปรุง เป็น
ตัวอย่าง ให้แนะน าเพื่อเกษตรกรอ่ืนได้  

บรรยาย  
ดูงาน 
แลกเปลี่ยน 

1-2 วัน  (5,000) 

กลุ่มเลี้ยงแพะ
เข้มแข็ง 

การจัดท าเครือข่ายเลี้ยงแพะเข้มแข็ง ปัจจัยการผลิตพันธุ์
สัตว์ อาหารสัตว์ การแปรรูป การตลาด การขยายจ านวน
สมาชิก 

บรรยาย  
ดูงาน 
แลกเปลี่ยน 
เวท ี

1-2 วัน  (10,000) 

 
หลักสูตรการฝึกอบรม (ครูและนักเรียนในโรงเรียน) 

หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ฝึกอบรม   

งปม.(บาท)
ต่อโรงเรียน   

การปศุสัตว์ใน 
โรงเรียน 

1.แผน กพด.ระยะที่ 5 
2.จัดท าแผนการผลิตสัตว์ของโรงเรียนปี 2561 ให้ความรู้
เพ่ิมเติมการบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ข้อมูล การค าแนะน าการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงสัตว์ของ ร.ร. 
3.การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
4.การจัดท าศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 
5.ปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ส าหรับนักเรียน 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

1 วัน 1,000 
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หลักสูตรการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่) 
หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีการ

ฝึกอบรม 
ระยะเวลา
ฝึกอบรม   

งปม.(บาท)
ต่อราย   

พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

1.ความรู้ทักษะด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม 
บัญชีฟาร์ม เทคโนโลยีการเลี้ยง 
2.ความรู้ทักษะด้านการปฏิบัติราชการ การจัดการแผนงาน
งบประมาณ PDCA 
3.ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 
ฝึกปฏิบัติ 

ตามท่ี
หลักสูตร
ก าหนด 

3,000 

หลักสูตรประชุมราชการ (เจ้าหน้าที่) 
หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีการ

ประชุม 
ระยะเวลา
ประชุม   

งปม.(บาท)
ต่อราย   

ชี้แจงแผนงาน/
จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน  ติดตาม
งานระหว่างปี 

1. ชี้แจงแผนการด าเนินงานปี 2561/จัดท าแผนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุกปีๆละ 
3. ครั้ง คือในช่วงต้นปีงบประมาณ  กลางปีงบประมาณ  
และปลายปีงบประมาณ  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ
ของหน่วยงานต่างๆในกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี/แนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

ประชุม
ราชการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง 

110 

 

การประเมินผลการฝึกอบรม  
 ให้มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการฝึกอบรม
รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบภายใน 1 เดือน หลังการฝึกอบรมเสร็จ หรือไม่เกินไตรมาสที่ 2  
 

7.4 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร 
 

(1)  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 

- แพะที่ผลิตจากโครงการรายละ 1-2 ตัว  
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุม่เครือข่าย 
- เวชภัณฑ์แพะ  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

- เกษตรกรรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน 
- จัดท าแผนงานกลุ่ม เช่น ความรู้ด้านพันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพ  
- จัดรูปแบบการผลิตที่ดี GFM ฟาร์มเกษตรกรสมาชิก 
- ประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ การสร้างนวัตกรรมบริการสมาชิก 
และขยายเครือข่ายเกษตรกรรายอื่นๆ 
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(2)  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 
ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 

- สุกรที่ผลิตจากโครงการรายละ 1-2 ตัว  
- อาหารสุกรรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุม่เครือข่าย 
- เวชภัณฑ์สุกร  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

- เกษตรกรรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน 
- จัดท าแผนงานกลุ่ม เช่น ความรู้ด้านพันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพ  
- จัดรูปแบบการผลิตที่ดี GFM ฟาร์มเกษตรกรสมาชิก 
- ประชุมกลุ่มสม่ าเสมอ การสร้างนวัตกรรมบริการสมาชิก 
และขยายเครือข่ายเกษตรกรรายอื่นๆ 

(3)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศ ไก่โรด ไก่ไข่) 
ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 

- สัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์รายละ 5 ตัว ไก่ไขส่าว 5 ตัว 
หรือ สัตว์ปีกอายุ 6 สป. รายละ 10 ตัว และสัตว์ปีก
ที่ผลิตจากโครงการ 
- อาหารสัตว์ปีกรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ  
- เวชภัณฑ์สัตว์ปีก 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

- เกษตรกรสร้างคอกสัตว์ปีกตามหลัก GFM มีที่ให้น้ า 
อาหาร รังไข่ คอนนอน 
- ผสมอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นสูตรกรมปศุสัตว์ 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ ผลผลิต กิน ขาย 
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตเลี้ยงต่อเนื่อง 

(4)  ส่งเสริมการเลี้ยงกวาง  

 เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกวางในส่วนผลไม้ เพ่ือการผลิตเขากวางอ่อนและเพ่ือการท่องเที่ยว 
ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 

- กวางที่ผลิตจากโครงการรายละ 1-2 ตัว  
- อาหารกวางรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุ่มเครือข่าย 
- เวชภัณฑ์กวาง 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

- เกษตรกรสร้างคอกกวางให้น้ า อาหาร  
- จัดหาอาหารกวาง จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ  
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตเลี้ยงต่อเนื่อง 
- เรียนรู้เพิ่มเติมการตัดเขากวางอ่อน 

(5)  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 

- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

เกษตรกรรวมกลุ่ม ด าเนินงานบริหารพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
การแปรรูป การตลาด การขยายจ านวนสมาชิก 

(6)  กองทุนอาหารสัตว์ 
  จัดตั้งเพ่ือช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและขาดแคลนอาหารสัตว์ มีอาหารให้สัตว์กิน โดยเน้นการ
ผสมอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น กับหัวอาหารหรืออาหารส าเร็จรูป และช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เข้มแข็งแล้ว
ขยายการผลิตสัตว์ครบวงจรขึ้น ช่วยลดต้นทุน ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง ใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น สูตรกรมปศุสัตว์ 
- สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มละ 600 ก.ก.  
- อบรมให้ความรู้การท าอาหารสัตว์อย่างง่ายสูตรของ 
กรมปศุสัตว์ ฝึกปฏิบัติ 
- อุปกรณ์การท าอาหารสัตว์ 

- เกษตรกรรวมกลุ่มๆ ละ 10 ราย แบ่งหน้าที่ มอบหมาย
งานชัดเจน 
- กลุ่มเกษตรกรฝึกปฏิบัติการท าอาหารสัตว์  
- จ าหน่ายอาหารสัตว์สมาชิก จัดท าบัญชี เงินที่ได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
 

(7)  กองทุนยาสัตว์ 

 จัดตั้งเพ่ือช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เข้าถึงการรักษาป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงของตนเอง และ
เรียนรู้ ระบบการป้องกันโรค และการท าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยการสูญเสียสัตว์เลี้ยง 

ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดกลุ่มเครือข่าย 
- สนับสนุนเวชภัณฑ์เป็นกองทุนหมุนเวียน  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

-เกษตรกรรวมกลุ่มๆ ละ 10 ราย แบ่งหน้าที่ มอบหมาย
งานชัดเจน 
-จัดท าบัญชีควบคุมการรับจ่าย 
- จัดกิจการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชน 

(8)  กองทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 ที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์อยู่แล้วได้มีช่องทางการพัฒนาความรู้การท าผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  และได้มีความรู้ในการตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มจัดท าการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง  เพ่ือเป็นสินค้าและ
จ าหน่ายเพ่ิมรายได้ 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดกลุ่มเครือข่าย 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

-เกษตรกรรวมกลุ่มๆ ละ 10 ราย แบ่งหน้าที่ มอบหมาย
งานชัดเจน 
- กลุ่มเกษตรกรฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
- ส่งเสริมการตลาด พัฒนากลุ่มด้านต่างๆ 

7.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 
 โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ ที่สมัครใครเข้าร่วมโครงการ 

ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขการส่งเสริม 
- พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์  
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ  
- สนับสนุนเวชภัณฑ์  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

- โรงเรียนที่สมัครใจสร้างคอกสัตว์ปีกตามหลัก GFM มีที่
ให้น้ า อาหาร รังไข่ คอนนอน 
- จัดครูและกลุ่มนักเรียบรับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ ผลผลิต กิน ขาย 
ผลผลิตจ าหน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวัน 
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตเลี้ยงต่อเนื่อง 
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 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบสภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสม GFM 
(2) วางแผนการผลิต การสนับสนุน วันส่งมอบพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ความต้องการเวชภัณฑ์ 
(3) อบรมให้ความรู้ ครู นักเรียน การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพ บันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม 
(4) จัดท าแผนการตรวจเยี่ยมติดตามงาน 

8. แนวทางการผลิตสัตว์สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8.1 งานศึกษาวิจัย  
  1) ด าเนินการในศูนย์ศึกษา 6 แห่ง ตามมาตรฐานการวิจัยของส านักงาน กปร. 
  2) งานวิจัยที่ได้งบจาก ส านักงาน กปร. นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญพ่ีเลี้ยงด าเนินการตามแผนงานวิจัยของ
โครงการ สนง.ปศข. ติดตามก ากับการด าเนินงานตามแผน และแนวทางที่ ผชช.พ่ีเลี้ยง และ ส านักงาน กปร.
ให้ค าแนะน า 
  3) โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณกรมปศุสัตว์ ปี 2560 ให้พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยที่ไม่ได้รับงบประมาณจาก
ส านักงาน กปร. ด าเนินการ (มีโครงการและผ่านการพิจารณาของ ผชช.พ่ีเลี้ยงแล้ว) กพก.โอนงบประมาณไป
ยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว 
8.2 งานสาธิต  
  1) จัดสถานที่ คอกสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์การเลี้ยงให้เพียงพอเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดและขนาด 
  2) จัดระบบสุขาภิบาลการเลี้ยงสัตว์ ระบบการป้องกันโรคท่ีดี ก าหนดมาตรการความปลอดภัย 
  3) จัดท าแผนการผลิตสัตว์แตล่ะชนิด โดยน าความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่มาประกอบการจัดท าแผนผลิต 
  4) ด าเนินการผลิตโดยมีความรู้ทางวิชาการ จัดท าประสิทธิภาพการผลิตเทียบกับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
และประสิทธิภาพของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์ฯ สถานี 
  5) บันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ จ านวน เกิด ตาย ขาย ผลผลิตลูก ไข่ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
8.3 งานส่งเสริมและขยายผล 
1) ประชาสัมพันธโ์ครงการแผนงานส่งเสริมประจ าปีให้ประชาชนทราบ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
2) ชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดท าคู่มือประชาชนเฉพาะโครงการ เกษตรกร
จัดท าแบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการลงแบบ ทก.ปศ.1 และน าข้อมูลจากแบบ ทก.ปศ.1 บันทึกเป็น
ฐานข้อมูลผู้รับบริการของโครงการ และรายงาน กพก.ทาง email drasa2@dld.go.th  
3) จัดท าแผนปฏิบัติงานอบรมชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข โครงการ  และให้ความรู้ด้านวิชาการท่ีถูกต้องแก่
เกษตรกร โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค การบันทึกข้อมูล 
4) วัดผลการฝึกอบรม ระดับความรู้ที่เกษตรกรได้รับ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ รายงาน
ในระบบ e operation   
5) ติดตามให้ค าแนะน ารายงานร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และรายงานสรุป 
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8.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. รายงานผลการประเมินมายังกรมปศุสัตว์ในระบบรายงาน e-operation เป็นประจ าทุกเดือน 
2. รายงานผลการฝึกอบรมภายในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตามแผนการฝึกอบรม) 
3. ให้มีการประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการฝึกอบรมทุกครั้ง โดยก าหนดเป็นค่าคะแนน 1-5 
(น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด) 
4.รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีจัดส่งภายในเดือนกันยายน 
8.5 กิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 เกษตรกรรับการถ่ายทอด รหัส 150  
8.6 ตัวช้ีวัด/การจัดเก็บ/การรายงานตัวช้ีวัด                                                   วิธีจัดเก็บ 
 1.จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้(ราย)                                   รายงาน eoperation  
 2.ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร                                                     รายงาน eoperation  
 3.ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ                 รายงาน eoperation  
8.7 การรับส่งพันธุ์สัตว์ 

 - หน่วยผลิตสัตว์จัดท าแผนส่งมอบส่ง สพพ.และ กพก.และแจ้ง หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับพันธุ์สัตว์ 
 - หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแผนการฝึกอบรมจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนส่งมอบพันธุ์สัตว์  

     หากการด าเนินงานผลิตล่าช้าจากแผนของหน่วยงานรับผิดชอบให้แจ้งเกษตรกรทราบและเร่งรัดให้หน่วย
ผลิตด าเนินการ 
หมายเหตุ รายละเอียดการด าเนินงานต่างๆ ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริปี 2561 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ทั้งการแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์และการ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
 9.2 โครงการพระราชด าริที่มีการสาธิตและผลิตสัตว์ เป็นแหล่งสาธิตการเลี้ยงสัตว์ แหล่งขยายพันธุ์สัตว์เป็น
สถานที่ฝึกอบรมดูงานเพ่ือการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกรและเยาวชน ให้เห็น
แบบอย่างที่ถูกต้องน ากลับไปปฏิบัติเอง 
 9.3 การฝึกอบรมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครูเกษตรและนักเรียน ท าให้ได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยง
สัตว์ เช่น การให้อาหาร การป้องกันโรค การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม การทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ น า
ความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตนเองเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต  ส่วนการอบรมท าผลิตภัณฑ์สัตว์
เพ่ือให้เกษตรกรนักเรียนในโรงเรียน ได้รับความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่สามารถท าได้เอง ท าให้มีผลิตภัณฑ์สัตว์
เก็บไว้บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้ต่อไป 
 9.4 เกษตรกรและโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์ได้ผลผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติและกระจายพันธุ์
สัตว์ให้เกษตรกรรายอ่ืนๆในชุมชน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนท าให้มีสุขภาพแข็งแรง นักเรียนมีทักษะประสบการณ์เป็น
แหล่งการเรียนการสอนและโรงเรียนมีเงินกองทุนในการเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง  
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 9.5 ประชาชนและเยาวชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในพ้ืนที่ชายแดน ป่าเขาที่มี
ความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับผลประโยชน์โดยตรง มีอาชีพเสริมและ
รายได้เพ่ิมข้ึน มีอาหารโปรตีนบริโภคสุขภาพพลานามัยดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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