
การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หอ้งประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5

กองงานพระราชดําริและกิจกรรรมพิเศษ 
โทร 0 2653 4444 ต่อ 3371 – 3 โทรสาร 0 2653 4930



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1.เกษตรกรรับการส่งเสริมปศสุัตว ์4,821 

ราย (แผน 4,700 ราย= 102.57%)

1. เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิปศุสตัว ์

3,500 ราย 

2. โรงเรียนไดร้ับการส่งเสรมิ 518 รร. 

(แผน 500 รร. =103.6%)

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 536 

แห่ง

8 กลุ่มโครงการ 52 โครงการ ดําเนินการแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 73 โครงการ   
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

พื้นที่ดําเนินการ  500 แหง่ 50 จงัหวัด

ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1. โรงเรียนรับการส่งเสรมิปศสุัตว์ 518 รร. 

(แผน 500 รร. =103.6%)

-ไกไ่ข่พระราชทาน 3 รุ่น 60 รร.

-ผลิตลูกสัตว์ปีกด้วยตู้ฟักไข่ 50 รร.

1. โรงเรียนรับการส่งเสรมิปศสุัตว์ 500 แหง่ 

- ขยายผลสู่ชมุชนรอบโรงเรียน

- พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์

เด็กได้รับการพัฒนาทัง้ 4 ด้าน

พุทธิศึกษา – ความรู้ด้านปศุสัตว์

หัตถศึกษา – ปฏิบัติได้

จริยศึกษา – ความรับผิดชอบ 

พลศึกษา - สุขภาพแขง็แรง

ตัวชี้วัด

- บริโภคเนื้อสัตว์ 40 กรัม/คน/มือ้

- นักเรียนมคีวามรูท้ักษะเกษตรยั่งยืนระดับดี

- จํานวนครัวเรือนทีไ่ด้รับการขยายกิจกรรม

- จํานวนประชาชนทีม่าใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
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โรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 

ระดับประเทศ ประจําปี 2560

ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 100 คน ขนาดใหญ่ นักเรียน 101 คนขึ้นไป

รางวัล โรงเรียน จงัหวัด รางวัล โรงเรียน จงัหวัด

1 ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี ตาก 1 ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

2 ตชด.บ้านนานกปีด เลย 2 บ้านบางมะนาว นราธิวาส

3 ตชด.บ้านวังศรีทอง สระแก้ว 3 ตชด.ทอท. มุกดาหาร

ชมเชย ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย อํานาจเจรญิ ชมเชย ตชด.บ้านหางแมว จันทบุรี

ชมเชย ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย เขียงราย ชมเชย ตชด.9 สมาคมจีนฯ บุรีรมัย์

ชมเชย ตชด.สังวาลย์วิท 4 ยะลา ชมเชย ศศช.บ้านคอโซทะ ตาก

ชมเชย ตชด.บ้านต้นมะมว่ง กาญจนบุรี



โครงการธนาคารโค-กระบอื เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1. สนบัสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรราย

ใหม่ 17,791 ตัว (แผน 9,000 ตวั 

=197.68%)

1. สนบัสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรราย

ใหม่ 9,000 ตวั 

2. มอบกรรมสทิธิ์โค-กระบือให้เกษตรกร

5,610 ราย (แผน 5,000 ราย = 112.2%)

2. มอบกรรมสทิธิ์โค-กระบือให้

เกษตรกร 5,000 ราย

3. เกษตรกรในโครงการ 115,241 ราย   

โค-กระบือ 117,987 ตัว

3. ตดิตามดูแลเกษตรกรในโครงการ 
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ผลการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจําปี 2559

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท ตามกลุ่มการแขง่ขัน

กลุ่มที่  ประเภท เขต จังหวัด อําเภอ

1

S (ขนาดเล็ก) 7 สุพรรณบุรี อู่ทอง

M (ขนาดกลาง) ไม่มีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน

L (ขนาดใหญ่) ไม่มีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอผ่านการคัดเลือกระดับเขต

2

S (ขนาดเล็ก) 3 อํานาจเจริญ พนา

M (ขนาดกลาง) 4 นครพนม วังยาง

L (ขนาดใหญ่) 3 นครราชสีมา โนนไทย

3

S (ขนาดเล็ก) 6 อุตรดิตถ์ ท่าปลา

M (ขนาดกลาง) 5 น่าน เมืองน่าน

L (ขนาดใหญ่) 5 เชยีงราย แม่สรวย



โครงการธนาคารโค-กระบือที่ดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ

1. โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชดําริ

2. โครงการประชารัฐ-สานพลังนา่นพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

3. โครงการอนุรักษ์และพฒันากระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-

กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

5. โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ และโครงการตาม

นโยบายรัฐบาล



โครงการหลวง

ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ (สุกร สัตว์

ปีก แพะ กระต่าย) 109 แห่ง 100 %

1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก

 82 แห่ง

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร

1,400 ราย (แผน 1,400 ราย =100%)

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร

1,400 ราย

1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แหง่

2) โครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 29 แหง่

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีป่ลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 11 แหง่

รวม 78 แหง่
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้  

1,300ราย

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

เป้าหมาย 44 จงัหวัด จาํนวน 1,300 ราย 

                        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จาํนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพ 1,300 ราย

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรทีไ่ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนํา

ความรูไ้ปประกอบอาชพีได้ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 60
  

Presenter
Presentation Notes
-กร



โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

แนวคิด  ก่อให้เกดิ สร้างให้คงอยู่ พัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผลการดําเนินงานปี 2560 แผนงานปี 2561

1. เกษตรกร 70,000 ราย            

สัตว์ปีก 350,000 ตัว

1. เก

(รายเ

ษตรกร 140,000 ราย           

ดิม 70,000 ราย                 

รายใหม่ 70,000 ราย)

เครื่องมือ  
-หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ทฤษฎีใหม่

- 3 ประสาน, 5 ประสาน

- การแตก cell

- Social network

ตัวชี้วัด
-ลดรายจ่าย ลดต้นทุนอาหารสัตว์

-เพิ่มรายได้ ทาํบญัชีฟาร์ม วิเคราะห์เป็น

-พื้นที่เกษตรกรรมยัง่ยืน ปศุสัตว์ 17,500 ไร่ 

พืชอาหารสัตว์ 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ           

บดินทรเทพยวรางกูร

ให้บริการด้านการเกษตรทุกสาขา พืช     

ปศุสัตว์ ประมง เน้นการแก้ไขปัญหาที่

เกษตรกรประสบในพื้นที่

ผลงานปี 2560 ให้บริการ 21,379 ราย 

(แผน 21,300 ราย = 100.37%)

แผนปี 2561 ให้บริการ 21,300 ราย 



การดําเนินงานกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
และงานเร่งด่วน ป ี2561

1) น้อมนําพระราชดําริของทุกพระองค์มาเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานในโครงการต่างๆ

2) ดําเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ 
หรือพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 10 เช่น 
โครงการเกษตรวิชญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

3) ผลักดันโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีความพร้อมให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีกให้
โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง



การดําเนินงานกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
และงานเร่งด่วน ป ี2561 (ต่อ)

4) แก้ไขปัญหาของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชดําริ ให้แล้วเสร็จ

5) สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกรมปศุสัตว์
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