
ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2560

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 

อ.ด่านซ้าย จ.เลย



*  พ.ศ. 2510-251 เกิดภัยคุกคามจากขบวนการคอมมิวนิสต์ขึ้นในพื้นที่รอยต่อในพื้นที่

*  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดิน จํานวน  39 ไร่ โดย
กรมกรมทหารราบที่ 21

* พ.ศ. 2530ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปดําเนินการสํารวจพื้นที่และพระราชทานชื่อโครงการ
ว่า ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 

*  พ.ศ.2551 ผวจ.เลย อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ปศจ.เลย (ในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดิน
น้อมเกล้าฯ ถวายเพิ่มเติมเป็น 151 ไร่ 3งาน 87 ตรว. 

ความเป็นมา



        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีย

กิจ ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 

ทรงมีพระราชดําริว่า ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆ ประสบปัญหาการขาด

แคลนพันธุ์สัตว์อยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร จึงพระราชทานพระราชดําริ ให้

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางในการผลิตพันธุ์สัตว์ต่างๆ 

ที่จําเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ขาดแคลน รวมทั้งพิจารณาส่งเสริมพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ไม่ไกล

จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ เพื่อให้ราษฎรสามารถเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารโปรตีน อาจจะทําให้คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น โดยให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือกันจัดทําแผนปฏิบัติงานและส่งให้สํานักงาน กปร.พิจารณาดําเนินการ
สนับสนุนต่อไป

พระราชดําริ



1) เพื่อสนองพระราชดําริของในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์

และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่

ไกลจากศูนย์ฯ 

          2) เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

          3) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้

เกษตรกรและผู้สนใจนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการ

พัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์



บริหาร ผลติสตัว์ปีก ผลติสกุร เลีย้งสตัว์สาธิต แปลงพืชอาหาร   

         สตัว์

กรอบอัตรากาํลังศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซ้าย

ผู้ อํานวยการศนูย์พฒันาปศสุตัว์ตามพระราชดําริ อําเภอดา่นซ้าย

-นักจัดการงานทั่วไป 1

-พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2

- จ้างเหมา 3

-นวก. สัตวบาลปฏบิัตกิาร 1

-นักวิชาการสัตวบาล  2 

-พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 7

-นวก. สัตวบาลปฏบิัตกิาร 1

-นักวิชาการสัตวบาล  1

-พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2

-พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2

-พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2

รวมบุคลากร  

1. ข้าราชการ 3 ราย

2. พนักงานราชการ   18 ราย

3. จ้างเหมา  3 ราย

    รวม  23 ราย



                 กจิกรรมการเลีย้งสัตว์สาธิตและผลติพนัธุ์สัตว์

1.แพะ แกะ เลีย้งสาธิต จาํนวน 22 ตวั

2.สุกรพ่อแม่พนัธุ์ จํานวน 8 ตวั

3.สัตว์ปีกพ่อแม่พนัธุ์ จาํนวน 400 ตวั 

4.ปลูกพชือาหารสัตว์และดูแลรักษา หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  อ้อยอาหารสัตว์(พนัธุ์ไบโอเทค 1, 2 แล

3)  หญ้าแพงโกล่า หญ้ากนินีมอมบาซา และหญ้ารูซี่

1. งบกรมปศุสัตว์ ปี 2560  



            กจิกรรมการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน

1.ฝึกอบรมเกษตรกร จาํนวน 640  ราย ในโครงการ

1.1 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกสู่เกษตรกร จาํนวน  500 ราย

1.2 การเลีย้งสุกร จาํนวน 60 ราย

1.3 การผสมอาหารสัตว์จากวตัถุดบิในท้องถิน่และการจดัตั้ง

กองทุนอาหารสัตว์ 2 กองทุน จาํนวน 20 ราย

1.4 กองทุนพฒันาผลติภณัฑ์ฝึกอบรมการแปรรูปผลติภณัฑ์

จากเนือ้สัตว์ 2 กองทุน จาํนวน 20 ราย

1.5 ฝึกอบรมผู้นําเศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 40ราย

2.ฝึกอบรมครูและนักเรียนในโครงการ

- ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกในโรงเรียน จาํนวน  11 โรงเรียน



1.1 ผลการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกสู่เกษตรกรจํานวน 500 ราย

จาํนวน(ตวั)

ชนิดสัตว์ ราย ตวั

1.ไก่ไข่คละเพศ 406 4,060

2.ไก่ไข่กรมปศุสัตว์(เพศผู้) 406 4,060

3.เป็ดไข่ 40 800

4.เป็ดเทศ 35 700

5. ไก่ประดู่หางดาํ 35 700

รวม(สัตว์ปีก) 500 10,000



ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรสู่เกษตรกร



ผูร้ับการสนบัสนุน                                     ราย จาํนวน(ตวั)

1. กลุ่มเกษตรกรบา้นหินแลบ อ.ด่านซา้ย จ.เลย 10 10

2.     เกษตรกรบา้นนาลานขา้ว อ.ด่านซา้ย จ.เลย 1 1

3.     กลุ่มเกษตรกรบา้นทรัพยเ์จริญ อ.เอราวณั จ.เลย 10 10

4.     กลุ่มเกษตรกรบา้นนํ้าพงุ อ.ด่านซา้ย จ.เลย 16 16

5.     กลุ่มเกษตรกรบา้นกกสะตี อ.ด่านซา้ย จ.เลย 7 7

6.     กลุ่มเกษตรกรบา้นโพนสวา่ง อ.ด่านซา้ย จ.เลย 13 13

7.     กลุ่มเกษตรกรบา้นด่านซา้ย อ.ด่านซา้ย จ.เลย 3 3

รวม 60 60

1.2 ผลการส่งเสริมสุกรลูกผสมเหมยซาน



ลาํดบัที่ โรงเรียนที่ไดร้ับการส่งเสริม ชนิดสตัว์
จาํนวน(

ตวั)

1 โรงเรียนชุมชนบา้นนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ไก่ AC 50

2 โรงเรียนบา้นกกสะตี ต.วงัยาว อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50

3 โรงเรียนชุมชนบา้นนาพึง ต.นาพงึ อ.นาแหว้ จ.เลย ไก่ AC 50

4 โรงเรียนบา้นหว้ยส้ม อ.ภกูระดึง จ.เลย ไก่ AC 50

5 โรงเรียนบา้นนํ้าสวยภกัดี  ตาํบลท่าสะอาด อ.นาดว้ง จ.เลย ไก่ AC 50

6 โรงเรียนบา้นท่าสะอาด. ตาํบลท่าสะอาด  อาํเภอนาดว้ง จ.เลย ไก่ AC 50

7 โรงเรียนบา้นโพนสวา่งวงัเยน็  ตาํบลนาดอกคาํ อาํเภอนาดว้ง จ.เลย ไก่ AC 50

8 โรงเรียนหว้ยซวกคกเลาใต ้อ.เชียงคาน จ.เลย ไก่ AC 50

9 โรงเรียนบา้นวงัยาว ต.วงัยาว อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50

10 โรงเรียนบา้นวงัขาม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ไก่ AC 50

11 โรงเรียนบา้นหนองปกติ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ไก่ AC 50

รวม 550

2. โรงเรยีนตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก  จํานวน 10 โรงเรียน

ไก่ AC = ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์



การฝึกอบรมและส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน และ ผู้ปกครอง

นักเรียน



1.3 การผสมอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นและการจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์  

-สาธิตการผสมอาหารจากวตัถุดิบในทอ้งถิ่น

-สนบัสนุนอาหารสตัว ์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มและจดัตั้งกองทุนอาหารสตัว์

ในหมู่บา้น  ดาํเนินโครงการในบา้นกกเหี่ยน และบา้นทุ่งเทิง อ.ด่านซา้ย จ.เลย



1.4 กองทุนพฒันาผลติภณัฑ์ฝึกอบรมการแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้สัตว์ 2 กองทุน

-สนบัสนุนวสัดุเครื่องครัว

-ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การทาํไข่เคม็ดินสอพองสมุนไพร ไก่หยอง นํ้าพริกไก่หยอง

-การสร้างบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิม่มูลค่าสินคา้



1.5 การส่งเสริมพนัธุ์สัตว์ตามโครงการอืน่ๆของกรมปศุสัตว์

โครงการ พนัธุ์สัตว์ที่ให้การสนับสนุน

1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

เลย

ไก่ไข่สาว จาํนวน 500 ตัว

ไก่ไข่คละเพศ จาํนวน 1,000 ตวั

เกษตรกร    200    ราย

2. โครงการรักษ์นํา้เพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ

บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ไก่ไข่สาว จาํนวน 100 ตัว

เกษตรกร   20   ราย

3. โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จ.เลย

รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บาํรุง , รร.ตชด.หมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ไก่ไข่สาว จาํนวน  50 ตัว

เป็ดไข่สาว จาํนวน 50 ตัว

4. โครงการพฒันาเดก็และเยาชนในถิ่นทุรกันดาร จ.ตาก ไก่ไข่สาว จาํนวน 300 ตัว

5. โครงการพฒันาเดก็และเยาชนในถิ่นทุรกันดาร จ.เพชรบูรณ์

รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ไก่ไข่สาว จาํนวน 50 ตัว



ผลการดําเนินงานตามแผนงานของกรมปศุสตัว์งบกลาง(กปร.)

ประจําปีงบประมาณ 2560

1.แผนงานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

1.1 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกสู่เกษตรกร

แผนงาน เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน* ร้อยละ

ราย/รร. ตวั ราย/รร. ตวั

1. ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 350 14,500 350 7,427 100/53*

2. ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกสาวสู่โรงเรียน 10 500 10 500 100/100

3. นิเทศตดิตามงานผลการดาํเนินงานของ

เกษตรกร

60 60 100

2. งบ กปร. ปี 2560



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกสู่

เกษตรกร



ลาํดบัที่ โรงเรียนที่ไดร้ับการส่งเสริม ชนิดสตัว์ จาํนวน(ตวั) ผลการดาํเนินงาน

1 โรงเรียนเยน็ศิระหมากแขง้ ต.กกสะทอน อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

2 โรงเรียนบา้นหนองอุมลวั ต.โพนสูง อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

3 โรงเรียนวงัโพนงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

4 โรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต.อิปุ่ม อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

5 โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต.อิปุ่ม อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50

6 โรงเรียนบา้นนาหวา้นอ้ย ต.กกสะทอน อ.ด่านซา้ย จ.เลย ไก่ AC 50

7 โรงเรียนบา้นบง ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

8 โรงเรียนบา้นหนองผอื อ.ท่าลี่ จ.เลย ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

9 โรงเรียนบบา้นบุฮม ม.7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ไก่ AC 50

10

โรงเรียนบา้นป่าซ่าน ม.3 ต.บา้นพร้าว อ.นครไทย จ.

พิษณุโลก ไก่ AC 50 ส่งมอบแลว้

รวม 550

1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกในโรงเรียน งบกปร.



ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกใน

โรงเรียน



2.แผนงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
- บา้นพกัคนงาน 2 ครอบครัว จาํนวน 2 หลงั

- โรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาด 10 x 18 เมตร จาํนวน 2 หลงั

- หอ้งนํ้ าบริเวณหอ้งประชุม จาํนวน 1 หลงั



ตวัอย่างความสําเร็จของงานส่งเสริมพนัธุ์สัตว์สู่เกษตรกร

        การสร้างกลุ่มเกษตรกรตน้แบบกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่บา้นนาเจียง โดยในปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 25 ราย ผลิตปศุสตัว์

และพืชผลอินทรีย ์มีการฝากเงินออม สร้างกองทุนอาหารสตัว ์ ผลิตพนัธุ์สตัวไ์ดเ้องโดยใชตู้ฟ้ักไข่ และสร้างตรา

สินคา้จาํหน่ายในตลาดนดัเกษตรอินทรียต์่างๆ



กจิกรรมเพือ่สังคม 

การสนบัสนุนพนัธุ์สตัวเ์พือ่ช่วยเหลือผูย้ากไร้

 1) นายไพพร สุจิมงคล บา้นเลขที่ 270 หมู่ 5 ตาํบลนาดินดาํ อาํเภอเมืองเลยที่มีความเป็นอยู่

ยากลาํบาก ยากจน และภรรยาเป็นอมัพฤกษ ์มีลูกชาย 1 คน แม่ภรรยา 1 คน ไดร้ับการสนบัสนุน

ไก่ไข่พร้อมอาหารสตัว์

 2) นายสุวรรณ  สุจิมงคล เลขที่ 126 หมู่ 5  ตาํบลนาดินดาํ อ. เมืองเลย ไดร้ับการส่งเสริมไก่ไข่

สาว อาย ุ18 สปัดาห์ จาํนวน 10 ตวั อาหารสาํเร็จรูป 2 กระสอบ ในวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

พบวา่ไก่ไข่คงเหลือทั้งหมด 10 ตวั ใหผ้ลผลิตวนัละ 7-8 ฟอง สามารถจาํหน่ายแผงละ 100 บาท 

ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม



การเป็นแหล่งท่องเทีย่วและศึกษาดูงาน 

ศนูย์พฒันาปศสุตัว์ตามพระราชดําริฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศกึษาดงูาน

ที่เปิดให้หน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ไปได้เข้าเยี่ยมชม ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

และศกึษาดงูานเชิงเกษตรในด้านการผลิตพนัธุ์สตัว์  การผลิตพืชเศรษฐกิจ สมนุไพร 

และการประมง โดยในปีงบประมาณ 2560 มีคณะผู้ ศึกษาดูงาน 38 คณะ รวม 

2,885 ราย







ผลการดาํเนินงาน

สาํนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2560

โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาํริ  อาํเภอด่านซ้าย



สาํนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (งบประมาณ ปี 2560)

ศนูย์พฒันาปศสุตัว์ปศสุตัว์ตามพระราชดําริ  อําเภอดา่นซ้าย

งบประมาณปี 2560

1) งบดาํเนินการ  7,125,383 

     - ผลิตพนัธุ์สตัว์พระราชทาน  1,806,736 บาท

     - งานศกึษาวิจยั  3,160,647  บาท

     - งานขยายผล  108,000  บาท

     - คา่จ้าง,คา่ตอบแทนใช้สอย,วสัด ุ2,050,000 บาท

2) งบลงทนุ

     - งบลงทนุ   8,367,985  บาท

                 รวมงบประมาณปี  2560 ทัง้สิน้   15,493,368 บาท



กรอบโครงสร้างบุคลากร มูลนิธิชัยพฒันา 

ผอ.ศนูย์พฒันาปศสุตัว์ตามพระราชดําริ อําเภอดา่นซ้าย

งานธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

 - พนักงานผู้ช่วยธุรการ 1 คน

 - รักษาความปลอดภัย 1 คน

 - พนักงานขับรถยนต์ 1 คน

งานผลิตสัตว์ปีก

นกัวิชาการสตัวบาล 1 คน

    - พนกังานผู้ชว่ยสตัวบาล 6 คน

    - จ้างเหมา 4 คน

งานผลิตโคและสุกร

นกัวิชาการสตัวบาล 1 คน

- จ้างเหมา 1 คน

* รวม 17 คน

  หมายเหตุ : ในการดูแลการจัดการสุกรจีน  การผลิตเป็ดไข่การดูแลตู้ฟักไข่ และการจํา

ผลผลิต เช่น ไข่ไก่ ไก่คัดทิ้งไก่ปลดระวางได้ใช้เจ้าหน้าที่และพนักงานในส่วนอื่น ควบคุมแล

เนื่องจากอัตรากําลังไม่เพียงพอ 

(ปัจจุบนั) 



กรอบโครงสร้างบุคลากรมูลนิธิชัยพฒันา ปี 2561

          งานธุรการ

เจา้หนา้ที่ธุรการ 1 คน

- พนกังานผูช้่วยธุรการ 1 คน

- รักษาความปลอดภยั 2 คน

- พนกังานขบัรถยนต ์1 คน

     งานผลิตสัตว์ปีก

นกัวิชาการสตัวบาล 1 คน

- พนกังานผู้ชว่ยสตัวบาล 8 คน

- จ้างเหมา 4 คน

 งานผลติโคเนือ้และสุกร

นกัวิชาการสตัวบาล 1 คน

-พนกังานผู้ชว่ยสตัวบาล      

   3 คน

- จ้างเหมา 1 คน

งานวจิัย และส่งเสริม

นกัวิชาการสตัวบาล 1 คน

- พนกังานผู้ชว่ยสตัวบาล   

   2 คน

- จ้างเหมา 1 คน

ผอ.ศนูย์พฒันาปศสุตัว์ตามพระราชดําริ อําเภอดา่นซ้าย

* รวม   27   คน



1. โครงการไก่ไข่พระราชทาน

- ผลติไก่ไข่พ่อ-แม่พนัธุ์ จาํนวน 200 ตวั และพ่อ-แม่พนัธุ์ทดแทน จาํนวน 200 

ตัว

1.1.1 งานผลิตไกไ่ข่

ไทยบาร์พลมีทัร็อค โร๊ดไอแลนด์เรด



 1.1.2 งานผลติไก่ไข่สาว อายุ 20 สัปดาห์ จาํนวน 4,000 ตัว เพือ่ส่งเสริมให้แก่

เกษตรกร และโรงเรียน ในโครงการพระราชดาํริต่างๆ



         - สนับสนุนไก่ไข่แก่ผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560

ลาํดบั โรงเรียน จงัหวดั ชนิดสัตว์ปีก จาํนวน

(ราย)

จาํนวนสัตว์

ปีกตวั

1 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองใหญ่  เพชรบูรณ์ ไก่ไข่ AC 16 80

2 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นธาราคีรี เพชรบูรณ์ ไก่ไข่ AC 16 80

3 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นโคกหนองจอก เพชรบูรณ์ ไก่ไข่ AC 16 80

4 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนลกูจนัทร์ปิยะอุย เพชรบูรณ์ ไก่ไข่ AC 16 80

5 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นปง  น่าน ไก่ไข่ AC 19 95

6 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186 น่าน ไก่ไข่ AC 40 200

7 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นคอนตนั น่าน ไก่ไข่ AC 18 85

8 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอยติ้ว น่าน ไก่ไข่ AC 21 105

9 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนพฒันานิคมวิทยา น่าน ไก่ไข่ AC 11 55

10 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นสบสาย น่าน ไก่ไข่ AC 12 60

11 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นสบหนอง น่าน ไก่ไข่ AC 16 80

รวม 200 1,000

* ไก่ AC คือ ไก่ไข่ไทยกรมปศุสตัว ์ สนบัสนุนรายละ 5 ตวั จาํนวน 200 ราย รวมทั้งสิ้น  1,000 ตวั 



ลาํดบั โรงเรียน จังหวดั ชนิดสัตว์ปีก จํานวนตวั หมายเหตุ

1 โรงเรียนนํ้ารีพฒันา น่าน ไก่ไข่ AC 100 ส่งมอบเดือน กพ 60

2 โรงเรียนบา้นจอกพฒันา อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

3 โรงเรียนบา้นหินขนั อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

4 โรงเรียนบา้นโคกชา้งฮา้ย อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

5 โรงเรียนพฒันาสามคัคี อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

6 โรงเรียนบา้นโนนสาํราญ อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

7 โรงเรียนบา้นเหล่าหนาด อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

8 โรงเรียนนาผอืโคกกอก อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

9 โรงเรียนบา้นนาเรือง  อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

10 โรงเรียนบา้นโนนสูงโคก

กลาง  
อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

11 โรงเรียน ตชด.หนองมะแซว อาํนาจเจริญ ไก่ไข่ AC 50 ส่งมอบเดือน กค 60

รวม 600

* ไก่ AC คือ ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์

      - สนับสนุนไก่ไข่แก่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560



             สนับสนุนไก่ไข่แก่เกษตรกร หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆทีข่อรับการสนับสนุน     

1. สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอบึงกาฬ  จาํนวน  50  ตวั  

2. เทศบาลตําบลศรีสองรัก  จาํนวน 40 ตวั

3. กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนที ่ 344  จาํนวน  50  ตวั

4. สํานักงานปศุสัตว์จังหวดัตาก  จํานวน  820 ตวั

5. เกษตรกรผู้ยากไร้ภูเรือ 1 ราย  จํานวน 15 ตวั

6. กองพนัทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 จาํนวน 50 ตวั

7. กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพนัป้องกนั ฝูงบินอสิระ 237 (นํา้พอง) จํานวน 50 ตวั

8. โครงการบ้านตาก (ไก่ไข่แรกเกดิ-4 สัปดาห์) จาํนวน 5,000 ตวั

9 โรงเรียนตาํรวจตระเวนบ้านนานกปีด  จาํนวน  50 ตวั

10 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนห้วยเป้า จํานวน 100 ตวั

11 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จํานวน 50 ตวั

12. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  จาํนวน 50 ตวั



1.2 งานผลิตเป็ดไข่

 - ผลติเป็ดไข ่พอ่-แมพ่นัธุ์  จํานวน 120 ตวั และเป็ดไขพ่อ่แมพ่นัธุ์ทดแทน  จํานวน

    120 ตวั  



-ผลติเป็ดไข่ อาย ุ16 สปัดาห์  จํานวน 2,000 ตวั เพื่อสนบัสนนุให้เกษตรกร,

โรงเรียน  และโครงการพระราชดําริตา่งๆ



 -  ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์อืน่ๆทีข่อรับการสนับสนุน

ลาํดบั ชนิดสัตว์ จาํนวน

ราย/

หน่วยงาน

จาํนวน

ตวั

หมาย

เหตุ

1. ไก่ไข่เพศผู ้

-หน่วยฝึกทหารนกัศึกษาวชิาทหารมณฑลที่ 28

-ผูป้กครองนกัเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์

- เกษตรกรอื่นๆ

1

     64

     67

150

1,280

  2,036

2. เป็ดไข่

- สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดับึงกาฬ

- โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นวงัชมภู

 - เป็ดไข่คละเพศ

1

1

5

50

50

75

3. ไก่พื้นเมือง         4   350

4. สุกร

-ส่งเสริมเกษตรกร

-ส่งเสริมหน่วยงานราชการ

       213

7

213

 40



2.2  งานวจิยัไก่ไข่ลูกผสม (ประดู่หางดาํเชียงใหม่ x เลก็ฮอร์น) ไข่ดก

ในปี พ.ศ.2545 – 2550 กรมปศุสตัวร์่วมกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

ไดด้าํเนินการสร้างฝงูไก่พื้นเมืองขึ้น 4 ฝงู ไดแ้ก่ ไก่ประดู่หางดาํเชียงใหม่, ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์

, ไก่แดง สุราษฎร์ และไก่ชีท่าพระ จนไดฝ้งูไก่พื้นเมืองพนัธุ์แท ้ที่มีศกัยภาพการผลิตในเชิงการคา้ 

โดยเมื่อเลี้ยงในระบบฟาร์มพบวา่มีการเจริญเติบโตดีกวา่ไก่พื้นเมืองทัว่ไป 30% และใหผ้ลผลิตไข่

สูงกวา่ 40% เมื่อเลี้ยงในหมู่บา้น โดยเฉพาะไก่ประดู่หางดาํเชียงใหม่ สามารถใหผ้ลผลิตไข่เฉลี่ย 3.1 

± 1.0ตบั/ปี  (1 – 7ตบั) ซึ่งมีศกัยภาพในการพฒันาพนัธุ์ไปสู่ไก่พื้นเมืองไข่ดก ศูนยพ์ฒันาปศุสตัว์

ตามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ไดน้าํไก่พนัธุ์เลก็ฮอร์น ซึ่งเป็นไก่ไข่พนัธุ์แทท้ี่มีเปลือก

ไข่สีขาว และใหไ้ข่สูงไม่ตํ่ากวา่ 300 ฟอง เขา้มาเลี้ยงทดลองเป็นชัว่อายทุี่ 3 จนสามารถเลี้ยงใน

ระบบฟาร์มในประเทศไทยได ้แต่จากการนาํไก่ไปทดสอบในพื้นที่หมู่บา้น พบวา่แม่ไก่อ่อนแอ มี

อตัราการสูญเสียสูง และตอ้งใชอ้าหารสตัวท์ี่มีคุณภาพดี ดงันั้น การผสมขา้มพนัธุ์โดยใชไ้ก่ประดู่

หางดาํเชียงใหม่ผสมกบัไก่เลก็ฮอร์น จะทาํใหเ้กิด  เฮตเทอโรซีสในไก่ไข่ลูกผสม ซึ่งจะทาํใหไ้ก่มี

ยนีส์ไข่ดกจากไก่เลก็ฮอร์นและยนีส์ความแขง็แรงทนทานจากไก่พื้นเมือง โดยการผลิตไก่ลูกผสม/

ไก่ไฮบริดใชแ้ผนการผสมพนัธุ์แบบ Reciprocal recurrent selection เพื่อหาคู่ผสมพนัธุ์ที่มี Specific 

combining ability มากที่สุดเพื่อใหลู้กไก่ไฮบริดที่ใหไ้ข่ดก



ลกัษณะ ลูกผสมประดู่ x เลก็ฮอร์น ลูกผสมเลก็ฮอร์น x ประดู่

ค่าสังเกต(ฟอง) 3,857 2,499

สีของเปลอืกไข่(%)

- ขาว 33 8

- ขาวนวล 45 81

- นวล 18 9

- นํา้ตาลอ่อน 4 2

       ผลที่ได้จากการศึกษา รุ่นที ่1

- ลกัษณะภายนอกของไก่ลูกผสม (อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล)

- การใหไ้ข่ของลูกผสมเป็นรายตวั (อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล) และสีของเปลือกไข่ 



ส่งเสริมเกษตรกรเพือ่ทดสอบการให้ผลผลติ



2. งานวจิยั

2.1 งานวจิยัไก่จนี

โครงการขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งมูลนิธิชยัพฒันาและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน(ดา้นปศุสัตว)์ ไดร้ับไข่จากประเทศจีนโดยการขนส่งทางเรือผ่าน

ท่าเรือเชียงแสน โดยไดร้ับไข่ไก่จาํนวน 1,440 ฟอง  เมื่อวนัที่ 29 ม.ค. 58  แยก

เป็นไข่ไก่สายพนัธุ์ wuding 1 จาํนวน 719 ฟอง และ ไข่ไก่สายพนัธุ์ wuding 2 

จาํนวน 721 ฟอง (ทอ้งถิ่นเรียกไก่สายพนัธุ์นี้วา่  ไห่เฟิ่ง  Heifeng)

เมื่อนาํเขา้ฟักไข่ไก่สายพนัธุ์ 1 และ 2 มีจาํนวนลูกเกิด เท่ากบั 226 ตวั( 

31.6%) และ 326 ตวั (46.4%) ตามลาํดบั   ดาํเนินการผสมพนัธุ์ดว้ยวธิีผสมเทียม

โดยแยกสายระหวา่งไก่ที่มีลกัษณะหนงัดาํ และหนงัเหลือง  จากรุ่น G0 จนถึง F3 

รวม 4 รุ่น 



ลกัษณะสีภายนอก



แยกโดยใชส้ีผวิหนงัและใชเ้ป็นหลกัการปรับปรุงพนัธุ์



ลกัษณะซากตามสีผวิหนงั



ลกัษณะซากและเครื่องใน



โครงการขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งมูลนิธิชยัพฒันาและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน(ดา้นปศุสตัว)์ ไดน้าํเขา้สุกรลูกผสมเหมยซาน(ซูไท่)จากฟาร์มเลี้ยงหมู

ซูไท่  อาํเภอจิงกู่ มณฑลยนูนาน จาํนวน 28 ตวั ประกอบดว้ย 

• สุกรลูกผสมเหมยซานxดูร็อค จาํนวน 14 ตวั (เพศผู ้1 ตวั เพศเมีย 13 ตวั) 

• สุกรลูกผสมเออ้วาเหลียนxดูร็อค   จาํนวน 14 ตวั (เพศผู ้2 ตวั เพศเมีย 12 ตวั) 

โดยนาํเขา้ผา่นทางด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2559 

และนาํมาเลี้ยงทดสอบและปรับปรุงพนัธุ์ที่ศูนยพ์ฒันาปศุสตัวต์ามพระราชดาํริ 

อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย  โดยมีแผนการปรับปรุงพนัธุ์เพื่อสร้างฝงูสุกรใหม้ี

ลกัษณะใกลเ้คียงสุกรเหมยซาน และเออ้วาเหลียนพนัธุ์แท ้สาํหรับใชเ้ป็นฐานทาง

พนัธุกรรม สาํหรับใชใ้นงานส่งเสริมสู่เกษตรและโครงการตามพระราชดาํริต่างๆ 

หรือการปรับปรุงพนัธุ์โดยการผสมขา้มพนัธุ์ต่อไป

2.3 งานวจิัยโครงการสุกรลูกผสมเหมยซาน (ซูไท่)



ภาพกจิกรรมสุกรงานวจิยั



การทดสอบพนัธุ์ และคดัเลอืกพนัธุ์

วธิีการคดัเลอืกพนัธุ์

2.1 เมือ่แรกคลอดบันทกึลกัษณะด้านการเจริญพนัธุ์ดงันี้

- จาํนวนลูกสุกร/ครอก                - ลูกสุกรรอดและตาย 0-3 สปัดาห์

- นํ้าหนกัแรกคลอด                    - นํ้าหนกัลูกสุกรเมื่อ 3 สปัดาห์           

          - จาํนวนเตา้นม                        - จาํนวนลูกตาย 0-8 สปัดาห์

2.2 คดัเลอืกสุกรเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ จํานวน 2 ตวั/ครอก เพือ่เข้าทดสอบพนัธุ์ 

         พจิารณาจากลกัษณะประจาํพนัธุ์สุกรเหมยซาน ดงันี้

               - ลาํตวัมีสีดาํ หนา้ผากยน่ หนงัยน่และหนา ใบหูยาวใหญ่ปรกหนา้  อาจมีสีขาวที่ขอ้เทา้ทั้ง 4   และ   

         จาํนวนเตา้นม

    การศึกษาด้านสมรรถภาพการผลติของสุกรทีเ่ข้าทดสอบพนัธุ์

- นํ้าหนกัเริ่มตน้                                       - การใชอ้าหารต่อนํ้าหนกัเพิ่ม 1 กก.   

- นํ้าหนกัสุดทา้ย (เมื่ออาย ุ150 วนั)              - ความหนาไขมนัสนัหลงั

- อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั                        - ความยาวลาํตวั ความกวา้งรอบอก และความสูง



กจิกรรมการส่งมอบสุกร และตดิตามผล



ข้อมูลการศึกษาลกัษณะด้านการเจริญพนัธุ์ของสุกรซูไท่

รายการ/แผนการผสมพนัธุ์

หน่ว

ย

แม่50D50M X พ่อ

50D50M

แม่50D50M X พ่อ

100 M

แม่ 50D50E X พ่อ

50D50E

1. อายุเมือ่แรกรับ (5 ต.ค. 59) วนั 230.4 210.4

2. นํา้หนักตวัเมื่อแรกรับ กก. 64.5 57.8

3. อายุแม่เมื่อผสมพนัธุ์ครั้งแรก วนั 300.8 412.3

4. อายุแม่เมื่อให้ลูกครอกแรก วนั 291.3 403.6

5. นํา้หนักตวัเมื่ออายุ (16 ธ.ค.59) 

อายุ 302 และ 282 วนั ตามลาํดบั กก. 100.0 91.8

6.จํานวนแม่สุกรทั้งหมด แม่ 7 6 12

7.จํานวนแม่สุกรคลอดรวม แม่ 4 2 5

8. จํานวนลูกสุกรคลอดรวม ตวั 75 59 48

9.จํานวนลูกสุกร เฉลีย่/ครอก ตวั 12.5 14.8 12.0

10. นํา้หนักแรกคลอด เฉลีย่/ครอก กก. 15.4 13.6 13.9

11.นํา้หนักแรกคลอด เฉลีย่/ตวั กก. 1.3 1.0 1.3



 - นําเข้ามาเลี้ยง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 243 ตัว จํานวนไก่ปัจจุบัน 1,779 ตัว 

   เพศผู้ 716 ตัว       
เพศเมีย 532 คละ 531 ตัว 

 - อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย 133 วัน
- น้ําหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย 1,330.38 กรัม

 - น้ําหนักไข่ฟองแรก 39.75 กรัม

  - อัตราการไขเ่ฉลี่ย 91.78%

- จํานวนไข่สะสมเฉลีย่ 272.81 ฟอง/ตัว

3. ไกไ่ขเ่ล็กฮอรน์ 



- ศูนยพ์ฒันาปศุสตัวต์ามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ไดร้ับมอบโคชา

โรเลส์จากสาํนกังานมูลนิธิชยัพฒันา

จากสถานีวจิยัทดสอบพนัธุ์สตัวม์หาสารคาม จาํนวน 10 ตวั ในปี 2558-2559  เพื่อศึกษาการเลี้ยง 

การปรับตวัต่อสภาพพื้นที่ ขยายพนัธุ์ และกระจายพนัธุ์สู่เกษตรกรในอนาคต

          - ขอ้มลูโคชาโรเลส์ปัจจุบนั  พอ่-แม่ โคชาโรเลส์ 10 ตวั,โครุ่น 3 ตวั และลกูโค 5 ตวั

          - อายโุคชาโรเลส์ เมื่อใหล้กูตวัแรก 2.6 ปี

          - นํ้าหนกัลกูแรกเกิด  20-39 กิโลกรัม

          - นํ้าหนกัเฉลี่ยเมื่ออาย ุ1 ปี  280 กิโลกรัม

- งานขยายผลโคชาโรเลส์ บริการผสมเทียมโคเนื้อใหแ้ก่เกษตรกร ตั้งแต่เดือนมกราคม-

ปัจจุบนั  จาํนวน 25 ราย 40 ตวั ในพื้นที่ตาํบลนาหอ,ปากหมนั และด่านซา้ย และใหบ้ริการผสม

เทียมแก่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ และไดล้กูเกิดจากการผสมเทียมแลว้ จาํนวน 3 ตวั เพศผู ้2 

ตวั และเพศเมีย 1 ตวั

4. โคชาโรเลส์



ภาพกจิกรรม โคชาโรเลส์

 - โคเนือ้ชาโรเลส์  



ภาพกจิกรรม โคชาโรเลส์

- ลกูเกิดที่ได้จากการบริการผสมเทียมโคเนือ้ของเกษตรกร



งานขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน
- ดาํเนินการฝึกอบรมผูป้กครองนกัเรียน ในพื้นที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 4 แห่ง และ จงัหวดั

น่าน 7 แห่ง ในระหวา่งวนัที่  28 กมุภาพนัธ์ 2560 – 2 เมษายน 2560 มีเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ  

จาํนวน 200 ราย  และส่งมอบพนัธุ์ไก่ไข่ อาย ุ20 สปัดาห์ รายละ 5 ตวั พร้อมอาหาร 30 กิโลกรัม และ

เวชภณัฑ์



  งานขยายผลสูโ่รงเรียน

     ดําเนินการฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดน่าน จํานวน 1 แห่ง และ จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 11 แห่ง ในระหว่างวันที่  26 มีนาคม 2560 และ 22-23 พฤษภาคม 2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

และส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ อายุ 20 สัปดาห์ จํานวน 100 ตัว  แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมอาหารและ
เวชภัณฑ์ เหลือ  10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ



ศูนย์การผลติและ กระจายพนัธุ์สัตว์ปีก อาํเภอบ้านตาก จังหวดัตาก

     





แผนการปฏบิตังิาน ปี2561

งบปกติกรมปศุสัตว์

ศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดั

เลย 



2561(งบปกต)ิ
งบประมาณ 1,456,800 บาท

1)กิจกรรมเลี้ยงสตัวส์าธิตและแผนการผลิตพนัธุ์สตัว์

1.1 สุกรพอ่แม่พนัธุ์  จาํนวน 8 ตวั 

*ผลิตลูกสุกร 120 ตวัเพื่อส่งเสริมเกษตรกร 60 รายๆละ 2 ตวั

1.2 พอ่แม่พนัธุ์สตัวป์ีก จาํนวน 400 ตวั 

*ผลิตลูกสตัวป์ีก 8,000 ตวั 

*โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกสู่เกษตรกร  200 ราย รวม 1,500 ตวั (  ไก่ไข่สาว 100 

รายๆละ 5 ตวั และ ไก่เลก็ 100 รายๆละ 10 ตวั)

*โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกในโรงเรียน จาํนวน 11 โรงเรียน รวม 550 ตวั)  และ 

รร. จ.ปทุมธานี 1 โรงเรียน จาํนวน 100 ตวั

แผนงานสง่เสริมและพฒันาอาชีพด้านปศสุตัว์



2) การฝึกอบรมเกษตรกรและส่งเสริมพนัธุ์สัตว์  จาํนวน  5 โครงการ

2.1 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกและสุกรสู่เกษตรกร  จาํนวน 240 ราย   

ลาํดับที่
เกษตรกรเป้าหมาย ราย

ประเภทสัตว์

ที่ได้รับ

1 กลุม่เกษตรกรไร่นาสวนผสม ต.ห้วยส้ม อ.ภกูระดงึ จ.เลย 20 ไก่ไขเ่ลก็

2 กลุม่เกษตรกรศนูย์พฒันาราษฎรบนพืน้ที่สงู ต.สะเตียง อ.เมือง จ.

เพชรบรูณ์
20

ไก่ไข่สาว

3 กลุม่เกษตรกรชาวสวนเมืองเลย อ.ปากชม จ.เลย 10 ไก่ไข่สาว

4 กลุม่เกษตรกร บ.ทา่วงัแคน หมู ่9 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 40 ไก่ไขเ่ลก็

5 กลุม่เกษตรกร บ.บฮุม หมู7่ ต.บฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ไก่ไข่สาว

6 กลุม่เกษตรกร บ.บฮุม หมู9่ ต.บฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย 31 ไก่ไข่สาว

7 กลุม่เกษตรกร บ.หนองอมุลวั ม.6 ต.โพนสงู อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 40 เป็ดไขเ่ลก็

8 กลุม่เกษตรกร บ.ร่องจิก หมู ่2 ต.ร่องจิก อ.ภเูรือ จ.เลย 18 ไก่ไข่สาว

9 กลุม่เกษตรกร บ.วงับอน หมู ่2 ต.อิปุ่ ม อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 40 สกุร

รวม 240



2.2 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีกในโรงเรียน จาํนวน 11 โรงเรียน

1. โรงเรียนนิคมบางระกํา 2(ราษฎร์บํารุง 2) อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

2. โรงเรียนนิคมบางระกํา 6(ทา่มะเกลอื) อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

3. โรงเรียนวดัแตน อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

4. โรงเรียนวดัพรหมเกษร อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

5. โรงเรียนนิคมบางระกํา 4 (บางระกําชนปูถมัภ์) อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

6. โรงเรียนบ้านคลองนํา้เย็น อ.บางระกํา จ.พิษณโุลก

7. โรงเรียนชมุชน 8 ราษฎร์อทุิศพิทยา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณโุลก

8. วิทยาลยัการอาชีพดา่นซ้าย อ.ดา่นซ้าย จ.เลย

9. โรงเรียนเยน็ศิระบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ดา่นซ้าย จ.เลย

10. โรงเรียนบ้านนาอา่งคํา ต.ทรัพย์ไพรวลัย์ อ.เอราวณั จ.เลย
11. โรงเรียนบ้านปากยาง ต.นํา้แคน อ.ทา่ลี่ จ.เลย



2.3 โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมผู้นําเศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน  20 

ราย

*พืน้ที่ดําเนินการ บ้านนาสีเทียน หมู1่0 ต.ดา่นซ้าย อ.ดา่นซ้าย จ.เลย

การดาํเนินโครงการ

- ภาคบรรยาย :  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม,่ การ
เลีย้งสตัว์   และการเกษตรผสมผสาน

- ศกึษาดงูานเกษตรกรต้นแบบ ศนูย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ไร่อธิศพฒัน์  อ.ท่าลี่ 

จ.เลย



2.4 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง

และการจัดการกองทนุอาหารสัตว์”  
* จํานวน 2 กองทนุๆละ 20 ราย

กองทนุที่ 1  บ้านนาสีเทียน ต.ดา่นซ้าย อ.ดา่นซ้าย จ.เลย 

กองทนุที่ 2  บ้านหนองอมุลวั หมู ่6 ต.โพนสงู อ.ดา่นซ้าย จ.เลย

การดาํเนินโครงการ

- ฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องอาหารสตัว์  การลดต้นทนุโดยใช้วตัถดุิบที่มีในท้องถิ่น 

และการทําบญัชีรายรับ-จ่ายเพื่อสร้างกองทนุอาหารสตัว์
- สนบัสนนุปัจจยัการผลติที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการผลติอาหารสตัว์ เชน่ 

อาหารสตัว์สําเร็จรูป  เครื่องผสมอาหารแบบมือหมนุ  พลาสติกปพูืน้ พลัว้ เครื่อง

ชัง่นํา้หนกัอาหาร ฯลฯ
- ดําเนินการจดัตัง้กองทนุอาหารสตัว์และกําหนดเงื่อนไขตา่งๆ



2.5 โครงการพฒันาผลติภณัฑ์จากสัตว์

ฝึกอบรมเกษตรกรจาํนวน 20 ราย พื้นที่ดาํเนินการบา้นบา้นหนองอุมลวั หมู่ 6 ต.โพน

สูง อ.ด่านซา้ย จ.เลย

การดาํเนินงานโครงการ

* ฝึกอบรมและใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสตัว์

และการพฒันาบรรจุภณัฑ์

* ใหก้ารสนบัสนุนวสัดุงานบา้นงานครัว



แผนการปฏบิตังิาน ปี2561

งบกปร.

ศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดั

เลย 



แผนงานส่งเสริมอาชีพดา้นปศุสตัว์

สตัวป์ีกพอ่แม่พนัธุ์ 500 ตวั  ผลิตลกูสตัวป์ีก  15,000 ตวั

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวป์ีกสู่เกษตรกร จาํนวน 350  ราย   14,500 ตวั

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัวปืีกในโรงเรียน จาํนวน 10 โรงเรียน   500 ตวั 

แผนการปฏบิตังิานงบประมาณปี 2561(งบกปร.)
งบประมาณ 1,645,386 บาท 
*อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ



แผนการปฏบิตังิาน ปี2561

งบประมาณมูลนิธิชัยพฒันา

ศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชดาํริ อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดั

เลย 



1. แผนงานการผลิตสัตว์พระราชทาน

1.1 งานผลิตไก่ไข่

       - งานผลติพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ จํานวน  200 ตวั

       - งานผลติพอ่-แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ทดแทน  จํานวน  200 ตวั

       - งานผลติไก่ไข่ อาย ุ20 สปัดาห์ จํานวน 4,000 ตวั

1.2 งานผลิตเป็ดไข่

       - งานผลติพอ่-แมพ่นัธุ์เป็ดไข่  จํานวน  120 ตวั

       - งานผลติพอ่-แมพ่นัธุ์เป็ดไข่ทดแทน  จํานวน  120  ตวั

       - งานผลติเป็ดไข่  อาย ุ16 สปัดาห์  จํานวน 1,000 ตวั       



2. แผนงานศกึษาวจิยั

2.1  งานโคชาโรเลส์

        - พอ่พนัธุ์  จํานวน   2   ตวั

        - แมพ่นัธุ์  จํานวน   8   ตวั

        - โครุ่น   จํานวน   3  ตวั
        - ลกูโค   จํานวน   6   ตวั

2.2  งานวจิัยไก่เล็กฮอร์น

        - ผลติพอ่-แมพ่นัธุ์   จํานวน   350   ตวั

        - งานวิจยัไก่เลก็ฮอร์น  (งานผลติไก่เลก็ฮอร์นทดแทน)   จํานวน   350  ตวั



2.3  งานวจิัยไก่จีน

      - ผลติพอ่-แมพ่นัธุ์  จํานวน  580  ตวั

      - งานปรับปรุงพนัธุ์ และผลติพอ่-แมพ่นัธุ์ทดแทน จํานวน  2,000 ตวั

2.4 งานวจิัยสุกรซูไท่

      - ผลติพอ่พนัธุ์  จํานวน  4 ตวั

      - ผลติแมพ่นัธุ์  จํานวน  25  ตวั

      - ผลติสกุรพอ่-แมพ่นัธุ์ทดแทน  จํานวน  29  ตวั

      - ผลติสกุรทดสอบ  จํานวน  100  ตวั 

      - ผลติลกูสกุร  จํานวน  750 ตวั



2.5 งานวจิัยไก่พืน้เมืองไข่ดก

      - ผลติพอ่-แมพ่นัธุ์  จํานวน  800   ตวั

      - ผลติพอ่-แมพ่นัธุ์ทดแทน  จํานวน 800 ตวั

      - ผลติลกูผสม 2 สาย  จํานวน  2,000 ตวั

      - คดัเลอืกเกษตรกร เพื่อทดสอบงานวิจยั  จํานวน 30 ราย     



3. แผนงานการขยายผล

    งานสนับพนัธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต

    3.1 กจิกรรมการส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน

         - ฝึกอบรม ครู-นกัเรียน จํานวน  10 โรงเรียนๆละ 20 ราย

         - สง่เสริมการเลีย้งไก่ไขแ่ก่โรงเรียนๆละ 50 ตวั  รวม  500 ตวั

     3.2 กจิกรรมส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่  ขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน  

        - ฝึกอบรมผู้ปกครองนกัเรียน  จํานวน  10 โรงเรียนๆละ 10 ราย

        - สง่เสริมการเลีย้งไก่ไข่แก่ผู้ปกครองนกัเรียน 100 รายๆละ 50 ตวั รวม 500 ตวั



 3.3 กิจกรรมส่งเสริมการเลีย้งเป็ดไข่สู่เกษตรกร

      -  ฝึกอบรมเกษตรกร  จํานวน 50 ราย

      - สง่เสริมการเลีย้งเป็ดไขแ่ก่เกษตรกร  จํานวน 50 รายๆละ 10 ตวั รวม 500 ตวั

3.4 กจิกรรมส่งเสริมการเลีย้งสุกรสู่เกษตรกร

       -  ฝึกอบรมเกษตรกร  จํานวน 50 ราย

       -  สง่เสริมการเลีย้งเป็ดไขแ่ก่เกษตรกร  จํานวน 50 รายๆละ 10 ตวั รวม 500 ตวั

      



3.5 งานขยายผลโคชาโรเลส์สู่เกษตรกร

      -  บริการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 30 ราย

       -  สนบัสนนุเวชภณัฑ์แก่เกษตรกร  จํานวน 30 ราย



   จบการนําเสนอ
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