
 
กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์ 

ปีงบประมาณ 2561 



•ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล  าและสร้างการเติบโตจากภายใน 

 
ยุทธศาสตร ์

•ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน 

•สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมหลัก  

• เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ผลผลิตยอ่ย 



พระราชด าริปี 2561 

เป้าหมาย  
- เกษตรกร 3,500 ราย 
- โรงเรียน 536 แห่ง 120,000 คน 

แนวคิด  
สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืนประเทศ 

ตัวชี วัด  
เกษตรกร 3,500 ราย 
- ลดรายจ่าย/รายได้เพิ่ม 2,000 บาท/ครัวเรือน 
- ลดต้นทุน 20% จากค่าอาหารสัตว์ 
โรงเรียน 500 แห่ง นักเรียน 120,000 คน 
- บริโภคเนื้อสัตว์ ไข่ 40 กรัม/คน/มื้อ  
- ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 200 ชุมชน 
- ศูนย์บริการความรู้โครงการตามพระราชด าริ 536 แห่ง ผลปี 2560 

แผนปี 2561 
ผลส าเร็จ 
เกษตรกร 4,700 ครอบครัว 
- มีอาหารปลอดภัย ลดรายจ่าย รายได้เพิ่ม 
- พื้นที่ 50 โครงการ  
เดก็ได้รบัการพัฒนา 4 ดา้น 118,348 คน 
 

 
 
 
ความท้าทาย 
- ปรับปรุงการท างานเชิงรุก PDCA 

พุทธิศึกษา ความรู้ปศุสัตว์ 

หัตถศึกษา ปฏิบัติได ้

จริยศึกษา รับผิดชอบ สามัคคี 

พลศึกษา สุขภาพแขง็แรง 



1. หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสัตว์น้อมน าศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ
ในการพัฒนาประเทศด้านปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนตามพระราชปณิธาน  



2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และ
หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่นั นๆ 
แล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร 

 2. เพื่อส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ในเกษตรกรและ
โรงเรียน เป็นอาหารโปรตีน อาชีพ รายได้ 

 3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา 
ย่อยอด ในการพัฒนาประเทศ 



3. ลักษณะการด าเนนิงาน 

 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบด้านการปศุสตัว ์
 2. สาธิตการเลี ยงสัตว์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการเลี ยงสัตว์แก่

เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์เพื่อสนับสนนุเกษตรกร 
 3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดีา้นการเลี ยงสตัว์แก่เกษตรกร ครู 

นักเรยีนและชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปปฏบิัติในพื นทีข่องตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นและชุมชนได ้

 4. ส่งเสริมการเลี ยงสตัว์สู่เกษตรกรและโรงเรยีน เพื่อให้สามารถเลี ยงและ
ขยายพันธุ์สตัว์เปน็อาหารโปรตีนบริโภค และจ าหน่ายเป็นรายได้ เป็นประโยชน์ด้าน
การเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหลง่ความรู้ของชุมชน  

 5.รวบรวมข้อมูลพันธุส์ัตวพ์ื นเมือง พันธุพ์ืชอาหารสัตว์พื นเมือง พัฒนา
องค์ความรู้ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ 



4. งบประมาณปี 2561 
 งบประมาณปี 2561 30,787,800 บาท 

รายการ ได้รับ จดัสรร  +/- หมายเหต ุ
 ตอบแทน       101,300        29,300       72,000    
 เบีย้เลีย้ง              -       1,238,020  -1,238,020  ปรับประเภท 
 ซอ่มยานพาหนะ       120,000        82,000       38,000    
 ซอ่มครุภณัฑ์        70,000       105,000  -    35,000  ปรับประเภท 
 ซอ่มสิ่งก่อสร้าง       400,000       400,000            -      
 จ้างเหมาบริการ       334,600     1,776,000  -1,441,400  ปรับประเภท 
 ฝึกอบรม     1,654,200     1,807,800  -  153,600  ปรับประเภท 
 ค่ารางวลั              -      -  260,000  ปรับประเภท 
 สนง.        20,000       360,000  -  340,000  ปรับประเภท 
 เชือ้เพลิงหล่อล่ืน       201,500       201,500    
 ก่อสร้าง       775,000       378,000     397,000    
 เวชภณัฑ์/วิทย์    1,484,800       702,080     782,720    
 เกษตร   17,777,000   12,931,950   4,845,050    
 ครุภณัฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง    7,849,400    7,849,400            -      

รวม  30,787,800   27,659,550  2,868,250   



5. โครงการและงบประมาณปี 2561 

กลุ่ม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและศูนย์สาขา 10 โครงการ 7,269,820 บาท 
กลุ่ม 2 โครงการตามพระราชด าริ สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ 21 โครงการ  
         1,438,420 บาท คือ 
กลุ่ม 3 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 6 โครงการ  8,619,800  บาท  คือ 
กลุ่ม 4 โครงการพฒันาตามพระราชด าริ 7 โครงการ ของส านกัราชเลขาธิการ  1,729,400 บาท 
กลุ่ม 5 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริอ่ืนๆ 19 โครงการ 7,379,040  บาท 
กลุ่ม 6 พัฒนาสตัว์พระราชทาน 5 โครงการ 928,170  บาท  
กลุ่ม 7 โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 โครงการ 227,900  บาท 
กลุ่ม 8 โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 2 โครงการ  113,800  บาท 
กลุ่ม 9 โครงการวังทวีวัฒนา   619,000  บาท 

จ านวน 9 กลุ่ม 73 โครงการ ดังนี  



 ส านักงานปศุสตัว์เขต 1 และ กทม

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 โครงการเล้ียงสัตวว์งัทววีฒันา สนง.ปศ.พืน้ที่.กทม

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศ.พืน้ที่.กทม

 ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.อา่งทอง สิงห์บุรี

 ศูนย์ศิลปาชีพ ต.เกาะเกดิ อ.บางปะอนิ สน.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา

 ฟาร์มโคนมสาธติสวนจิตรลดา ศอส.ชัยนาท

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

6. พื นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  4 โครงการ  5 หนว่ยงาน กทม 2 โครงการ 



 ส านักงานปศุสตัว์เขต 2

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.จันทบุรี
 ลูกพระดาบส สนง.ปศจ.สมทุรปราการ

 เกษตรรวมใจอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นครนายก

 อนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จงัหวัด (ภาค
 ตะวันออก) อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาไมผ้ลตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.จันทบุรี

 ทับทิมสยาม ศอส.สระแกว้

 ศูนย์บริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ จ.ระยอง ศวป.ที ่2

 พฒันาพืน้ทีร่าบเชิงเขา จ.สระแกว้-ปราจีนบุรี สนง.ปศจ.สระแกว้ ศบส.สระแกว้

 พฒันาสัตวพ์ระราชทาน (เป็ดอีเ้หลียง) ศูนย์ฯ สัตวป์ีก

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแกว้ จันทบุรี นครนายก ตราด

สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแกว้ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 2  11 โครงการ  12 หน่วยงาน 



ส านักงานปศุสตัว์เขต 3

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์พฒันาการเกษตรภูสิงห์ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ
 ศูนย์การพฒันาโนนดินแดงตามพระราชด าริ ศบส.บุรีรัมย์

 ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.อบุลราชธานี

 พฒันาสัตวพ์ระราชทาน (สุกรเหมยซาน สุกรจินหัว กระบือเมซานี) ศูนยฯ์ สุกร ศบส.บรีุรัมย์

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อบุลราชธานี อ านาจเจริญ 
ยโสธร

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 3  5 โครงการ  9 หนว่ยงาน 



 ส านักงานปศุสตัว์เขต 4

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สกลนคร

 พฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.มกุดาหาร

 ศูนย์พฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์ด่านซ้ายฯ สนง.ปศจ.เลย

 รักษน์้ าเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน สนง.ปศจ.เลย

 ส่งเสริมการเล้ียงโคนมอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ศอส.สกลนคร

 ผลิตอาหารช้างส าคัญ ศอส.สกลนคร

 ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สกลนคร นครพนม

 พฒันาสัตวพ์ระราชทาน(ห่านหัวสิงโต แพะแบลเบงกอล) ศบส.ขอนแกน่ ศบส.มหาสารคาม ศบส.สกลนคร

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.อดุรธานี หนองคาย มกุดาหาร ขอนแกน่ หนองบัวล าภู
 บึงกาฬ เลย สกลนคร นครพนม

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  9 โครงการ  13 หน่วยงาน 

ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพนัธุส์ตัว์สกลนคร ตามพระราชด าริ ด าเนนิงานโดย 
คณะกรรมการและคณะท างานระดบัจงัหวดั ศบส.สกลนครเปน็หนว่ยงานปฏบิัติ ปศุสตัวเ์ขต
ก ากับติดตาม กพก.เลขาคณะกรรมการ  



 ส านักงานปศุสตัว์เขต 5

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม ่ศอส.ล าปาง

 สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม ่พะเยา เชียงราย น่าน
 พฒันาตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง สนง.ปศจ.เชียงใหม่

 พฒันาพืน้ท่ีลุ่มน้ าแมล่อบ อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่

 ศูนย์เรียนรู้การพฒันาอมกอ๋ยตามพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่

 หมูบ่้านยามชายแดน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน

 ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่

 ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ศบส.แม่ฮ่องสอน

 พฒันาพืน้ท่ีสูงปางตอง (ปรับปรุงพนัธุ์แกะเพือ่เผยแพร่สู่เกษตรกร) สนง.ปศจ.แมฮ่่องสอน

 พฒันาพืน้ท่ีลุ่มน้ าแมป่าย จ.แมฮ่่องสอน สนง.ปศจ.แมฮ่่องสอน

 อนุรักษแ์หล่งพนัธกุรรมไมสั้กฯ สนง.ปศจ.แมฮ่่องสอน
 พัฒนาที่ดินมูลนธิิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) สนง.ปศจ.เชยีงราย

 อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ พืน้ท่ีดอยยาว ดอยผาหมน่ ดอยผาจิ สนง.ปศจ.เชียงราย
 ภูฟา้พฒันา ตามพระราชด าริ จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน

 พฒันาบ้านกอก – บ้านจูน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.น่าน

พฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร สนง.ปศจ.เชียงใหม ่เชียงราย น่าน พะเยา 
แมฮ่่องสอน แพร่

 รักษน์้ าเพือ่พระแมข่องแผ่น สนง.ปศจ.เชยีงใหม่ เชยีงราย น่านแม่ฮ่องสอน

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  17 โครงการ  8 หน่วยงาน 



6. พื นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานปศุสตัว์เขต 6

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์ชัยพฒันาการเกษตรสิรินธร สนง.ปศจ.พจิิตร
 เขือ่นแควน้อยอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พษิณุโลก สนง.ปศจ.พษิณุโลก

 หมูบ่้านยามชายแดน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ตาก

 รักษน์้ าเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน สนง.ปศจ.พษิณุโลก อตุรดิตถ์

 สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชด าริ สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร

 พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.พษิณุโลก ตาก อตุรดิตถ์เพชรบูรณ์

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  6 โครงการ  6 หนว่ยงาน 



 ส านักงานปศุสตัว์เขต 7

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

 ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทราย อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.เพชรบุรี
 ห้วยองคต อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี

สนง.ปศจ.เพชรบุรี
ศอส.เพชรบุรี ศอส.ประจวบคีรีขันธ์

 สวนป่าเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ สนง.ปศจ.ราชบุรี

 อนุรักษแ์ละฟืน้ฟสูภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากยุบุรี อนั สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์
 เนื่องมาจากพระราชด าริ ศอส.ประจวบคีรีขันธ์

 หมูบ่้านสหกรณ์ห้วยสัตวใ์หญ่หนองพลับกลัดหลวง สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์

พฒันาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพืน้ท่ีรับน้ าอา่งเกบ็น้ ายางชุม สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์

ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศอส.เพชรบุรี

พฒันาสัตวพ์ระราชทาน(ห่านหัวสิงโต) ศบส.หนองกวาง

พฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร สนง.ปศจ.กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์

โครงการเล้ียงสัตวว์งัทววีฒันา ศบส.หนองกวาง

 ชั่งหัวมนัตามพระราชด าริ

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7  12 โครงการ  6 หน่วยงาน 



ส านักงานปศุสตัว์เขต 8

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

พฒันาพืน้ท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นครศรีฯ พทัลุง ศวพ.ภาคใต้ ศวป.ท่ี 8

พฒันาสัตวพ์ระราชทาน (แพะแบลคเบงกอล) ศบส.ตรัง

พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.สุราษฎร์ฯ ชมุพร ระนอง นครศรีฯ พทัลุง 
ตรัง กระบี ่พงังา

6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 8  3 โครงการ  11 หน่วยงาน 



6. พื นที่ด าเนินการ 
ส านักงานปศุสตัว์เขต 9

โครงการ หน่วยงานด าเนินการ

พฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สงขลา

ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทอง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นราธวิาส

หมูบ่้านปศุสัตว-์เกษตรมโูนะ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.นราธวิาส

ส่งเสริมการเล้ียงแพะในพืน้ทีภ่าคใต้ ตามพระราชด าริ ศบส.เทพา ศูนย์ฯพฒันาแพะแกะ

พฒันาพืน้ทีพ่รุแฆแฆ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ปัตตานี

พฒันาการเกษตรบ้านกแูบสิราอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.ปัตตานี

หมูบ่้านจุฬาภรณ์พฒันา ยะลา และนราธวิาส สนง.ปศจ.ยะลา นราธวิาส

ฟาร์มตัวอย่างอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สนง.ปศจ.สงขลา ปตัตานี ยะลา นราธวิาส

พฒันาสัตวพ์ระราชทาน (เป็ดอีเ้หลียง) ศวป.ที9่

พฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร สนง.ปศจ.สงขลา ปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9  10 โครงการ  10 หน่วยงาน 



7. เป้าหมายการด าเนนิงานปี 2561 
7.1 ศึกษาวิจัยด้านปศุสตัว์ 6  เร่ือง  
7.2 เลี ยงสัตว์เพื่อสาธติและผลิตลกู 
    - โค – กระบือ 70 ตัว 
    - สัตว์เลก็ (กวาง สุกร แพะ แกะ) 577 ตัว 
    - สัตว์ปกี (เปด็ ไก่พื นเมือง ไก่ไข่) 3,150 ตัว 
    - ผลิตลกูสตัว์เลก็ 773 ตัว 
    - ผลิตลกูสตัว์ปกี 39,070 ตัว 
    - ปลูกพืชอาหารสัตว ์ 535 ไร ่
7.3 ฝึกอบรม     
    - เกษตรกร ผู้น าเกษตรกร เครือข่าย 3,500 ราย 
    - ครู  นักเรียน 538 ร.ร. 
    - เจ้าหน้าที่ 280 คน 
7.4 ส่งเสรมิการเลี ยงสตัว์สู่เกษตรกร 
    - สุกร 50 ราย 50  ตัว 
    - แพะแกะ 13 กลุม่ 
    - กวาง 5 ราย 
    - สัตว์ปกี 2,225 ราย 19,375  ตัว 
    - โค (สุขภาพ) 540 ราย 1,080  ตัว 
    - อาหารสัตว ์ 60 ราย 60  ไร ่

    - กองทุนอาหารสัตว/์กองทุนยา/ผลิตภัณฑ์ 31 กองทุน 310  ราย 

7.5 ส่งเสรมิการเลี ยงสตัว์ในโรงเรียน 536 ร.ร. 



8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 กิจกรรมศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ 
8.2 กิจกรรมสาธิตการเลี ยงสัตว์ 
8.3 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
8.4 กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงสัตว์สู่เกษตรกร 
8.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 
 
  



9. แนวทางการด าเนนิงาน 
9.1. งานศึกษาวิจัย  
9.2.งานสาธิต  
9.3.งานส่งเสริมและขยายผล 
9.4.รายงานผลการปฏิบัติงาน 
9.5.กิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
9.6.ตัวชี วัด/การจัดเก็บ/การรายงานตัวชี วัด/วิธีจัดเก็บ 
9.7.การรับส่งพันธุ์สัตว์ 
 
 



10. ตัวชี วัด 

10.1 ผลการศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ และองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
10.2 โครงการพระราชด าริที่มีการสาธิตและผลิตสัตว์ เป็นแหล่งสาธิตการเลี ยง
สัตว์ แหล่งขยายพันธ์ุสัตว์ในพื นที่ 
10.3 เกษตรกรน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
10.4 เกษตรกรมีผลผลิต มีอาหาร มีรายได้ ลดรายจ่าย  
     โรงเรียน มีอาหาร มีการขยายผล เป็นศูนย์บริการความรู้ 
10.5 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 
 



แผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

วัตถุประสงค์แผน 
กพด.ระยะที่ 5 
พ.ศ.2560-69 

1.พัฒนาเด็กใน 4 
ด้าน บนฐาน
ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.ขยายผลสู่ชุมชน 
3.ศูนย์บริการความรู้
ชุมชน เชื่อมโยง
เครือข่ายต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา 
7  ด้าน 

1.เสริมสร้างสุขภาพเด็กตั งแต่ใน
ครรภ์มารดา 
2.เสริมสร้างศักยภาพเด็กทาง
วิชาการและจริยธรรม 
3.เสริมสร้างศักยภาพเด็กและ
เยาวชนทางการอาชีพ 
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.อนุรักษ์สืบสานวัฒนาธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่
ชุมชน 
7.พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการ
ความรู้ 

แนวทางการด าเนินงานดา้นปศุสตัว์ 
ภายใต้แผน กพด.ระยะที่ 5  

1.ส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแม่
และเด็ก แม่ไก่ของแม่ฉัน 
2.เสรมิสร้างศกัยภาพเดก็นักเรียนทาง
วิชาการและจริยธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้กิจกรรมปศุสตัว์ 
3.เสรมิสร้างศกัยภาพเดก็และเยาวชน
ทางการอาชีพปศุสตัว์ 
4.การอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติพันธุส์ัตว์
และวัตถดุิบอาหารสัตว์ทอ้งถิ่น 
5.ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเลี ยงสัตว์ 
GFM 
6.อนุรักษ์ใช้ประโยชน์จุลินทรียท์้องถิน่และ
สมนุไพรส าหรบัสตัว ์
7 ขยายการเลี ยงสัตว์ พันธุ์สัตว์ อาหารสตัว์
เพ่ือเป็นแหล่งโปรตนีชุมชนอย่างยั่งยืน 
8.ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้
ด้านปศสุัตว์ในยุค 4.0 เพ่ือนักเรียน ชุมชน 
และเครือข่ายระหว่างประเทศ 



แผนการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ 2561 กรมปศุสัตว์ 

1.เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมเลี ยงสัตว์ 
3,500 ราย 
- พันธุ์สัตว์ 30,000 ตัว 
2.โรงเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการปศุสัตว์ 
536 แห่ง 
3.ศูนย์บริการพันธุ์
สัตว์/ความรู้ปศุสัตว์ 
536 แห่ง 
4.ขยายผลสู่ชุมชน 50 
แห่ง 

1.โครงการ
พระราชด าร ิ
73 โครงการ 
-ส่งเสริม 
-สาธิต/ผลิต 
-วิจัย/วิชาการ 
2.กรรมการ/
คณะท างาน/
บูรณาการ/
สัมมนา 
3.งบปกติ/งบ
กลาง/งบจังหวัด 
 

ส่วนกลาง 
-ส่งเสริม กพก. 
-การผลิต สพพ/สอส/ 
-การป้องกันโรค สคบ. 
-สิ่งแวดล้อมโรงเรียน สพส. 
-จุลินทรีย์/สมุนไพร กยส. 
-เครือข่ายสัตว์/พืชอาหารสัตว์  
สพพ./สอส 
ส่วนภูมิภาค/ปศจ. 
-เขต อ าเภอ ปศต อสป. 

คุณภาพชีวิตดี 
- เกษตรกร 3,500 
ครอบครัว 
-นักเรียน 120,000 คน 
ตัวชี วัด 
1.มีอาหารปลอดภัย 
2.ลดรายจ่าย/รายได้
เพ่ิม/รร.มีกองทุน 
3.ศูนย์บริการความตาม
ศาสตร์พระราชา 
4.ขยายผลชุมชนยั่งยนื 
5.ภาคภูมิใจ/มีส่วนร่วม 

   ผลลัพธ์                  ผลผลิต                เครื่องมือ 

พื นที่ด าเนินการ 9 เขต 57 จังหวัด  

ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

บูรณาการ กปศ.         

ส่วนสนับสนุน 
-ปราชญ/์เครือข่าย 
-กพด./ประชารัฐ 

โรงเรียน 






