
ผลการปฏิบัติงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

ในพืน้ทีส่ํานักงานปศุสัตว์เขต 7



โครงการพระราชดําริในพื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัด จํานวนโครงการ โครงการหลวง รวม

จังหวัดราชบุรี 3 - 3

จังหวัดกาญจนบุรี 1 1 2

จังหวัดเพชรบุรี 4 - 4

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 - 5

รวม 13 1 14

1. กิจกรรมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7



 2. โครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2560 เป้าหมาย

1. ฟาร์มสาธิตสุกร ตัว/ราย 2/8 

2. ฟาร์มสาธิตสตัว์ปกี ตัว/ราย 2/12 

3. ฟาร์มสาธิตกระตา่ย ตัว/ราย  2/10

4. ฟาร์มสาธิตแพะ ตัว/ราย 4/20 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ตัว/ราย 10/20 

6. สนับสนนุพนัธุ์สุกร ตัว/ราย  5/10 100%

7. สนับสนนุแร่ธาตุก้อนโคเนื้อ ราย 20/40 

8. กองทุนอาหารสตัว์ แห่ง  1

9. กองทุนยาสตัว์ แห่ง 1

10. ส่งเสริมทําแปลงหญา้สาธารณะ ไร่ 20

11. ฝึกอบรมเกษตรกร/อาสา ราย 65

ปญัหาอุปสรรค 

การขยายเครือข่ายเป็นไปค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากเกษตรกรไม่ยอมชยายต่อ

สมถรรนะรถ ในการติดตามงานของอําเภอ รถค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานหลายสิบป ี



รูปภาพกิจกรรม โครงการหลวง 



กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน เป้า

1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตัว 150

2. ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 3,000 100%

3. ฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่ม/ราย 150

4. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 150/1,500

3. โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปญัหาอุปสรรค

การขยายเครือข่ายค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากเกษตรกรที่รบัสัตว์ไปไม่สามารถผลิตได้ตามข้อกําหนด

แนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค

- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กับขยายผลกับรายอื่น เพื่อให้มีรายได้และยั่งยืน

- ควรส่งเสริมจํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น พร้อมอาหารและอุปกรณ์ให้เพียงพอ หากจํานวนน้อยเกินไปจะ

เลี้ยงไม่คุ้มทุน และจะเปน็การสร้างภาระให้กับเกษตรกร



รูปภาพกิจกรรมโครงการห้วยองคต



4. โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2560 เป้าหมาย

 1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 100%

 2. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/200  

ปญัหาอุปสรรค

การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรเมื่ออบรมเสรจ็เกษตรกรไมไ่ด้นําไปปฏิบตัิทําให้ไม่เกิดประโยชน์

แนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค

ควรส่งเสริมและเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบตัิจริง และเพิ่มจํานวนสัตว์ปีก พร้อมอาหารและอุปกรณ์

ให้เพียงพอ หากจํานวนน้อยเกินไปจะเลี้ยงไม่คุ้มทุน และจะเปน็การสร้างภาระให้กับเกษตรกร



5. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริบ้านบ่อหวี  จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตัว  

   - เป็ดเทศ/ผลิตลูก ตัว

   - ไก่พื้นเมือง/ผลิตลูก ตัว 100%

   - เป็ดอี้เหลียง/ผลิตลูก ตัว

   - สุกรจินหัว/ผลิตลูก ตัว

   -แพะนม/ผลิตลูก ตัว

ปญัหาและอุปสรรค

- การจําหน่ายผลผลิตไม่ได้และไม่มีผลผลิตให้จําหน่าย ทําให้ต้องนํารายได้จากส่วนอื่นมาใช้เป็นค่าอาหาร

- เนื่องจากศูนย์ผู้ดแูลควบคุมยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์

แนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค
- แนะนําวางแผนการผลิตให้ต่อเนื่องเพื่อใหม้ีผลผลิตจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง หาอาหารจากพื้นที่เสริม

- เจ้าหน้าทีจ่ากสํานักงานปศุสัตว์แนะนําให้ความรู้ คําแนะนํา ด้านการเลี้ยงสัตว์ แก่ผู้ดูแลควบคุมของศูนย์



รูปภาพกิจกรรมฟารม์ตัวอยา่ง บ่อหวี 



6. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอท่ายาง 

ปญัหาอุปสรรค ไม่มี

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล

 1. การเลี้ยงโคนม

   เลี้ยงโคนม ตัว 47  

   วัวรีด ตัว 16  

   ลูกโค ตัว 4  

   โครุ่น - โคสาว ตัว 21                 100%

   โคท้อง ตัว 3  

   โคปลดระวาง ตัว 2  

   โคเพศผู้ ตัว 1  คุณตุ้ม

  4.  การเลี้ยงไก่ไข่ ตัว 919       ให้ไข่เฉลี่ย/วัน 870-880 ฟอง/วัน

แนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค



รูปภาพกิจกรรมโครงการชั่งหวัมัน



7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา 
 1. งานศึกษาวิจัยด้านปศสุตัว์ เรื่อง แผน ผล

 2. งานสาธิตการเลีย้งสัตว์   

   แพะ/ผลิตลกู ตัว 30/40 ผลการดําเนนิงาน 30 ตัว 100%

   เป็ดเทศ ตัว 50 ผลผลิตลูกเปด็เทศ  121 ตัว 100%

   ไก่งวง ตัว 25 ผลผลิตลูกไก่งวง 34 ตัว 100%

   ไก่พื้นเมือง ตัว 100 ผลผลิตลูกไก่พื้นเมือง  1,505  ตัว 100%

   ผลผลิตลูกเป็ด-ลูกไก่ ตัว 4000  ผลการดําเนนิงาน  1,823 ตัว    คิดเป็น 45.57% ลูกไก่พื้นเมือง

   ไก่ไข่ ตัว 100  ผลผลิตไข่ จํานวน 3,566 ฟอง ผลผลิตลูกไขไ่ก่ จํานวน 166  ตัว

  3.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 220 16,20 ธนัวาคม 2559   ณ ห้องประชมุหว้ยทราย 100%

    ฝึกอบรมนกัเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 4/120  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์,บา้นหนองเขื่อน,บ้านรางจิก, บ้านห้วยทรายประชาสรรค์

    ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราย 60 100%

  4.  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 150/1,500 สนับสนนุลกูไก่พื้นเมือง ลูกไก่พื้นเมืองจํานวน 1,129 ตัว  เกษตรกร 143  ราย

    ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ตัว 4/- โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโศก  จํานวน 30  ตัว

    สนบัสนนุแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 20/400 100%

    ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ราย/ตัว 10/12 100%

    พัฒนาองค์ความรู้ผูน้ํา ราย 20 วันที่  9  กุมภาพันธ์  2560สนับสนนุแร่ธาตุก้อน จํานวน 80  ก้อน 

    จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปศสุัตว์ แห่ง 1 100%

จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 2 100%



รูปภาพกิจกรรมโครงการห้วยทราย



กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล

 1. เลี้ยงไก่ไข่ สายพันธุ์โร๊ดไอซ์แลนด์เรด ตัว 50

 2. ไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ประดู่หางดํา ตัว 9

 3. ไก่ตะเภาทอง ตัว 11

 4. เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์ ตัว 11                  100%

 5. แพะแบ็คแบงกอล ตัว 4

 6. จัมนาปารี (ยมุนาปารี) ตัว 4

 7. สุกร พันธุ์เหมยซาน ตัว 7

8. ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ 

ปญัหาและอุปสรรค

การเลี้ยงสัตว์มีข้อจํากัดด้านพื้นที่เลี้ยง

ลูกสุกรเหมยซานพันธ์แท้และลูกผสม ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดขายยาก

 การจําหน่ายผลผลิตไม่ได้ ทําให้เพิ่มภาระคา่อาหาร
แนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค

ลดปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่

มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ หรือโรงเรียน ตชด. นําไปเลี้ยง ควบคุมปรมิาณการเลี้ยงให้

เหมาะสมกับงบประมาณและวัตถุประสงค์

ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ มาใช้เลี้ยงเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร 



รูปภาพกิจกรรมโครงการชั่งหวัมัน



กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2560  เป้าหมาย

 1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย/ตัว 20   100%

 2. ส่งการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/ 100%

 3. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/100   100%

9. ผลการติดตามงานโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพื้นที่รับน้ําอ่างเก็บน้ํายางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2560  เป้าหมาย

 1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย/ตัว 30   100%

 2. ส่งการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/22 100%

 3. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/200   100%

 4. ปรับปรุงและบํารุงแปลงหญ้า ไร่ 230   100%

10. ผลการติดตามงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แนวทางการพัฒนา

ต้องพัฒนาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้ทีไ่ด้จาการฝกึอบรม ไปใช้ประโยชน์จริงๆ 

พัฒนาตัวเอง และพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป



รูปภาพกิจกรรมโครงการพื้นทีร่ับน้ําอา่งเก็บน้ํายางชมุ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติป่ากุยบุรี  



สังกัด กก.ตชด.13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ลําดับ จงัหวัด สังกัด ตชด. สังกัด สพฐ เขต 1  ศกร.

1  ราชบุรี 2 0 0

2 กาญจนบุรี 11 1 2

สังกัด กก.ตชด.14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์

ลําดับ จงัหวัด สังกัด ตชด. สังกัด สพฐ เขต 2  ศกร.

3 เพชรบุรี 2 0 1

4 ประจวบคีรีขันธ์ 7 1 1

รวม 4 จังหวัด  22 2 4

11. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7



ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนนักเรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

   ร.ร. ตชด. วิจิตรวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่จาํนวนนักเรียนมากกว่า ๑๐๑ คนขึ้นไป 

   ร.ร. ตชด. บ้านต้นมะม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี อันดับที่ 1

   ศกร.ตชด.อินทรียอ์าสา บ้านปาเกอะญอ จงัหวัดเพชรบุรี อันดับที่ 2

   ร.ร. ตชด.บ้านป่าหมาก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันดับที่ 3

12. กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนโครงการ ตามพระราชดําริ 

กิจกรรมปศสุัตว์ดีเด่น ระดับเขต  ประจําปี 2560

ปัญหาอปุสรรค

แบบรายงานของแต่ละกิจกรรมค่อนขา้งเยอะทาํใหส้ับสน และคําถามบางหัวขอ้ในแบบ

รายงานค่อนขา้งยากลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป ทาํให้นักเรียนหรือคุณครไูม่เข้าใจ

ในคําถาม



ประเภทเรียงความ

เด็กหญิงน้ําฝน ชั้น ป.๖  ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบรุี อันดับที่ 1

เด็กหญิงปรารถนา ชั้น ป.๔ ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบรุี อันดับที่ 2

เด็กหญิงสุลัดดา  อ่อนนุ่ม ชั้น ป.๖ ร.ร. นเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบฯ อันดับที่ 3

ประเภทภาพวาด

เด็กชายมะม่วง ชัน้ ป.๕ ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบรุี อันดับที่ 1

เด็กหญิงอารี ชั้น ป.๔ ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบรุี อันดับที่ 2

     เด็กหญิงตะหม่าพอ ชั้น ป.๖ ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบรุี อันดับที่ 3

13. กิจกรรมรวบรวมผลงานของนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ 

ประเภท เรียงความ และภาพวาด ระดับเขต  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 



14. โครงการพื้นที่เฉพาะ
จังหวดั หลกัสูตร แผน ผล วันที่อบรม 

สนง.ปศจ.ราชบุรี เรื่องการผสมอาหารและการปลูกหญ้า 30 ราย 33 ราย 24 ก.ค.60

สนง.ปศจ.กาญจนบุรี เรื่องการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 30 ราย 30 ราย 25 ม.ค.60

สนง.ปศจ.เพชรบุรี การเลี้ยงโคเนื้อ 30 ราย 30 ราย 21 มี.ค.60

สนง.ปศจ.ประจวบฯ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปและการทําแร่ธาตุก้อน 30 ราย 30 ราย 21 ก.ค.60

สนง.ปศจ.สุพรรณบรุี เรื่องการผสมอาหารสัตว์ 30 ราย 30 ราย 30 มี.ค.60

ปัญหาอปุสรรค
การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ เกษตรกรหลายรายยังไม่มีความรู้ หรือรู้น้อย ไมค่่อย

เข้าใจหลักการเบื้องต้น 

แนวทางการพัฒนา

ต้องพัฒนาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้ทีไ่ด้จาการฝกึอบรม ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนา

ตัวเองและพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป



“ Royal cattle buffalo bank for farmers”

  โครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ



จงัหวัด เกษตรกร (ราย) โค (ตัว) กระบือ (ตัว) รวม (ตัว)

กาญจนบรุี 3,457 3,354 223 3,577

ประจวบคีรีขันธ์ 387 376 11 387

เพชรบรุี 543 534 9 543

นครปฐม 239 183 56 239

ราชบุรี 315 304 11 315

สุพรรณบรุี 339 344 10 354

รวม 5,280 5,095 320 5,415

 15. จํานวนเกษตรกรและสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของโครงการฯ 



16. กิจกรรมการคดัเลือกสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.

ที่มีผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ        

ดีเด่น ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต ประจําปี 2559

*สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ   
  สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาญจนบุรี

*หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดําเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น

- ดีเด่นลําดับที่ 1 กลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือฯ บ้านสระน้อย หมูท่ี่ 5           

ต.เขาชะงุม้  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- ดีเด่นลําดับที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชดําริ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

- ดีเด่นลําดับที่ 3 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตําบลหนองสาหร่าย หมูท่ี่ 6 บ้านหนองทราย           

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



ประเภท จงัหวัด อําเภอ ผลการประกวด

S (ขนาดเล็ก) สุพรรณบุรี อู่ทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1

M (ขนาดกลาง) กาญจนบุรี พนมทวน ชมเชย

17. กิจกรรมการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์อําเภอที่มีผลการปฏิบตัิงานโครงการธนาคารโค-

กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ   ดีเด่น ประจําปี 2559 (กลุ่มที่ 1 เขต 1 2 7 8 9)

ปัญหาและอุปสรรค

1. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ

2. เกษตรกรบางรายยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ เช่น สถานที่ ความเอาใจใส่ดูแล

   อย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบ

3. เกษตรกรขาดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

4. สัตว์มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ แข็งแรง

5. ปัญหาด้านเอกสารขาดความต่อเนื่อง จากสาเหตุเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ทําให้

   เอกสารบางส่วนสูญหายไม่เป็นปัจจุบัน

6. จํานวนสัตว์ตามทะเบียนของสํานักงานปศุสัตว์เขตกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่ตรงกัน



รูปภาพกิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบือ
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