
 
คู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมปศุสัตว์ 

ปีงบประมาณ 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในรัชกาลที่ 9   ได้พระราชทานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริต่างๆ กว่า 4,600 พระราชทานแนวความคิด พระราชดําริ และข้อปฏิบัติในการพัฒนา
ความเจริญและความสุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงปรารภว่า หากจะได้ศึกษาและน้อม
นําพระราชดําริต่างๆ น้ีมาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เช่ือแน่ว่าจะแก้ปัญหา และ
ทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ และตนเอง ซึ่งจะนําพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุกๆ คน  

กรมปศุสัตว์น้อมนําศาสตร์พระราชา มาสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยนําไปปฏิบัติในการพัฒนาประเทศด้าน
ปศุสัตว์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชดําริ หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม แล้วถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเกษตรกรและโรงเรียน เป็นอาหารโปรตีน เป็นอาชีพและรายได้ 
 3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ย่อยอด 
ในการพัฒนาประเทศ 

3. ลักษณะการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบด้านการปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่น้ันๆ   
 2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์
เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครู นักเรียนและชุมชน ในพ้ืนที่โครงการ
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์และการขยายพันธ์ุสัตว์ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนและชุมชนได้ 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธ์ุสัตว์เป็นอาหาร
โปรตีนบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาด
สารอาหารโปรตีนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน  
 5.รวบรวมข้อมูลพันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง พันธ์ุพืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ 
 
 



4. โครงการและงบประมาณปี 2563 
 โครงการ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม  135  โครงการ 
 แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 กิจกรรมย่อยในการเบกิจ่ายงบประมาณ : เกษตรกรรับการถ่ายทอด  
 งบประมาณปี 2563 26,809,200 บาท 
กลุ่มโครงการ/หน่วยงานดําเนินการ/และงบประมาณปี 2563 ดังนี้ 
กลุ่ม 1 ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและศนูย์สาขา 10 โครงการ 3,107,000  บาท  

ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจาก
   พระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา 
 

321,900

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
   พระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

สนง.ปศจ. จันทบุรี
 

723,400

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จ.สกลนคร 

สนง.ปศจ.สกลนคร
 

71,800

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่
ศอส.ลําปาง 

71,800
7,200 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี 

สนง.ปศจ.เพชรบุรี
 

207,500

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมือง จ.นราธิวาส 

สนง.ปศจ.นราธิวาส 
 

536,900

7. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
จ.ศรีสะเกษ 

สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 131,200

8. พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จ.นครศรีธรรมราช  

 

สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช 
สนง.ปศจ.สงขลา 
สนง.ปศจ.พัทลุง 
ศวพ.ภาคใต้ 
ศอส.นครศรีธรรมราช 

283,900
36,100 
36,100 
42,400 
52,400 

9. พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยบางทรายตอนบน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จ.มุกดาหาร 

สนง.ปศจ.มุกดาหาร 
 

137,400

10. หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จ.นราธิวาส 

สนง.ปศจ.นราธิวาส 447,000

 
 



กลุ่ม 2 โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 6 โครงการ 1,959,780 บาท คือ 
2.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ19 จังหวัด 44 แห่ง  88,800  บาท 

พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563
1.1 หนองระหารจีน อ.เมือง   
1.2 สีบัวทอง อ.แสวงหา  

สนง.ปศจ.อ่างทอง(2) 7,400

2. หนองลาด จ.สิงห์บุรี สนง.ปศจ.สิงห์บุรี(1) 7,400
3. บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน  สนง.ปศจ.อุบลราชธานี(1) 7,400
4.1 หนองหมากเฒ่า อ.เมือง  
4.2 บ้านกุดนาขาม อ.เจริญศลิป์ 
4.3-4.7 บ้านวังชมพู บ้านโคกทรายขาว บ้านนาคํา บ้าน 
นาแต้-เสนานฤมิตร อ.คําตากล้า 
4.8 บ้านท่าแร ่อ.อากาศอํานวย 

สนง.ปศจ.สกลนคร(8) 7,400

5.1-2 บ้านวังกะเบา หนองปลาค้อเฒ่า อ.ปลาปาก  
5.3 บ้านทางหลวง อ.นาแก 

สนง.ปศจ.นครพนม(3) 7,400

6.1 -2 บ้านขุนแตะ - บ้านดงเย็น อ.จอมทอง 
6.3 บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง  

สนง.ปศจ.เชียงใหม่(3) 7,400

7. บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง  สนง.ปศจ.ราชบุรี(1) 7,400
8. บ้านหนองเหียง อ.หัวหิน  สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์(1) 7,400
9. คลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง   สนง.ปศจ.สงขลา(1) 7,400
10.1-2 บ้านสปีาย ปิยามุมัง  อ.ยะหร่ิง 
10.3 บ้านแป้น อ.สายบุร ี
10.4-7 บ้านนํ้าดํา บ้านโคกกอ บ้านดอนนา  บ้านโคกหมกั  
อ.หนองจกิ 
10.8-9 ป่าตาเขียว บ้านเคียน อ.ปะนาแระ 
10.10 บ้านลุตง อ.แมล่าน 

สนง.ปศจ.ปัตตานี(10) 7,400

11.1  บ้านจาเราะบูโงะ อ.เบตง  
11.2  บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต 
11.3 วังพญา-ท่าธง อ.รามญั 

สนง.ปศจ.ยะลา(3) 7,400

12.1-2 โคกปาฆาบือซา บ้านรอตันบาตู อ.เมอืง
12.3 บ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี 
12.4 บ้านเจาะเกาะ อ.เจาะไอร้อง  
12.5-6 บ้านโคกโก บ้านโคกไร่ใหญ ่อ.สไุหงปาดี 
12.7 บ้านบาลกูากาปัส อ.แว้ง 
12.8-9 บ้านตอหลัง บ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ 

สนง.ปศจ.นราธิวาส(12) 7,400



พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563
12.10 บ้านสะแนะ อ.รอืเสาะ 
12.11 บ้านไอรป์าโจ อ.สคุีริน 
12.12 บ้านไอรบื์อแต อ.จะแนะ 
13. บ้านคลองชีพ อ.บางแก้ว สนง.ปศจ.พัทลุง(1)
14.บ้านดอนม่วงพัฒนา อ.เมอืง สนง.ปศจ.มุกดาหาร(1) 
15.บ้านแม่ตํ๋าอ.เสรมิงาม สนง.ปศจ.ลําปาง(1) 
16.บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง สนง.ปศจ.บึงกาฬ(1) 
17.บ้านจนัทร ์(บ้านสายนํ้าผึ้ง) อ.บ้านดุง สนง.ปศจ.อุดรธานี(1) 
18.บ้านกระเจา อ.กระสังข ์ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์(1) 
19.บ้านกําพ้ี อ.บรบือ สนง.ปศจ.มหาสารคาม(1) 

 2.2 โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ3 จังหวัด 3 แห่ง 64,100 บาท 
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. อําเภอเวียงแหง  อําเภอเวียงดาว สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 15,900
2. บ้านขนุห้วยเด่ือ-แม่ส่วยอู บ้านดอยผกักูด บ้านอาโจ้ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 10,800
3. บ้านมะโอโคะ หมู่ที ่2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก สนง.ปศจ.ตาก 37,400

2.3 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 1 จังหวัด  28,400  บาท 
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

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

28,400

 2.4 โครงการสถานพีัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ 6 จังหวัด 18 แห่ง  155,640  บาท 
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

 1.1 สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บ้านแบกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
 1.2 ห้วยแม่เก๋ียง อ.เชียงดาว 
 1.3-4 บ้านเสาแดง ดอยอมพาย อ.แม่แจม่ 
 1.5 ห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย 
 1.6 ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว 
 1.7 -8  บ้านแบเล บ้านนาเกียน  อ.อมก๋อย 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
 

61,300

2. บ้านสันติสขุ-บ้านขุนกําลัง อ.ปง จ.พะเยา สนง.ปศจ.พะเยา 15,900
3.1-2 บ้านดอยบ่อ บ้านปางขอน อ.เมือง 
3.3 บ้านธารทอง อ.แม่สรวย 
3.4 บ้านห้วยหยวกป่าโซ  อ.แม่ฟ้าหลวง 

สนง.ปศจ.เชียงราย 31,640



พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563
4.1 บ้านสบขุน่ อ.ท่าวังผา  
4.2-3 ภูพยัคฆ ์ บ้านสะจุก–สะเกี้ยง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

สนง.ปศจ.น่าน 30,900

5.ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สนง.ปศจ.พิษณโลก -
6. บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร สนง.ปศจ.กําแพงเพชร 15,900

 2.5 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดําริ 3 จังหวัด 4 แห่ง  
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1.1 ดอยฟ้าห่มปก บ้านห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย
1.2 ดอยคํา อ.เวียงแหง 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
 

-

2.บ้านหนองห้า อ.เชียงคํา จ.พะเยา สนง.ปศจ.พะเยา -
3.บ้านอุดมทรัพย์ อ.คลองลาน  สนง.ปศจ.กําแพงเพชร -

 2.6 โครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK)  1,344,000  บาท 
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. บ้านนาป่าแปก  บ้านแม่ปาง  บ้านไม้ลัน จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 1,344,000
 

 2.7 โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 7 จังหวัด 10 ลุ่มน้าํ  278,840  บาท 
พ้ืนที่ดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ลุ่มนํ้าหมัน  สนง.ปศจ.เลย 10,800
2.1-2. ลุม่นํ้าแม่หาด ลุ่มนํ้าปิงน้อย  สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 37,400
3.1-3 ลุม่นํ้าปาย ลุ่มนํ้าสะงา ลุ่มนํ้าแม่สะมาด–ห้วยหมากกลาง สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 20,900
4. ลุ่มนํ้าคํา สนง.ปศจ.เชียงราย 31,640
5. ลุ่มนํ้าขุนน่าน สนง.ปศจ.น่าน 147,800
6. ลุ่มนํ้าภาค สนง.ปศจ.พิษณุโลก 14,400
7. ลุ่มนํ้าล ี สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 15,900

กลุ่ม 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี7 โครงการ 8,518,700 บาท  คือ 

 3.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ 8,131,300 บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
 

สนง.ปศจ. 50 จังหวัด 
9 เขต 500 โรงเรียน 

8,131,300

 

 



3.2 โครงการพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  387,400  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1.พัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน(ด้านปศุสัตว์)  อ.ลาดบัวหลวง
 จ.พระนครศรีอยุธยา   

สนง.ปศจ.
พระนครศรีอยุธยา   

42,100

2. เกษตรรวมใจ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.นครนานก สนง.ปศจ.นครนายก 29,800
3. ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ.น่าน 

สนง.ปศจ.น่าน 243,000

4. พัฒนาพ้ืนทีลุ่่มนํ้าแมล่อบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 37,400
 5. ศูนย์เรียนรูท้างการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศอส.เพชรบุรี 15,000
 6. ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดําริ จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 20,100

กลุ่ม 4 โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ 7 โครงการ ของสํานักราชเลขาธิการ  4,794,500  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จ.ระยอง ศบส.ระยอง 14,600
2. พัฒนาพ้ืนทีร่าบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี สนง.ปศจ.สระแก้ว 

ศบส.สระแก้ว  
19,400
29,400 

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จ.จันทบุรี สนง.ปศจ.จันทบุรี 17,600
4. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์ด่านซ้ายฯ

สนง.ปศจ.เลย 
2,068,600

33,800 
5. พัฒนาพ้ืนทีลุ่่มนํ้าแม่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 

ศบส.แม่ฮ่องสอน 
16,400

 
6. พัฒนาตามพระราชดําริอําเภอสันป่าตอง สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 38,400
7. พัฒนาพ้ืนทีสู่งปางตอง (กิจกรรมปรับปรุงพันธ์ุแกะเพ่ือ
เผยแพร่สู่เกษตรกร)  

สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
ศบส.แม่ฮ่องสอน 

16,400
2,539,900 

กลุ่ม 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอ่ืนๆ 17 โครงการ  1,642,850  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ลูกพระดาบส สนง.ปศจ.สมุทรปราการ 54,900
2. อนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ชลบุรี จันทบุรี 

สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา  
สนง.ปศจ.สระแก้ว 
สนง.ปศจ.ระยอง 
สนง.ปศจ.จันทบุรี 
สนง.ปศจ.ชลบุรี 

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

3. ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชดําริ จ.บุรีรัมย์ ศบส.บุรีรัมย์ 53,400
4. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศอส.สกลนคร 33,000



ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563
5. อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 8,400
6. อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จ.เชียงราย สนง.ปศจ.เชียงราย 105,150
7. พัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน 16,900
8. เขื่อนแควนอ้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.พิษณุโลก สนง.ปศจ.พิษณุโลก 28,800
9. ห้วยองคต อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.กาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 74,400
10. ช่ังหัวมันตามพระราชดําริ จ.เพชรบุรี สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

ศอส.เพชรบุรี 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

255,800
74,900 
70,000 

11. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   
 พระบรมราชินีนาถ จ.ราชบุรี 

สนง.ปศจ.ราชบุรี
 

23,900

12. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

71,900
40,000 

13. พัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพ้ืนที่รับนํ้า 
 อ่างเก็บนํ้ายางชุม  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 33,800

14. หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง   
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สนง.ปศจ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

29,400

15. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชดําริ
 

ศบส.เทพา
ศูนย์ฯพัฒนาแพะแกะ 

380,000
174,000 

16. พัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ปัตตานี 36,100
17. พัฒนาการเกษตรบ้านกูแบสิราอันเน่ืองมาจาก
 พระราชดําริ 

สนง.ปศจ.ปัตตานี 36,100

กลุ่ม 6 พันธุ์สัตว์พระราชทาน 6 ชนิด  634,500  บาท 
พันธ์ุสัตว์ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

 1) เป็ดอ้ีเหลียง ศูนย์ฯพัฒนาสัตว์ปีก 120,900
 2) ห่านหัวสิงโต ศบส.ท่าพระ 35,800
 ศบส.หนองกวาง 4,600
 3) สุกรเหมยซาน 4)สุกรจินหัว ศูนย์ฯพัฒนาสุกร 11,000
 5) กระบือเมซานี ศบส.บุรีรัมย์ 105,000
 6) แพะแบลคเบงกอล ศบส.มหาสารคาม 281,600
 ศบส.สกลนคร 33,000
 ศบส.ตรัง 42,600
 สนง.ปศจ.นราธิวาส 8,400



กลุ่ม 7 โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 โครงการ   166,300  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ทับทมิสยาม จ.สระแก้ว  ศอส.สระแก้ว 18,400
2. หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ยะลา และนราธิวาส สนง.ปศจ.ยะลา

สนง.ปศจ.นราธิวาส 
34,600
113,300 

กลุ่ม 8  โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา  2 โครงการ 105,800  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร สนง.ปศจ.พิจิตร 98,400
2. พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและ
กระจายพันธ์ุสัตว์) 

สนง.ปศจ.เชียงราย 7,400

กลุ่ม 9 โครงการในเขตพระราชฐาน 4 โครงการ 659,900  บาท 
ช่ือโครงการ หน่วยงานดําเนินการ งบประมาณปี 2563

1. ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ศอส.ชัยนาท 102,400
2. โครงการเลีย้งสัตว์วังทวีวัฒนา สนง.ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพ 

ศบส.หนองกวาง 
54,000
433,500 

3. ผลิตอาหารช้างสําคัญพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ ศอส.สกลนคร
ศบส.สกลนคร 

45,000
25,000 

4.โครงการเลี้ยงสัตว์พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ สนง.ปศจ.นราธิวาส 
ศบส.นราธิวาส 
ศอส.นราธิวาส 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1 และ กทม 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

โครงการเลี้ยงสัตว์วังทวีวัฒนา สนง.ปศ.พ้ืนที่.กทม 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศ.พ้ืนที่.กทม 
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.อ่างทอง สิงห์บุรี
ศูนย์ศิลปาชีพ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน สน.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา
พัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน(ด้านปศุสัตว์)  อ.ลาดบัวหลวง
 จ.พระนครศรีอยุธยา   

สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา  

ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ศอส.ชัยนาท 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา  



สํานักงานปศสุัตว์เขต 2 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.จันทบุรี 
ลูกพระดาบส สนง.ปศจ.สมุทรปราการ 
เกษตรรวมใจอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.นครนายก 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จงัหวัด (ภาค
ตะวันออก) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.จันทบุรี 
ทับทิมสยาม ศอส.สระแก้ว 
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จ.ระยอง ศบส.ระยอง 
พัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี สนง.ปศจ.สระแก้ว ศบส.สระแก้ว 
พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(เป็ดอ้ีเหลียง) ศูนย์ฯ สัตว์ปีก 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ. ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 

จันทบุรี นครนายก ตราด  

สํานักงานปศสุัตว์เขต 3 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 
ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชดําริ ศบส.บุรีรัมย์ 
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี บุรีรัมย์
พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(สุกรเหมยซาน สุกรจนิหัว กระบือเมซานี) ศูนย์ฯ สุกร ศบส.บุรีรัมย์ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สุรินทร์ ศรสีะเกษ บุรีรัมย์ 

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 4 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.สกลนคร 
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยบางทรายตอนบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.มุกดาหาร 
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์ด่านซ้ายฯ สนง.ปศจ.เลย
รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน สนง.ปศจ.เลย 
ส่งเสริมการเลีย้งโคนมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศอส.สกลนคร 
ผลิตอาหารช้างสําคัญ ศอส.สกลนคร 
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.สกลนคร นครพนม

มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ 



โครงการ หน่วยงานดําเนินการ
พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(ห่านหัวสิงโต แพะแบลเบงกอล) ศบส.ขอนแก่น ศบส.มหาสารคาม 

ศบส.สกลนคร 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.อุดรธานี หนองคาย 

มุกดาหาร ขอนแก่น หนองบัวลําภู บึง
กาฬ เลย สกลนคร นครพนม 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 5 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ ศอส.ลําปาง
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย 

น่าน  
พัฒนาตามพระราชดําริอําเภอสันป่าตอง สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดําริ จ.เชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
หมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ ลําปาง เชียงราย
ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ศบส.

แม่ฮ่องสอน 
พัฒนาพ้ืนที่สูงปางตอง (ปรับปรุงพันธ์ุแกะเพ่ือเผยแพร่สู่เกษตรกร) สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สกัฯ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธ์ุสัตว์) สนง.ปศจ.เชียงราย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ สนง.ปศจ.เชียงราย 
ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริ จ.น่าน สนง.ปศจ.น่าน 
พัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.น่าน 
รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่น 
 

สนง.ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
แม่ฮ่องสอน  

บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พะเยา
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 

พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร ่

สํานักงานปศสุัตว์เขต 6 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรนิธร สนง.ปศจ.พิจิตร 



โครงการ หน่วยงานดําเนินการ
เขื่อนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.พิษณุโลก สนง.ปศจ.พิษณุโลก 
หมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ตาก 
รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน สนง.ปศจ.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.กําแพงเพชร  
บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.กําแพงเพชร 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 7 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.เพชรบุรี 
ห้วยองคต อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.กาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 
ช่ังหัวมันตามพระราชดําริ สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

ศอส.เพชรบุรี ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ สนง.ปศจ.ราชบุรี 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  

สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ศอส.ประจวบคีรีขันธ์ 

หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพ้ืนที่รับนํ้าอ่างเก็บนํ้ายางชุม สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศอส.เพชรบุรี 
พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(ห่านหัวสิงโต) ศบส.หนองกวาง 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.กาญจนบุรี ราชบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการเลี้ยงสัตว์วังทวีวัฒนา ศบส.หนองกวาง 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 8 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.นครศรีฯ พัทลุง ศวพ.
ภาคใต้ ศวป.ที่ 8 

พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(แพะแบล็คเบงกอล) ศบส.ตรัง 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สุราษฎร์ฯ ชุมพร ระนอง 

นครศรีฯ พัทลงุ ตรัง กระบ่ี พังงา 

 



สํานักงานปศสุัตว์เขต 9 
โครงการ หน่วยงานดําเนินการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.สงขลา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.นราธิวาส 
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.นราธิวาส 
ส่งเสริมการเลีย้งแพะในพ้ืนที่ภาคใต้ ตามพระราชดําริ ศบส.เทพา ศูนย์ฯพัฒนาแพะแกะ
พัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ปัตตานี 
พัฒนาการเกษตรบ้านกูแบสิราอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.ปัตตานี 
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ยะลา และนราธิวาส สนง.ปศจ.ยะลา นราธิวาส 
ฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สนง.ปศจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
พันธ์ุสัตว์พระราชทาน(เป็ดอ้ีเหลียง) ศวป.ที่9
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนง.ปศจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล

6. เป้าหมายการดําเนนิงานปี 2563 
6.1 เลี้ยงสัตว์เพ่ือสาธิตและผลิตลูก
    - โค – กระบือ 70 ตัว
    - สัตว์เล็ก (กวาง สุกร แพะ แกะ) 682 ตัว
    - สัตว์ปีก (เป็ด ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่) 2,364 ตัว
    - ผลิตลูกสตัว์เล็ก        783 ตัว
    - ผลิตลูกสตัว์ปีก 21,270 ตัว
    - ปลูกพืชอาหารสัตว์      535 ไร่
6.3 ฝึกอบรม 
    - เกษตรกร ผู้นําเกษตรกร เครือข่าย 2,578 ราย
    - คร ู นักเรียน 500 ร.ร.
    - เจ้าหน้าที่ 250 คน
6.4 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร
    - สุกร 12 กลุ่ม 240 ตัว 
    - แพะแกะ 12 กลุ่ม 600  ตัว 
    - กวาง 8 ราย 4  ตัว 
    - สัตว์ปีก 1,390 ราย 13,550 ตัว 
    - โค (สุขภาพ) 15 กลุ่ม 1,500 ตัว 
    - อาหารสัตว์ 8 กลุ่ม 80  ไร ่
    - กองทุนอาหารสัตว์/กองทุนยา/ผลิตภัณฑ์ 60 กองทุน 600  ราย 
6.5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 541 ร.ร.

 



7. วิธีการดําเนินงาน 
7.1 กิจกรรมศกึษาวิจัยด้านปศุสัตว์  

พ้ืนที่ดําเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
แนวทางการดําเนินงาน 

 การศึกษาวิจัยให้ศึกษาแนวพระราชดําริ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่ มาเป็นแนวทาง ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพระราชดําริ สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ เสนอ Concept paper และ
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหรือภายในเดือนมีนาคม 2563 เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่กรมปศุสัตว์แต่งต้ังพิจารณา 
 2. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัย อนุมัติสรุป นําเสนอกรมปศุสัตว์และศูนย์ศึกษาฯ ขอความ
เห็นชอบดําเนินการและขอสนับสนุนงบประมาณไปยังแหล่งทุน หรือสํานักงาน กปร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
 3. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้วต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน และรายงานผลการศึกษาวิจัยให้ กพก.
ทราบทุกไตรมาส และสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 4. การดําเนินการศกึษาวิจัยให้อิงระเบียบวิธีวิจัยตามโครงการ หรือวิธีวิจัยที่เป็นสากล เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยทีเ่ช่ือถือได้ 
 5.ให้นักวิจัยดําเนินการตามแผนงานวิจัยของโครงการ สนง.ปศข. ติดตามกํากับการดําเนินงานตามแผน 
และแนวทางที ่ผชช.พ่ีเลีย้ง และ สํานักงาน กปร.ให้คําแนะนํา 
 6.โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณกรมปศสุัตว์ ปี 2563 ใหพิ้จารณาคัดเลอืกงานวิจัยทีไ่ม่ได้รับงบประมาณ
จากสํานักงาน กปร. ดําเนินการ (มีโครงการและผ่านการพิจารณาของ ผชช.พ่ีเลี้ยงแล้ว)  
 7. ผลการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเป็นฐานข้อมูล และจัดทําแผนการถ่ายทอด สาธิต
ในโครงการเพ่ือเป็นตัวอย่าง และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป 

7.2 กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่ดําเนินการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
และโครงการที่มีกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
แนวทางการดําเนินงาน 

ทําการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ พันธ์ุสัตว์ โรงเรือน อุปกรณ์ อาหาร สุขภาพสัตว์ การจัดการเลี้ยงดู บันทึก
ข้อมูล จัดทําบัญชีฟาร์ม วิเคราะห์ สรุปผลประจําเดือน จัดสถานท่ี คอกสัตว์ โรงเรือน และอุปกรณ์การเล้ียงให้
เพียงพอเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดและขนาด และปรับให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนการสาธิตและผลิตสัตว์แต่ละชนิด โดยนําความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่มา
ประกอบการจัดทําแผนผลิต 
 2. จัดสาธิตการผลิตและการใช้อาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ในฟาร์มสาธิตทุกแห่งตลอดปี และ
เปรียบเทียบให้เห็นต้นทุนระหว่างการใช้อาหารสําเร็จรูปอย่างเดียว กับการใช้อาหารผสม 
 3. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบต้องจัดทําบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ จํานวน เกิด ตาย ขาย ผลผลิตลกู ไข ่
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และพัฒนาประสทิธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 



 4. จัดทําประสิทธิภาพการผลิตเทียบกับมาตรฐานการเลีย้งสัตว์ และประสทิธิภาพของหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น ศูนย์ฯ สถานีและ  
 5.จัดระบบสุขาภิบาลการเลีย้งสัตว์ ระบบการป้องกันโรคทีดี่ กําหนดมาตรการความปลอดภัย ตามหลัก 
GFM อยู่ในรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรได้   

6.จัดทําบอร์ดข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่ แสดงข้อมูลความรู้จากการปฏิบัติ เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน การ
ลดต้นทุน มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้น 

7. ลูกสัตว์ที่ผลิตได้ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ตรงสายพันธ์ุ ก่อนนําออกส่งเสริมเกษตรกร โรงเรียน หรือ
จําหน่าย ให้มีเอกสารแสดง สายพันธ์ุ อายุสัตว์ คําแนะนําวิธีการดูแลเบ้ืองต้นเมื่ออยู่ในการเลี้ยงของเกษตรกร 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คําแนะนําการเลี้ยงดูเมื่อเกษตรกรรับสัตว์ไปจะได้ปฏิบัติถูกต้อง 
 8. รวบรวมข้อมูลพันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง พันธ์ุพืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง จัดทําฐานข้อมูล เผยแพร่ และพัฒนาองค์
ความรู้จากงานปศุสัตว์ส่งเสริมการให้เกษตรกรหรือโรงเรียนใช้ประโยชน์ 
 9. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการพระราชดําริ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 10.แนวทางการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ในปี2563 

7.3.กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสตัว์ 
บุคคลเป้าหมาย   
 1) เกษตรกร ผูนํ้าเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย 
 2) ครูและนักเรียนในโรงเรียน 
 3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 
หลักสูตรการฝกึอบรม (เกษตรกร ผู้นําเกษตรกร กลุม่เครือข่าย) 

หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ฝึกอบรม  

งปม.(บาท)
ราย (กลุ่ม)

ความรู้พ้ืนฐาน
เรื่องการเลี้ยงสัตว์ 
 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ วิธีการดําเนินงาน ผลทีค่าด
ว่าจะได้รับ ให้ความรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ พันธ์ุสัตว์ อาหาร การจัดการเลี้ยงดู 
ขยายพันธ์ุ จดข้อมูลฟาร์ม วิเคราะห์ข้อมูล การดูแล
สุขภาพ GFM 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

1 วัน 120

กองทุนอาหาร
สัตว์ 
 

ให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม ่ความรู้อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การ
ผสมอาหารสัตว์ใช้เอง ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ผสมอาหาร 
ใช้สูตรอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ การทําบัญชีต้นทุน 
การจ่ายและเก็บรักษาอาหารสัตว์ จัดต้ังกองทุนกลุ่ม
แบบมีส่วนร่วม 

บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 

1-2 วัน (8,000)



หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ฝึกอบรม  

งปม.(บาท)
ราย (กลุ่ม)

กองทุนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

ให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม ่ความรู้ผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตของเกษตรกร การแปรรูปถนอม
อาหารจากสัตว์ และการสร้างตราสินค้า การตลาด ควร
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ดําเนินการทําให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จัดต้ังกองทุนกลุ่มมีส่วนร่วม 

บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 

1-2วัน (8,000)

พัฒนาผู้นําตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้ความรู้การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานกับการทําการเกษตร ต้นทุน ผลตอบแทน การ
ลดต้นทุน การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม วิเคราะห์ 
ปรับปรุง เป็นตัวอย่าง ให้แนะนําเพ่ือเกษตรกรอ่ืนได้ 
จัดต้ังเครือข่ายผู้นําเศรษฐกิจพอเพียง 

บรรยาย  
ดูงาน เวที
แลกเปลี่ยน 

1-2 วัน (5,000)

กลุ่มเลี้ยงแพะ
เข้มแข็ง 

ให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม ่การจัดทําเครือข่ายเลี้ยงแพะเข้มแข็ง ปัจจัย
การผลิตพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ การแปรรูป การตลาด 
การขยายจํานวนสมาชิก จัดต้ังกองทุนกลุ่มมีส่วนร่วม 

บรรยาย  
ดูงาน เวที
แลกเปลี่ยน  

1-2 วัน (8,000)

หลักสูตรการฝกึอบรม (ครูและนักเรียนในโรงเรียน) 
หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ

ฝึกอบรม 
ระยะเวลา
ฝึกอบรม  

งปม.(บาท)
ต่อโรงเรียน  

การปศุสัตว์ใน 
โรงเรียน 

1.ให้ความรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม ่เกษตรผสมผสาน 
2.ศกึษาแผน กพด.ระยะที ่5 พ.ศ.2560-2569 
3.จัดทาํแผนการผลิตสัตว์ของโรงเรียนปี 2563 ใหค้วามรู้
การบันทกึข้อมลูบัญชีฟาร์ม การวิเคราะหแ์ละใช้ประโยชน์
ข้อมูล การคําแนะนําการจัดต้ังกองทุนเลี้ยงสัตว์ของ ร  .ร. 
4.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนโดย ร.ร.เป็นศูนย์กลาง 
5.การจัดทาํศูนย์บริการความรู้ในโรงเรียน 
6.แนวปฏิบัติทีดี่ในการเลีย้งสตัว์สําหรับนักเรียน 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

1 วัน 1,000

หลักสูตรการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่) 
หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ

ฝึกอบรม 
ระยะเวลา
ฝึกอบรม  

งปม.(บาท)
ต่อราย  

พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และ

1.ให้ความรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม ่ศาสตร์พระราชา 

บรรยาย 
สาธิต ดูงาน 

ตามท่ี
หลักสูตร

3,000



หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม 

ระยะเวลา
ฝึกอบรม  

งปม.(บาท)
ต่อราย  

สมรรถนะทีจ่ําเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

2.ความรู้ทักษะการผลิตปศุสตัว์ การจัดการฟาร์ม การ
ทําบัญชี ความรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ใหม่ๆ  
3.ความรู้ทักษะด้านการปฏิบัติราชการ จัดทําแผนงาน/
งบประมาณ ปรับปรุงกระบวนงาน PDCA 
4.ความรู้ด้านการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดสู่
เกษตรกร 

ฝึกปฏิบัติ กําหนด

หลักสูตรประชุมราชการ (เจ้าหน้าที่) 
หลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธีการ

ประชุม 
ระยะเวลา
ประชุม  

งปม.(บาท)
ต่อราย  

ช้ีแจงแผนงาน/
จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน  
ติดตามงาน
ระหว่างปี 

ประชุมราชการเก่ียวกับโครงการพระราชดําริต่างๆ เช่น 
การ ช้ีแจงแผนการดําเนินงานปี 2563 จัดทําแผนบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง การทําแผนติดตาม
งานและรายงานความก้าวหน้าการประชมสรุปผลการ
ดําเนินงาน 3. ครั้ง ในช่วงต้น กลาง และปลายปี
งบประมาณ   

ประชุม
ราชการ
ติดตามการ
ดําเนินงาน 

3ครั้ง ต้น 
กลาง และ
ปลายปี

งบประมาณ

120

การดําเนินการฝึกอบรม  ให้ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  

การประเมินผลการฝึกอบรม ให้ประเมินความรู้ก่อน/หลังฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินความพึงพอใจ  

การรายงานผลการฝึกอบรม รายงานในระบบ E operation ของแต่ละโครงการ การจัดฝึกอบรมประชุมทุกรายการ 
ให้รายงานผลการฝึกอบรม ประชุม ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 30 วันเมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

7.4 กิจกรรมสง่เสริมและขยายผล  
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธ์ุสัตว์เป็นอาหารโปรตีน
บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร
โปรตีน ส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นศูนย์บริการความรู้ ขยายผลสู่ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัย พ่ึงพาตนเอง 
ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ประชาสมัพันธ์โครงการแผนงานส่งเสริมประจําปีให้ประชาชนทราบ และรับสมัครเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการ  
 2. ช้ีแจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยจัดทําคู่มือประชาชนเฉพาะโครงการ เกษตรกร
จัดทําแบบข้อมลูส่วนบุคคลของผู้รับบริการลงแบบ ทก.ปศ.1 และนําข้อมูลจากแบบ ทก.ปศ.1 บันทึกเป็น
ฐานขอ้มลูผู้รับบริการของโครงการ และรายงาน กพก.ทาง email drasa2@dld.go.th  
 3. จัดทําแผนปฏิบัติงานอบรมช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไข โครงการ  และใหค้วามรู้ด้านวิชาการท่ีถกูต้อง
แก่เกษตรกร โรงเรียน ที่เข้ารว่มโครงการ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค การบันทกึข้อมูล 



 (1)  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 

- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุ่มเครือข่าย
- เวชภัณฑ์แพะ  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ

- เกษตรกรรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน
- จัดทําแผนงานกลุ่ม เช่น ความรู้ ด้านพันธ์ุและการ
ปรับปรุงพันธ์ุ อาหารสัตว์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพ  
- จัดรูปแบบการผลิตที่ดี GFM ฟาร์มเกษตรกรสมาชิก 
- ประชุมกลุ่มสม่ําเสมอ การสร้างนวัตกรรมบริการสมาชิก 
และขยายเครือข่ายเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

 (2)  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 
ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 

- สุกรที่ผลิตจากโครงการรายละ 1 ตัว/ราย
- อาหารสุกรรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุ่มเครือข่าย 
- เวชภัณฑ์สุกร  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ

- เกษตรกรรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน
- จัดทําแผนงานกลุ่ม เช่น ความรู้ ด้านพันธ์ุและการ
ปรับปรุงพันธ์ุ อาหารสัตว์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพ  
- จัดรูปแบบการผลิตที่ดี GFM ฟาร์มเกษตรกรสมาชิก 
- ประชุมกลุ่มสม่ําเสมอ การสร้างนวัตกรรมบริการสมาชิก 
และขยายเครือข่ายเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

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

- สัตว์ปีกพ่อแม่พันธ์ุรายละ 5 ตัว ไก่ไขส่าว 5 ตัว 
หรือ สัตว์ปีกอายุ 6 สป. รายละ 10 ตัว และสัตว์ปีก
ที่ผลิตจากโครงการ 
- อาหารสัตว์ปีกรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ  
- เวชภัณฑ์สัตว์ปีก 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ 

- เกษตรกรสร้างคอกสัตว์ปีกตามหลัก GFM มีที่ให้นํ้า 
อาหาร รังไข่ คอนนอน 
- ผสมอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นสูตรกรมปศุสัตว์ 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ ผลผลิต กิน ขาย
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธ์ุ เพ่ิมผลผลิตเลี้ยงต่อเน่ือง 

(4)  ส่งเสริมการเลี้ยงกวาง  
 เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกวางในส่วนผลไม้ เพ่ือการผลิตเขากวางอ่อนและเพ่ือการท่องเที่ยว 

ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 
- กวางที่ผลิตจากโครงการรายละ 1-2 ตัว 
- อาหารกวางรายละ 30 ก.ก. 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างกลุ่มเครือข่าย 
- เวชภัณฑ์กวาง 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ 

- เกษตรกรสร้างคอกกวางให้นํ้า อาหาร  
- จัดหาอาหารกวาง จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ  
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธ์ุ เพ่ิมผลผลิตเลี้ยงต่อเน่ือง 
- เรียนรู้เพ่ิมเติมการตัดเขากวางอ่อน 



(5)  กองทุนอาหารสัตว์ 
  จัดต้ังเพ่ือช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและขาดแคลนอาหารสัตว์ มีอาหารให้สัตว์กิน 
โดยเน้นการผสมอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น กับหัวอาหารหรืออาหารสําเร็จรูป และช่วยเกษตรกรที่เลี้ยง
สัตว์เข้มแข็งแล้วขยายการผลิตสัตว์ครบวงจรข้ึน ช่วยลดต้นทุน ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง ใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น สูตรกรมปศุสัตว์ 
- สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มละ 600 ก.ก.  
- อบรมให้ความรู้การทําอาหารสัตว์อย่างง่ายสูตรของ 
กรมปศุสัตว์ ฝึกปฏิบัติ 
- อุปกรณ์การทําอาหารสัตว์ 

- เกษตรกรรวมกลุ่มๆ ละ 10 ราย แบ่งหน้าที่ มอบหมาย
งานชัดเจน 
- กลุ่มเกษตรกรฝึกปฏิบัติการทําอาหารสัตว์  
- จําหน่ายอาหารสัตว์สมาชิก จัดทําบัญชี เงินที่ได้จัดต้ัง
เป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
 

 (6)  กองทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 ที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์อยู่แล้วได้มีช่องทางการพัฒนาความรู้การทําผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  และได้มีความรู้ในการตลาดเพ่ือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มจัดทําการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง  เพ่ือเป็นสินค้าและ
จําหน่ายเพ่ิมรายได้ 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดกลุ่มเครือขา่ย 
- เอกสาร ความรู้ ติดตามให้คําแนะนําทางวิชาการ 

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

(7)  ส่งเสริมอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักพืชอาหารสัตว์ และสามารถเลือกใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นอาหาร
สําหรับสัตว์  

ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์
จัดทําแปลงพืชอาหารสัตว์ใช้เอง 
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ การทําแปลงพืชอาหาร
สัตว์  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ 

-เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มๆ ละ 10 ราย แบ่งหน้าที่ 
มอบหมายงานชัดเจน 
- กลุ่มเกษตรกรฝึกปฏิบัติการทําแปลงพืชอาหารสัตว์ 
 

 

 

 



7.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 
 โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ ที่สมัครใครเข้าร่วมโครงการ 

ปัจจัยสนับสนุน เง่ือนไขการส่งเสริม 
- พันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์  
- อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ  
- สนับสนุนเวชภัณฑ์  
- เอกสาร ความรู้ ติดตามใหค้ําแนะนําทางวิชาการ 

- โรงเรียนที่สมัครใจสร้างคอกสัตว์ปีกตามหลัก GFM มีที่
ให้นํ้า อาหาร รังไข่ คอนนอน 
- จัดครูและกลุ่มนักเรียบรับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ 
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ ผลผลิต กิน ขาย 
ผลผลิตจําหน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวัน 
- ดูแลสุขภาพ ขยายพันธ์ุ เพ่ิมผลผลิตเลี้ยงต่อเน่ือง 

 สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดที่รับผิดชอบ รบัสมคัรโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จัดทําแผนการดําเนินงาน
ร่วมกัน ดังน้ี 
 (1) ตรวจสอบสภาพโรงเรือนเลีย้งสัตว์ โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสม GFM 
 (2) วางแผนการผลิต การสนับสนุน วันส่งมอบพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ ความต้องการเวชภัณฑ์ 
 (3) อบรมให้ความรู้ คร ูนักเรียน การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม สขุภาพ บันทึกข้อมลู บัญชีฟารม์ 
 (4) จัดทาํแผนการตรวจเย่ียมติดตามงาน 
8. การวัดผล ติดตามประเมินผล และการรายงาน 
 8.1 ตัวช้ีวัด/การจัดเก็บ/การรายงานตัวช้ีวัด          วิธีจัดเก็บ 
      1) จํานวนเกษตรกรที่ได้รบัการถ่ายทอดความรู ้(ราย)   รายงาน eoperation  
      2) ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร(รอ้ยละ)    รายงาน eoperation  
      3) ร้อยละของเกษตรกรทีผ่่านการอบรมนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ รายงาน eoperation  
 8.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 1. รายงานผลการประเมินมายังกรมปศุสัตว์ในระบบรายงาน e-operation เป็นประจาํทกุเดือน 
 2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีจัดส่งภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยจัดส่งสรุปผลการ
ดําเนินงานอย่างละเอียดพร้อมให้มีภาพถ่ายประกอบ จัดส่งเป็น file เอกสาร (ได้ทั้งทางไปรษณีย์และ email 
drasa2@dld.go.th 
 8.3 การวัดและรายงานผลการฝึกอบรม  
 วัดผลการฝึกอบรม ระดับความรู้ที่เกษตรกรได้รับ ความพึงพอใจของเกษตรกรเป้าหมาย โดยกําหนดเป็น
ค่าคะแนน 1-5 (น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด) รายงานในระบบ e operation  ของแต่ละโครงการ
และรายงาน และรายงานสรปุผลผลการฝึกอบรมต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 30 วันเมื่อ
ฝึกอบรมแล้วเสร็จ และติดตามให้คําแนะนํารายงานร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์  
 8.4 การรับส่งพันธ์ุสัตว์ 
 หน่วยผลิตสตัว์ร่วมกับหน่วยงานรับสัตว์จัดทาํแผนส่งมอบแล้วรายงาน สพพ.และ กพก. เมื่อกําหนดแผน
แผนแล้ว หน่วยรับสัตว์ต้องทาํแผนส่งเสริม ไม่ควรเลื่อนเวลา เน่ืองจากเป็นภาระของหน่วยผลติ 



9. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รบั 
 9.1 ผลการศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เป็นประโยชน์ต่อการเล้ียงสัตว์ในพ้ืนที่ทั้งการแก้ปัญหาการเล้ียงสัตว์
และการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
 9.2 โครงการพระราชดําริที่มีการสาธิตและผลิตสัตว์ เป็นแหล่งสาธิตการเลี้ยงสัตว์ แหล่งขยายพันธ์ุ
สัตว์เป็นสถานที่ฝึกอบรมดูงานเพ่ือการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกรและ
เยาวชนให้เห็นแบบอย่างที่ถูกต้องนํากลับไปปฏิบัติเอง 
 9.3 การฝึกอบรมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครูเกษตรและนักเรียน ทําให้ได้รับความรู้เรื่อง
การเลี้ยงสัตว์ เช่น การให้อาหาร การป้องกันโรค การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม การทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นําความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตนเองเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนการ
อบรมทําผลิตภัณฑ์สัตว์เพ่ือให้เกษตรกรนักเรียนในโรงเรียน ได้รับความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่สามารถ
ทําได้เอง ทําให้มีผลิตภัณฑ์สัตว์เก็บไว้บริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้ต่อไป 
 9.4 เกษตรกรและโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพันธ์ุสัตว์และพืชอาหารสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธ์ุได้ผล
ผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
และกระจายพันธ์ุสัตว์ให้เกษตรกรรายอ่ืนๆในชุมชน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนทําให้มีสุขภาพแข็งแรง นักเรียน
มีทักษะประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนการสอนและโรงเรียนมีเงินกองทุนในการเลี้ยงสัตว์ต่อเน่ือง  
 9.5 ประชาชนและเยาวชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในพ้ืนที่ชายแดน ป่าเขาที่
มีความสําคัญต่อความม่ันคงของชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับผลประโยชน์โดยตรง มีอาชีพ
เสริมและรายได้เพ่ิมขึ้น มีอาหารโปรตีนบริโภคสุขภาพพลานามัยดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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