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โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตัว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

ผลผลิต   ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการวางแผนการผลิตและการตลาด
สัตว์ปีก เพ่ือให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่กลุ่มเกษตรกรยังคงได้รับ
ผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน คือ ราคาอาหารส าเร็จรูปสัตว์ปีกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด วัตถุดิบเหล่านี้จะใช้มากกว่า 50% ในสูตรอาหาร ท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสัตว์ปีกสูง นอกจากนี้ ตลาดยังมีความต้องการสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช่อาหาร
ส าเร็จรูปด้วยเสมออย่างเดียว เพราะท าให้คุณภาพเนื้อไม่ดี สะสมไขมันมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ผลิต
อาหารสัตว์ปีกชุมชน เพ่ือผลิตอาหารให้กับสมาชิกโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีก องค์ประกอบทางเคมี และข้อจ ากัดในการใช้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น
แต่ละชนิด วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้จากท้องถิ่นทั่วไป และเหมาะส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก ได้แก่ ข้าวและเศษ
เหลือจากข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบกระถิน ใบหม่อน ใบมันส าปะหลัง และต้นกล้วย รวมถึงใช้
สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะที่มีราคาแพง เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ขมิ้นชัน 
ตะไคร้ ข่า จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสัตว์ปีกลดลง เกษตรกรมีการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่
ระบบฟาร์มที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นการยกระดับสินค้า
สัตว์ปีกให้มีคุณภาพ และมูลค่าสูงขึ้น สามารถจ าหน่ายในตลาดระดับ Modern trade ได้ เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรมีความสามารถในการต่อรองราคาได้ และมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ 
2) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
3) เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในเกษตรกร 
4) เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกแบบแปลงใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก 
อาหารลดต้นทุน และการปรับระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน จ านวน 240 ราย 
      2) สามารถผลิตอาหารสัตว์ปีกจ าหน่ายให้สมาชิก ในกิโลกรัมละ 10 - 12 บาท  
      3) เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM จ านวน 620 ราย 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ปีกชุมชนที่ใช้วัตถุดิบที่มีในแต่ละท้องถิ่นได้รับการพัฒนา จ านวน 1 แห่ง/จังหวัด  
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มีต้นทุนการผลิตไก่พ้ืนเมืองลดลง มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมข้ึน 
3) มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีปลอดภัยทางชีวภาพ 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ตัวชี้วัด) 
1. เกษตรกรใช้อาหารสัตว์ปีกที่ผลิตเองในกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีความเข้มแข็ง และมีความ

มัน่คงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พ้ืนที่ 12 จังหวัด ที่ร่วมโครงการเดิมใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ดังนี้ 

1) ศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก จ านวน 12 แห่ง  

ล าดับ จังหวัด จ านวน (แห่ง) 

1 สระบุรี 1 
2 ระยอง 1 
3 บุรีรัมย์ 1 

4 สุรินทร์ 1 

5 มหาสารคาม 1 
6 น่าน 1 
7 แม่ฮ่องสอน 1 
8 เชียงใหม่ 1 
9 ล าปาง 1 
10 เชียงราย 1 
11 พิษณุโลก 1 
12 นครปฐม 1 



-3- 

2) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 620 ราย  
รายละเอียดดังนี้   

ล าดับ จังหวัด เกษตรกร (ราย) 

1 สระบุรี 50 

2 ระยอง 40 
3 บุรีรัมย์ 50 
4 สุรินทร์ 50 
5 มหาสารคาม 90 
6 น่าน 50 
7 แม่ฮ่องสอน 30 
8 เชียงใหม่ 50 
9 ล าปาง 60 
10 เชียงราย 60 
11 พิษณุโลก 50 
12 นครปฐม 40 

หมายเหตุ  1. ให้คัดเลือกสมาชิกท่ีมีศักยภาพและมีความประสงค์ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน 
     2. หากสมาชิกกลุ่มมีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมายที่แจ้ง หรือสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขโครงการได้ สามารถคัดเลือกสมาชิกจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่อ่ืน
เข้าร่วมโครงการได ้

6. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ 12 จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ สระบุรี ระยอง บุรีรัมย์  สุรินทร์ มหาสารคาม น่าน 

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พิษณุโลก และนครปฐม 

7. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1.1 จัดท าโครงการ คู่มือและประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ

จ่ายเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ติดตามให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาร่วมกับ
กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป้าหมาย ด าเนินการดังนี้ 
2.1 ชี้แจงโครงการให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรที่ได้รับจัดตั้งให้เป็นศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกในปี พ.ศ. 2562 และ2563  
2.2 ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ อบรมถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปีก และการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน แก่สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวก) 

2.3 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร/ศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก ด าเนินกิจกรรม      
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตอาหารสัตว์ปีก
ภายในกลุ่ม 

2.4 ด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับจัดชื้อจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

2.4.1 อุดหนุนเงินส าหรับจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการ
อาหารสัตว์ปีก ภายใต้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์ละไม่เกิน 
20,000 บาท ตามรายการที่ก าหนดในคู่มือ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ (ภาคผนวก) 

2.4.2 อุดหนุนเงินส าหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายละไม่เกิน 2,000 บาท ตามรายการที่ก าหนดในคู่มือ 
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ (ภาคผนวก) 

2.5 จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลประจ าเดือนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
2.6 ติดตามให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
2.7 สรุปผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และกรมปศุสัตว์ทุกเดือน และหลังจากการฝึก  

อบรมแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในคู่มือ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

9.แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 
แผนปฏิบัติงาน( ไตรมาส )  

หน่วยนับ 1 2 3 4 รวม 
1. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์บริการอาหารสัตว์
ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนสมาชิก 
2. กิจกรรม อบรมและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตอาหารสัตว์ปีก 
3. กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตปรับระบบการเลี้ยงสัตว์
ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 
4. ติดตามให้ค าแนะน า 

แห่ง 
 

ราย 
 

ราย 
 

ครั้ง 

3 
 

120 
 

170 
 

36 

3 
 

120 
 

170 
 

36 

3 
 
- 
 

170 
 

36 

3 
 
- 
 

110 
 

36 

12 
 

240 
 

620 
 

144 

 



-5- 

10. วงเงินงบประมาณประจ าปี 2564 เป็นเงิน 1,564,400 บาท 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
2. เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในการผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
4. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะ เทคนิค วิธีการ ขบวนการ ขั้นตอนการผลิตอาหาร

สัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
5. สามารถปรับการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน GFM 

12. การติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลโครงการสัมมนาโดยใช้แบบสอบถาม 
2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด รายงานผลการด าเนินการดังนี้ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ e-operation  และแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- สรุปผลการฝึกอบรมเกษตรกร ส่งเขต/กสส. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ  
เอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมข้อมูลที่ตั้งฟาร์มการผลิตของศูนย์บริการสัตว์ปีก 
และรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กสส. ทาง e-mail: ext_poultry@dld.go.th  

14. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

15. หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยปฏิบัติ 
1)  หน่วยงานเจ้าภาพ : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.)   
  ชื่อผู้ประสาน : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก 
  เบอร์โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3391-2  โทรสาร  0 2653 4928 
  E-mail : ext_poultry@dld.go.th 

2)  หน่วยงานปฏิบัติ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปกี ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หลักสูตร “การผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถดุิบในท้องถิ่น 

และปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่มาตรฐาน” 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
หน่วยงานด าเนินการ : ส านกังานปศุสัตว์จังหวัด 

1. หลักการและเหตุผล 
การถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีก องค์ประกอบทางเคมี และข้อจ ากัดในการใช้    

ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นแต่ละชนิด มีความจ าเป็นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากจะช่วยให้เกษตรกรมี
ความรู้สามารถประยุทธ์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์ปีกของตนเอง ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้
จากท้องถิ่นทั่วไป และเหมาะส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก ได้แก่ ข้าวและเศษเหลือจากข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง ใบกระถิน ใบหม่อน ใบมันส าปะหลัง และต้นกล้วย รวมถึงใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรทดแทน
การใช้สารปฏิชีวนะที่มีราคาแพง เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ขมิ้นชัน ตะไคร้ ข่า จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตสัตว์ปีกลดลง นอกจากนั้นความรู้ด้านการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่ระบบฟาร์มที่มีมาตรฐาน เป็น
การป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นการยกระดับสินค้าสัตว์ปีกให้มีคุณภาพและมูลค่า
สูงขึ้น สามารถจ าหน่ายในตลาด ระดับ Modern trade ได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีความสามารถ
ให้การต่อรองราคาได้ และมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตร      

แบบแปลงใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก ให้ได้มาตรฐาน 

3. เป้าหมาย 
เกษตรกรในพ้ืนที่ 12 จังหวัดๆละ 1 รุ่นๆละ  20 ราย  รวม  240 ราย 
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4. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
    4.1 จ านวน  4  ชั่วโมง 

4.2 หลักสูตร “การผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่
มาตรฐาน” 

4.3 วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก  ภายใต้ระบบ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
3) เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในเกษตรกร 
4) เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

4.4  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรว่มกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นผู้น าหรือสมาชิก
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตร 

4.5 เทคนิคและวิธีการ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน 
4.6 การประเมิน  
 1) ประเมินผลตามระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2) ประเมินผลตามระบบของกรมปศุสัตว์ 
 3) ประเมินผลตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ 
 4) ประเมินผลตามแบบฟอร์มของ กสส. 

5. สถานที่อบรม   
ในพ้ืนที่  12 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ระยอง  บุรีรัมย์  สุรินทร์ มหาสารคาม  น่าน แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่ ล าปาง  

เชียงราย พิษณุโลก และนครปฐม หรือตามความเหมาะสมของสภาพแต่ละพ้ืนที่ 

6. ช่วงเวลาการฝึกอบรม      
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564 
หลักสูตร “การผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่มาตรฐาน” 
จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 20 ราย  ระยะเวลา  1 วัน 

7.วิทยากรและและเทคนิคการอบรม 
 7.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์  

7.2 เทคนิค การบรรยายและฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน 

8. ที่ปรึกษาโครงการอบรม 
 8.1 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 8.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการอบรม 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
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10. งบประมาณการฝึกอบรม  รวมทั้งสิ้น 55,600  บาท 
10.1  แผนงาน  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
10.2  ผลผลิต   ระบบส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
10.3  กิจกรรม  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมเป็นเงิน 55,600 บาท จ านวน 12 หน่วยงานๆละ 15,000 บาท  ดังนี้ 
- ค่าอาหาร   = 240 ราย/1 มื้อ X100  บาท  = 24,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 240 ราย/2 มื้อX35  บาท  = 16,800  บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม  = 240 ราย      = 14,800  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงิน  1,480,000  บาท   มีรายการดังต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก จ านวน 12 จังหวัดๆ ละ 1 กลุ่มๆ ละ 20,000  
บาท เป็นเงิน 240,000  บาท 
  2) กิจกรรม  การปรับระบบกรเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน GFM จ านวน 620 รายๆละ 2,000  บาท      
เป็นเงิน 1,240,000  บาท  (ค่าวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนและพ้ืนที่ปล่อย  รองเท้าบูธ อ่างน้ ายาจุ่มเท้า ) 

11. การประเมินผลและติดตามผลการอบรม 
1. ประเมินผลโครงการสัมมนาโดยใช้แบบสอบถาม 
2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด รายงานผลการด าเนินการดังนี้ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ e-operation  และแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- สรุปผลการฝึกอบรมเกษตรกร ส่งเขต/กสส. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ 
เอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- สรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์ พร้อมข้อมูลที่ตั้งการ
ผลิตของศูนย์บริการสัตว์ปีก ส่งมาที่ กสส. ทาง e-mail: ext_poultry@dld.go.th  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
2. เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในการผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
4. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะ เทคนิค วิธีการ ขบวนการ ขั้นตอนการผลิตอาหาร

สัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
5. สามารถการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน GFM 
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กิจกรรม เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก 

โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนสมาชิก 

หน่วยงานด าเนินการ : ส านกังานปศุสัตว์จังหวัด 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการวางแผนการผลิตและการตลาด
สัตว์ปีก เพ่ือให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่กลุ่มเกษตรกรยังคงได้รับ
ผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน คือ ราคาอาหารส าเร็จรูปสัตว์ปีกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด วัตถุดิบเหล่านี้จะใช้มากกว่า 50% ในสูตรอาหาร ท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสัตว์ปีกสูง หากยังคงใช้อาหารส าเร็จรูปเลี้ยงสัตว์ปีก นอกจากนี้ความต้องการสัตว์ปีกของ
ตลาดทั่วไป จะไม่นิยมสัตว์ปีกที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว เพราะท าให้คุณภาพเนื้อไม่ดี สะสมไขมัน
มาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ปีกชุมชน เพ่ือจ าหน่ายอาหารให้กับสมาชิกในราคาต่ ากว่า
อาหารส าเร็จรูปในท้องตลาด วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้จากท้องถิ่นและเหมาะส าหรับ ใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก ได้แก่ 
ข้าวและเศษเหลือจากข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบกระถิน ใบหม่อน ใบมันส าปะหลัง และต้นกล้วย 
รวมถึงใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะที่มีราคาแพง เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด 
ขม้ินชัน ตะไคร้ ข่า 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้กับเกษตรกร 
2) เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในเกษตรกร 
3) เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

3. เป้าหมาย 
มีศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกที่ใช้วัตถุดิบที่มีในแต่ละท้องถิ่นได้รับการพัฒนา จ านวน 1 แห่ง/จังหวัด รวม 12 

จังหวัด ได้แก่  

ล าดับ จังหวัด จ านวน (แห่ง) 

1 สระบุรี 1 
2 ระยอง 1 
3 บุรีรัมย์ 1 

4 สุรินทร์ 1 

5 มหาสารคาม 1 
6 น่าน 1 
7 แม่ฮ่องสอน 1 
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8 เชียงใหม่ 1 
9 ล าปาง 1 
10 เชียงราย 1 
11 พิษณุโลก 1 
12 นครปฐม 1 

รวม 12 

4. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ 12 จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ สระบุรี ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม น่าน 

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พิษณุโลก และนครปฐม 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป้าหมาย ด าเนินการดังนี้ 

1) ชี้แจงโครงการให้กับเกษตรกรที่ได้รับจัดตั้งให้เป็นศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกในปี  พ.ศ. 2562     
และ 2563  

2) ด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ท าหน้าที่    
เป็นศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก ภายใต้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ละไม่เกิน 20,000 บาท ตามรายการที่ก าหนด 
ในคู่มือ  

3) สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก ด าเนินกิจกรรมโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผลิตอาหาร
สัตว์ปีกภายในกลุ่ม และการด าเนินสูตรอาหาร 

4) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลประจ าเดือนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5) ติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

3. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงานรายงานกรมปศุสัตว์  

7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินอุดหนุนจากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร

สร้างมูลค่า โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ส าหรับอุดหนุนเงินศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต ศูนย์ละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
2. เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในการผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ปีกให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-12- 

กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 

หน่วยงานด าเนินการ : ส านกังานปศุสัตว์จังหวัด 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการวางแผนการผลิตและการตลาด
สัตว์ปีก เพ่ือให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังจ าเป็นต้องปรับระบบการ
เลี้ยงให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นการยกระดับสินค้าสัตว์
ปีกให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น สามารถจ าหน่ายในตลาดระดับ Modern trade ได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร มีความสามารถให้การต่อรองราคาได้ และมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

3. เป้าหมาย 
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 620 ราย ได้แก่  

ล าดับ จังหวัด จ านวน (ราย) 

1 สระบุรี 50 
2 ระยอง 40 
3 บุรีรัมย์ 50 

4 สุรินทร์ 50 

5 มหาสารคาม 90 
6 น่าน 50 
7 แม่ฮ่องสอน 30 
8 เชียงใหม่ 50 
9 ล าปาง 60 
10 เชียงราย 60 
11 พิษณุโลก 50 
12 นครปฐม 40 

รวม 620 

4. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 



-13- 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ 12 จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ สระบุรี ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม น่าน 

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย พิษณุโลก และนครปฐม 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป้าหมาย ด าเนินการดังนี้ 

1) ชี้แจงโครงการให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 และ 2563  

2) สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปรับระบบ
การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน  

3) ด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตอุดหนุนเงินส าหรับจัดซื้อปัจจัย
การผลิตให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละไม่เกิน 2,000 บาท ตามรายการที่ก าหนดในคู่มือ 

4) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลประจ าเดือนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5) ติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

3. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงานรายงานกรมปศุสัตว์ 

7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินอุดหนุนจากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร

สร้างมูลค่า โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ส าหรับอุดหนุนเงินจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต รายละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น   
2. เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกในการผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ 
3. สามารถปรับการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน GFM 
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รายการทางเลือกปัจจัยการผลิต 
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก 

ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการ ราคากลาง  

1. ศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก1  
  - ข้าวโพดเมล็ด/บด (บาท/กก.) 11 
  - ปลายข้าว (บาท/กก.) 12 
  - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็ม (บาท/กก.) 20 
  - กากถั่วเหลือง (บาท/กก.) 15 
  - ร าละเอียด (บาท/กก.) 12 
  - ปลาป่น (บาท/กก.) 37 
  - พรีมิกซ์ (บาท/กก.) 100 
  - โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต (บาท/กก.) 18 
  - เปลือกหอยบด (บาท/กก.) 3 
  - มันเส้น (บาท/กก.) 8 
  - เกลือ 5 
  - ดี-แอลเมทไธโอนีน 104 
  - ไลซีน 56 
  - กระสอบพลาสติก ขนาด 23*37 นิ้ว (บาท/ใบ) 12.50 
  - ถังหมัก ขนาด 120 ลิตร (บาท/ถัง) 550 
  
2. ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน2  
  - ค่ามุ้งไนลอน ขนาด 1.5*27 เมตร (บาท/ม้วน) 450 
  - ค่าอวนตาข่าย ขนาด 1 นิ้ว (บาท/กก.) 185 
  - ปูนขาว กระสอบละ 10 กก. (บาท/กระสอบ) 25 
  - ค่าท่ีให้น้ าไก่ (บาท/ชุด) 75 
  - ค่าท่ีให้อาหารลูกไก่ ขนาด 40 ซม. (บาท/ชุด) 60 
  - ค่าท่ีให้อาหารไก่ (บาท/ชุด) 75 
  - แกลบ (บาท/กก.) 6 

หมายเหตุ 1. ศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก สามารถเลือกซ้ือได้ทุกรายการ แต่ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาทต่อราย 
  2. ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน สามารถเลือกซ้ือได้ทุกรายการ แต่ไม่เกินวงเงิน  

   2,000 บาทต่อราย 
  3. ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
  4. ราคาสามารถปรับเปลี่ยนตามพ้ืนที่ 
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(ตัวอย่าง) 

ก าหนดการฝึกอบรมเกษตรกร 

โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 

วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ. 2564 

ณ..................................................................... 

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด 

09.30 – 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

10.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

12.00 – 13.00 น. พักเท่ียง 

13.00 – 15.00 น. การสาธิตการปฏิบัติการท าสูตรอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

15.00 – 16.00 น. สรุปผลการศึกษาดูงาน 

16.00 – 16.30 น. ประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. ช่วงเวลาในการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ 

              2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

              3. รับประทานอาหารกลางวัน            เวลา 12.00 – 13.00 น. 
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(ตัวอย่าง) 

แบบสอบถาม 

โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

................................................................ 

 

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. ท่านเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาคส่วน 
  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มีสัตว์ปีก ระบุ.............................................................. จ านวน..............ตัว  
  เกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงสัตว์ปีก 
  เกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มีสัตว์ปีก ระบุ.................................. จ านวน..............ตัว 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 

2. เพศ 
  ชาย   หญิง 

3. อายุ .................. ปี (ถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี) 

4. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  ปวส./ปวท./อนุปริญญา  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 

5. การบรรยายหรือการอภิปราย เรื่อง “การผลิตอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น” 

หัวข้อที่แสดงความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

- มีประโยชน์กับการปรับใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกท่านเพียงใด      

- วิทยากรบรรยายหรืออภิปรายมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้      

- วิทยากรบรรยายหรืออภิปรายตรงประเด็น      

- เนื้อหาการบรรยายหรือการอภิปรายสามารถอธิบายได้ครอบคลุมชัดเจน      

- ช่วงเวลาในการบรรยายหรือการอภิปรายมีความเหมาะสมเพียงใด      
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6. หลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติการท าสูตรอาหารสัตว์ปีก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

หัวข้อที่แสดงความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

- สามารถน าไปปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกของท่านเพียงใด      

- การศึกษาดูงานครอบคลุมชัดเจน      

- ช่วงเวลาในการศึกษาดูงาน มีความเหมาะสมเพียงใด      

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนา 

............................................................................................................................. .......................................................... 

..................................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

........................................................................ ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................... 

........................................................................ ...............................................................................................................  

 

หมายเหตุ แบบสอบถามสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

 

................................................................ 
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แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน : ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมย่อย : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ล าดับ กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ราย      1,564,400 กสส./ปศจ.  

 ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่          

1 พัฒนาศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกท่ีใช้วัตถุดิบท่ีมีในแต่ละท้องถิ่น แห่ง 12     240,000 สนง.ปศจ.  

2 ฝึกอบรมและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการผลิต
อาหารสัตว์ปีก 

ราย 240     55,600 สนง.ปศจ.  

3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ 
GFM 

ราย 620     1,240,000 สนง.ปศจ.  

4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ครั้ง 12     28,800 สนง.ปศจ.  
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แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน : ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมย่อย : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

รวม
ทั้งสิ้น 

แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

รวม ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

รวม 

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์ปีก 

เกษตรกรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

         0 กสส./ปศจ. 

 ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่             

1.1 ฝึกอบรมและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์
ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก 

12 จังหวัด ราย 240   60 60 60 60 60 180 สนง.ปศจ. 

1.2 พัฒนาศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกท่ีใช้วัตถุดิบท่ีมี
ในแต่ละท้องถิ่น 

12 จังหวัด แห่ง 12   3 3 3 3 3 9 สนง.ปศจ. 

1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์
ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 

12 จังหวัด ราย 620   155 155 155 155 155 465 สนง.ปศจ. 

4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 12 จังหวัด ครั้ง 12   3 3 3 3 3 9 สนง.ปศจ. 

 

*แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัด (บาท) 

งบด าเนินงาน รวมงบ
ด าเนินงาน 

งบอุดหนุน
ค่าวัสดุ

การเกษตร 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กลุ่ม เกษตรกร เบี้ยเลี้ยง สัมมนา/ฝึกอบรม รวม ส านักงาน เชื้อเพลิง การเกษตร รวม 

 โอนจังหวัด 12 620 28,800 55,600 84,400 0 0 0 0 84,400 1,480,000 1,564,400 

1 สนง.ปศจ.สระบุรี 1 50 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

2 สนง.ปศจ.ระยอง 1 40 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

3 สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ 1 50 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

4 สนง.ปศจ.สุรินทร์ 1 50 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

5 สนง.ปศจ.มหาสารคาม 1 90 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

6 สนง.ปศจ.น่าน 1 50 2,400 4,700 7,100    - 7,100 123,400 130,500 

7 สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 1 30 2,400 4,700 7,100    - 7,100 123,400 130,500 

8 สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 1 50 2,400 4,700 7,100    - 7,100 123,400 130,500 

9 สนง.ปศจ.ล าปาง 1 60 2,400 4,700 7,100    - 7,100 123,400 130,500 

10 สนง.ปศจ.เชียงราย 1 60 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

11 สนง.ปศจ.พิษณุโลก 1 50 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

12 สนง.ปศจ.นครปฐม 1 40 2,400 4,600 7,000    - 7,000 123,300 130,300 

หมายเหตุ งบอุดหนุนที่ได้รับ  1.กิจกรรมเพิม่ศักยภาพศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก จ านวน 12 จังหวัดๆ ละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท 

   2.กิจกรรมสนับสนุนปจัจัยการผลติ ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM จ านวน 620 รายๆ ละ 2,000 บาท รวม 1,240,000 บาท 
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สรุปกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ที ่ หน่วยงาน กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1.ฝึกอบรมและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ 
ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 

หน่วยนับ เกษตรกร งบประมาณ (บาท) หน่วยนับ เกษตรกร งบประมาณ (บาท) 
กลุ่ม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ กลุ่ม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 สนง.ปศจ.สระบุรี 1 20   4,600   1 50   100,000   
2 สนง.ปศจ.ระยอง 1 20   4,600   1 40   80,000   
3 สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ 1 20   4,600   1 50   100,000   
4 สนง.ปศจ.สุรินทร์ 1 20   4,600   1 50   100,000   
5 สนง.ปศจ.มหาสารคาม 1 20   4,600   1 90   180,000   
6 สนง.ปศจ.น่าน 1 20   4,700   1 50   100,000   
7 สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 1 20   4,700   1 30   60,000   
8 สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 1 20   4,700   1 50   100,000   
9 สนง.ปศจ.ล าปาง 1 20   4,700   1 60   120,000   
10 สนง.ปศจ.เชียงราย 1 20   4,600   1 60   120,000   
11 สนง.ปศจ.พิษณุโลก 1 20   4,600   1 50   100,000   
12 สนง.ปศจ.นครปฐม 1 20   4,600   1 40   80,000   

รวม 12 240 0 0 55,600 0 0 12 620 0 0 1,240,000 0 0 
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สรุปกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ที ่ หน่วยงาน กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

3.เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก รวม 
หน่วยนับ เกษตรกร งบประมาณ (บาท) หน่วยนับ เกษตรกร งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ กลุ่ม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 สนง.ปศจ.สระบุรี 1 1   20,000   1 50   124,600   
2 สนง.ปศจ.ระยอง 1 1   20,000   1 40   104,600   
3 สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ 1 1   20,000   1 50   124,600   
4 สนง.ปศจ.สุรินทร์ 1 1   20,000   1 50   124,600   
5 สนง.ปศจ.มหาสารคาม 1 1   20,000   1 90   204,600   
6 สนง.ปศจ.น่าน 1 1   20,000   1 50   124,700   
7 สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 1 1   20,000   1 30   84,700   
8 สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 1 1   20,000   1 50   124,700   
9 สนง.ปศจ.ล าปาง 1 1   20,000   1 60   144,700   
10 สนง.ปศจ.เชียงราย 1 1   20,000   1 60   144,600   
11 สนง.ปศจ.พิษณุโลก 1 1   20,000   1 50   124,600   
12 สนง.ปศจ.นครปฐม 1 1   20,000   1 40   104,600   

รวม 12 240 12 0 24,000 0 0 12 620 0 0 1,535,600 0 0 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของหน่วยงาน.......................................................... 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าเดือน...................................... พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ก าหนดการที่จะ

ปฏิบัติงาน
กิจกรรม 

  

แผน ผลงานสะสม แผน/เป้าหมาย 
(บาท) 

เฉพาะเดือนที่
ผ่านมา 

ผลงานสะสม 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงานเดือนที่
ผ่านมา 

รวม ร้อยละ บาท % 

1 ฝึกอบรมและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์
ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก 

ราย 240         

2 พัฒนาศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีกที่ใช้วัตถุดิบใน
แต่ละท้องถิ่น 

ราย 620         

3 สนับสนุนปัจจัยการผลติ ปรับระบบการเลีย้งสัตว์
ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 

แห่ง 12         

4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ครั้ง 6         
หน่วยงาน : หน่วยงาน......................................................................... 
ระยะเวลาที่ส่งรายงาน : ส่งถึงกรมปศุสัตว์ (กสส.) ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – สิ้นเดือนกันยายน 2564 และ 
     สามารถส่งทาง e-mail : ext_poultry@dld.go.th 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 
           ลงช่ือ.......................................................... 
               (.............................................................) 
           ต าแหน่ง..................................................... 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แบบรายงานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หน่วยงาน.......................................................... 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จ านวนสัตว์ปีก 

(ตัว) 
 

หมายเหตุ เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1         
2       0  
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

หมายเหตุ : สรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมข้อมูล 

 ส่งมาที่ กสส. ทาง e-mail : ext_poultry@dld.go.th 

 

 
        ลงช่ือ......................................................... 
             (..........................................................) 
        ต าแหน่ง.................................................... 
                 ผู้รายงาน 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หน่วยงาน.......................................................... 

 

 

1. กิจกรรม  ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ปีก 
 1.1 ข้อมูลสถานที่ฝึกอบรม/กลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร/จ านวนเกษตรกร 
 1.2 ภาพกิจกรรม 
 1.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.4 ปัญหาอุปสรรค 
 
2. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก 

2.1 ข้อมูลที่อยู่ศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก 
 2.2 ภาพที่ตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก 
 2.3 ภาพกิจกรรม 

 
 3.  กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM 
 3.1 ข้อมูลที่อยู่ฟาร์มสาธิต  กลุ่มเกษตรกร/เครือข่ายเกษตรกร 
 3.2 ภาพที่ตั้งฟาร์มสาธิต 
 3.3 ภาพกิจกรรม 

 
หมายเหตุ 
 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งมาท่ี กสส. ทาง e-mail : ext_poultry@dld.go.th หลังสิ้นสุดการด าเนินงาน
โครงการ

mailto:ext_poultry@dld.go.th
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