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ฉบับราง พ.ร.บ. 

1. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 

กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

โครงการเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ และไดมีการประชุมหารือรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือขอความรวมมือในการเสนอโครงการท่ีสามารถชวยเหลือเกษตรกรหรือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ  โดยเนนใหมีการกระจายงบประมาณในระบบเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอย เชน การจางแรงงาน การฝกอบรมพัฒนาความรูใหกับ
เกษตรกรผานศูนยเครือขายการเรียนรูตางๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนท่ีเกิดจากปญหาชุมชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชน และเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการเรียนรู
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิต โดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ  สําหรับในป ๒๕๖๑ 
กรมปศุสัตว ไดดําเนินการตอบสนองนโยบายโดยฝกอบรมผูนําศูนยเรียนรูฯและสรางศูนยเครือขายการเรียนรูดาน
ปศุสัตว จํานวนศูนยๆ ละ 10 ราย  อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และขยายเครือขาย
การเรียนรูดานปศุสัตว  กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพดานปศุสัตวใหกับเครือขายดานปศุสัตว 
เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการผลิตสินคาเกษตร ใหมีการใชปจจัยการ
ผลิตอยางเหมาะสม และนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิต 
และมีระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังยังเปนจุดท่ีใหบริการขอมูลขาวสารและบริการดาน
การเกษตรตางๆ กับเกษตรกร  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะองคความรูใหกับเกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ ผานศูนยเครือขายการ 
      เรียนรูดานปศุสัตว 
2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามโยบายของรัฐบาล 

3. เปาหมาย เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเลี้ยง 
      ปศุสัตว จํานวน 8,820 ราย   

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ    ดําเนินการในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 882 อําเภอ 

๕. งบประมาณ    เปนเงิน 12,259,800 บาท  
 - คาใชสอย  เปนเงิน 12,259,800 บาท   
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม  เปนเงิน 12,259,800  บาท  จํานวน 882 รุนๆละ 13,900 บาท 

ซ่ึงมี 7 หลักสูตรท่ีใหเกษตรกรสามารถเลือกเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ คือ  1. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  2. 
การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองลูกผสม  3. การเลี้ยงเปดเทศ  4. การเลี้ยงไกไข  5. การเลี้ยงเปดไข  6. การเลี้ยงสุกรชีวภาพ
(หมูหลุม)  7. การเลี้ยงแพะเนื้อ  โดยมีรายละเอียดงบประมาณแตละหลักสูตร  



๒ 

 

หลักสูตร “การเล้ียงไกพ้ืนเมือง”  

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 

2.  หลักสูตร “การเล้ียงไกพ้ืนเมืองลูกผสม” 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 

3.  หลักสูตร “การเล้ียงไกไข” 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 
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4.  หลักสูตร “การเล้ียงเปดเทศ” 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 

5.  หลักสูตร “การเล้ียงเปดไข” 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 

6.  หลักสูตร “การเล้ียงสุกรชีวภาพ” (หมูหลุม) 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 
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7.  หลักสูตร “การเล้ียงแพะเนื้อ” 

• คาพาหนะเดินทาง (10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท) เปนเงิน 2,000 บาท 

• คาอาหารกลางวัน (10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท) เปนเงิน    600 บาท 

• คาตอบแทนวิทยากร (1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 3,600 บาท 

• คาเอกสาร/วัสดุประกอบการฝกอบรม/สาธิต  
 (10 คนๆ ละ 670 บาท)  เปนเงิน 6,700 บาท 

- คาเอกสาร เปนเงิน 100 บาท   
- คาอาหารสําเร็จรูป จํานวน 20 กก.ๆ ละ 16 บาท เปนเงิน 320 บาท 
- วัสดุผลพลอยไดทางการเกษตร จํานวน 20 กก.ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 140 บาท 
- คาเวชภัณฑและวัคซีน เปนเงิน 110 บาท 

6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน   พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชาสัมพันธโครงการและสํารวจความพรอมของศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) และสํารวจ

ความตองการของเกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว 
2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของแผนการดําเนินงานแกเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมดานปศุสัตวแกเกษตรกร  
3. จัดฝกอบรมใหกับเกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการ 
4. ติดตาม ใหคําแนะนํา แกไขปญหา รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนใหกรมปศุสัตว   

สถานท่ีฝกอบรม : ศูนยเครือขายการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว  
คุณสมบัติของเกษตรกร : เปนเกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐประจําป 2561 เทานั้น 

ตารางแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) 
กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร        

2. ฝกอบรมเกษตรกรท่ีลงทะเบียน 
    สวัสดิการแหงรัฐ 

      8,820 ราย  

3. ติดตามและใหคําแนะนํา         

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) 
1. เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว ไดรับการถายทอดองคความรูดานการ 
    เลี้ยงสัตวและสนับสนุนปจจัยการผลิต จํานวน 8,820 ราย  

9. ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
1. เกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมทักษะมีความรูเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80  
2. งบประมาณภาครัฐ มีการกระจายอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 
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10. การประเมินผล 
การประเมินผลกอนโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม 
1. หนวยงานเจาภาพหลัก : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
2. หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัด / สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

เจาหนาท่ีประสานงาน  

 1. นายวิวัฒน  ไชยชอุม  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
         เบอรโทร 02-6534467         มือถือ 081-9719373  

 2. น.ส.ประเทืองทิพย  เสือเอก  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   
    โทร 0 2653 4444 ตอ 2271      มือถือ 089-0169568 
    E-mail : transfer6@dld.go.th 
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รายการงบประมาณดําเนินการ 
โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพดานการปศุสัตวเพ่ือแกปญหาความยากจนของผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 

ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สวนราชการ : กรมปศุสัตว 

ท่ี รายการ รายละ จํานวนคน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 คาพาหนะเดินทาง 200 8,820 1,764,000 คาพาหนะเหมาจาย 

(ไป-กลับ) 1 วันๆละ 2 
ครั้งๆละ 100 บาท 

2 คาอาหารกลางวัน 100 8,820 882,000 คาอาหารกลางวัน รวม 
1 วันๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 
100 บาท 

3 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

60 8,820 529,200 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม รวม 1 วันๆ 
ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท 

4 คาตอบแทนวิทยากร 360 8,820 3,175,200 รวม 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ 
ละ 600 บาท เปนเงิน 
3,600 บาท (เฉลี่ยราย
ละ 360 บาท) 

5 คาเอกสาร/คาวัสดุ
ประกอบ                
การฝกอบรม/สาธิต 

670 8,820 5,909,400 ใชประกอบในการ
ฝกอบรม ฝกทักษะ
อาชีพดานการเลี้ยงสัตว 

รวม 1,390 8,820 12,259,800  
 
 
 

ตารางการฝกอบรม 
โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพดานการปศุสัตวเพ่ือแกปญหาความยากจนของผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 

สวนราชการ : กรมปศุสัตว 

วันท่ี/ชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
 

วันที่ 1 
หัวขอ : ความรู ทักษะในการจัดการเลี้ยงสัตว

เพ่ือสรางรายได 
หัวขอ :  การลดตนทุนอาหารสัตว 
           โดยการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 

วิธีการ : บรรยายและศึกษาดูงานในศพก./
ศูนยเครือขาย ศพก.(ดานปศุสัตว) 

วิธีการ :  บรรยายและฝกปฏิบัติในศพก./ 
            ศูนยเครือขายศพก.(ดานปศุสัตว) 

หมายเหตุ :-  
1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
 



๗ 

 

 
เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 

โครงการ/กิจกรรม จังหวัด 
เปาหมาย 

(ราย) 
โครงการ : เพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกร 
              ผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 

 8,820 

กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว  8,820 
 กรุงเทพมหานคร 40 
 ชัยนาท 80 

 นนทบุรี 60 

  ปทุมธาน ี 70 

  ลพบุรี  110 

  สระบุรี  130 

 สิงหบุรี 60 

  พระนครศรีอยุธยา  160 

  อางทอง  70 

  จันทบุรี  100 

  ฉะเชิงเทรา  110 

  ชลบุร ี 110 

  ตราด  70 

  นครนายก  40 

  ปราจีนบุรี  70 

  ระยอง  80 

  สมุทรปราการ  60 

  สระแกว  90 

  ชัยภูมิ  160 

  นครราชสีมา  320 

  บุรีรัมย  230 

  ศรีสะเกษ  220 

  สุรินทร  170 

  อุบลราชธานี  250 

  ยโสธร  90 

  อํานาจเจริญ  70 

  กาฬสินธุ  180 

  ขอนแกน  260 

  นครพนม  120 

  มหาสารคาม  130 

  มุกดาหาร  70 
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โครงการ/กิจกรรม จังหวัด 
เปาหมาย 

(ราย) 
  เลย  140 

  หนองคาย  90 

  สกลนคร  180 

  อุดรธาน ี 200 

  หนองบัวลําภ ู 60 

  บึงกาฬ  80 

  รอยเอ็ด  200 

  เชียงราย  180 

  เชียงใหม  250 

  นาน  150 

  พะเยา  90 

  แพร  80 

  แมฮองสอน  70 

  ลําปาง  130 

  ลําพูน  80 

  กําแพงเพชร  110 

  ตาก  90 

  พิษณุโลก  90 

  พิจิตร  120 

  เพชรบูรณ  110 

  สุโขทัย  90 

  นครสวรรค  150 

  อุทัยธานี  80 

  อุตรดิตถ  90 

  กาญจนบรุี  130 

  นครปฐม  70 

  ประจวบคีรีขันธ  80 

  เพชรบุรี  80 

  ราชบุรี  100 

  สมุทรสงคราม  30 

  สมุทรสาคร  30 

  สุพรรณบุรี  100 

  กระบี่  80 

  ชุมพร  80 

  นครศรีธรรมราช  230 

  ภูเก็ต  30 
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โครงการ/กิจกรรม จังหวัด 
เปาหมาย 

(ราย) 
  ระนอง  50 

  สุราษฎรธาน ี 190 

  พังงา  80 

  ตรัง  100 

  พัทลุง  110 

  สงขลา  160 

  ยะลา  80 

  นราธิวาส  130 

  ปตตาน ี 120 

  สตูล  70 

 


