
 งบพัฒนาจังหวัด  งบกลุมจังหวัด  งบอปท.  รวม
รวม 16 จํานวน 24 โครงการ       12,389,470         7,747,952       2,391,675     22,529,097

เขต 1 จํานวน 1 โครงการ                      -             26,600                    -           26,600
1 สิงหบุรี จํานวน 1 โครงการ                      -             26,600                    -           26,600

1) โครงการยกระดับกระบวนการผลิตเขาสูมาตรฐานกิจกรรม การตรวจรับรอง อบรมผูประกอบการฟารมมาตรฐานไกเนื้อ 40 ราย เพ่ือรักษาสถานภาพการ
รับรอง

              26,600 26,600
 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว(ไกเนื้อ)

เขต 2 จํานวน 5 โครงการ         2,423,320         7,721,352                    -     10,144,672
2 นครนายก จํานวน 1 โครงการ                      -           622,820                    -          622,820

1) โครงการสงเสริมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตามระบบการผลิตที่ดี 1. ฝกอบรมเกษตรกร 100 ราย 622,820 622,820
และเหมาะสม(GAP)ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. สนับสนุนวัสดุการเกษตร

3. ปรับปรุงศูนยเครือขายกระจายพันธุ 1 แหง
4. พัฒนาตลาดไกพ้ืนเมือง 1 แหง

3 ปราจีนบุรี จํานวน 1 โครงการ         1,123,320                      -                    -       1,123,320
1) โครงการพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวเชิงการคากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง

1.กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือปองกันโรคไขหวัดนกและโรค
ระบาดอ่ืนๆ

1,019,000 1,019,000
2.สรางศูนยเครือขายกระจายพันธุไกพ้ืนเมืองประจําจังหวัด 76,000 76,000
3.พัฒนาตลาดไกพ้ืนเมืองประจําจังหวัด 28,320 28,320

4 ฉะเชิงเทรา จํานวน 1 โครงการ                      -         2,032,410                    -       2,032,410
1) โครงการพัฒนาการเกษตรดานปศุสัตว 1.ปรับระบบการผลิตไกพ้ืนเมือง 300 ราย 2,032,410 2,032,410
        1.1.1. กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตามระบบที่ดี 2.จัดตั้งศูนยกระจายพันธุไกพ้ืนเมือง 1 แหง
เหมาะสม (GAP) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1,617,830.- บาท) 3.จัดตั้งตลาดไกพ้ืนเมือง 1 แหง

4.อบรมใหความรูเกษตรกรผูเลี้ยงไก 300 ราย
และผูประกอบการตลาดไกพ้ืนเมือง 50 ราย

        1.1.2. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพระบบตรวจประเมินกํากับดูแล เฝาระวังและตรวจ1.อบรมผูประกอบการ ผูบริโภค ผูมีสวนไดสวนเสียและเจาหนาที่ 100 ราย
รับรองฟารม,โรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวเพ่ือผลิตเนื้อสัตวปลอดภัย 2.ตรวจตัวอยางเนื้อสัตว 60 ตัวอยาง เพ่ือหาสารตกคาง
และ (ไก,สุกร) ประชาสัมพันธตอผูบริโภค (414,580.-บาท)

5 สมุทรปราการ จํานวน 1 โครงการ         1,300,000                      -                    -       1,300,000
1) โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) 1.สงเสริมเกษตรกร 45 ราย          1,300,000 1,300,000

2.อบรมเกษตรกร 45 ราย
3.จัดหาปจจัยใหเกษตร 45 ราย

ตารางสรุปงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
            ไกพื้นเมือง

ลําดับ กลุมจังหวัด/
จังหวัด โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงานโดยสังเขปและเปาหมาย

 คําของบประมาณ ป พ.ศ.2560 (บาท)
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6 สระแกว จํานวน 1 โครงการ                      -         5,066,122                    -       5,066,122
1) โครงการสงเสริมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตามระบบ GMP 1.ปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 500 ราย 5,066,122 5,066,122

2.สรางศูนยเครือขายกระจายพันธุไกพ้ืนเมือง 9 แหง
3.พัฒนาตลาดไกพ้ืนเมือง 1 แหง
4.ผลิตไกพ้ืนเมืองพันธุดีสําหรับศูนยเครือขาย 6,000 ตัว

เขต 4 จํานวน 1 โครงการ           243,800                      -                    -          243,800
7 ขอนแกน จํานวน 1 โครงการ           243,800                      -                    -          243,800

1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรและศูนยเรียนรูการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ในจังหวัดขอนแกน 243,800 243,800
เพ่ือรองรับการผลิตสัตวเศรษฐกิจ(โคเนื้อ-ไกพ้ืนเมือง)ใหมีคุณภาพ จํานวน 6 ศูนย (120 ราย)

1. การพัฒนาเกษตรกรศูนยเรียนรูฯเพ่ือกระจายพันธุสัตวปก
2. การพัฒนาเกษตรกรเครือขายผูเลี้ยงไก เพ่ือรองรับการกระจายพันธุสัตวปก
3. การสรางความเขมแข็งใหศูนยเรียนรู
4. การติดตาม รายงาน และประเมินผล

เขต 5 จํานวน 1 โครงการ 936,000 - - 936,000
8 นาน จํานวน 1 โครงการ 936,000 - - 936,000

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตวปลอดภัย 1.สนับสนุนกลุมเกษตรกร 15 กลุม 300 ราย 936,000 936,000
       กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไกพ้ืนเมืองปลอดภัย 2.ปรับระบบการเลี้ยงและลดตนทุนการผลิต

เขต 6 จํานวน 13 โครงการ         5,380,950                      -       2,291,675       7,672,625
9 กําแพงเพชร จํานวน 1 โครงการ 952,000 - - 952,000

1) โครงการพัฒนาการตามาตราเกษตรปลอดภัย การถายทอดองคความรูดานคุณภาพ ไกพ้ืนเมือง เชิงพานิชย 952,000 952,000
พรอมสนับสนุนพันธุสัตวและเวชภัณฑขั้นพ้ืนฐาน

10 นครสวรรค จํานวน 1 โครงการ 1,327,800 - - 1,327,800
1) โครงการสงเสริมการผลิตปศุสัตวคุณภาพ - จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 5 กลุม ๆ ละ50 ราย รวม 250 ราย 1,327,800 1,327,800
เพ่ือเกษตรกรรายยอย - จัดฝกอบรมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง และการใชตูฟกไข 250 ราย 1 วัน
- กิจกรรมสงเสริมการผลิตไกพ้ืนเมือง - จัดหาตูฟกไขขนาด 1,000 ฟอง ใหกลุมบริหารจัดการ                    -

- จัดหาแมพันธุ 200 ตัว พอพันธุ 20 ตัว ใหกลุมเลี้ยงเพ่ือผลิตไขเขาตูฟก
- จําหนายไกลูกผสมไกพ้ืนเมืองที่เกิด มาใหสมาชิกนําไปเลี้ยงในราคาตนทุน

11 พิษณุโลก จํานวน 9 โครงการ 1,609,000 - 2,291,675 3,900,675
1) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเลี้ยงสัตวเล็กและสัตว  - สงเสริมพัฒนาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง(ไกดํา ไกงวงในพ้ืนที่ความม่ันคง) 500,000 500,000
ปกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนที่ม่ันคง ป 2560 อําเภอนครไทย, ชาติตระการ
2) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรภายใตพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

 - สงเสริมพัฒนาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ไกดํา ไกงวงในพ้ืนที่โครงการ 150,000 150,000
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จังหวัดพิษณุโลก พระราชดําริ) จํานวน 2 กลุม 20 ราย
3) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเลี้ยงสัตวเล็กและสัตวปกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ป 2560

 - จัดตั้งศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวเล็กสัตวปกในโรงเรียน 9 ศูนย 459,000 459,000
4) โครงการจัดประกวดไกชนนเรศวรและไกพ้ืนเมืองไทย  - ประกวดไกชนนเรศวรและไกพ้ืนเมืองไทย และประกวดสุนัขไทย 500,000 500,000
และประกวดสุนัขไทยพันธุบางแกว งานแผนดินสมเด็จ พันธุบางแกว งานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ป 2560
พระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ป 2560 1 คร้ัง
5) โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไกเลี้ยงปลา 456,050 456,050
6) โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรดานเลี้ยงไก/เลี้ยงปลาและปลูกกลวย 379,000 379,000
7) โครงการสงเสริมอาชึพเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 139,200 139,200
8) โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรดานการเลี้ยงโค ดานการเลี้ยงไก และ
การปลูกกลวย

407,500 407,500
 ปลูกตะไคร -
9) โครงการสงเสริมอาชึพเพ่ือสรางรายไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 909,925 909,925

12 อุตรดิตถ จํานวน 1 โครงการ 292,150 - - 292,150
1) โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 1. ฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 292,150 292,150
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน 60 ราย 2 อําเภอ
กิจกรรม  สงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 2. แจกปจจัยการผลิต
พ้ืนที่ดําเนินการ  ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ    - พันธุไกพ้ืนเมือง  รายละ 15 ตัว
                     เกษตรกร  จํานวน 30 ราย    - อาหารไกสําเร็จรูป รายละ 1 กระสอบ
                     ตําบลปาคาย  อําเภอทองแสนขัน    - ตาขาย  รายละ 4 มวน
                     เกษตรกร  จํานวน 30 ราย    - วิตามิน ชนิดละลายน้ํา  รายละ 2 ซอง

   - ยาปฎิชีวนะ ชนิดละลายน้ํา รายละ 2 ซอง
   - ชุดอุปกรณทําวัคซีน  รายละ 1 ชุด

13 อุทัยธานี จํานวน 1 โครงการ 1,200,000 - - 1,200,000
1) โครงการพัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเลี้ยงไกแสมดํา 1.จัดฝกอบรมเกษตรกร 1 คร้ัง 400 ราย 1,200,000 1,200,000

2.จัดทําประวัติไกแสมดํา จากเกษตรกร 240 ราย
3.จัดประกวดไกแสมดํา 1 คร้ัง
4.พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานจํานวน 1 คร้ัง

เขต 7 จํานวน 1 โครงการ                      -                      -          100,000          100,000
14 ประจวบคีรีขันธ จํานวน 1 โครงการ - - 100,000 100,000

1) โครงการประกวดไกพ้ืนเมือง จัดอบรมใหความรูในเร่ืองการปรับปรุงและการคัดเลือกพันธุสัตวโดยมีเปาหมายเปน 100,000 100,000
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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เขต 8 จํานวน 1 โครงการ         3,124,200                      -                    -       3,124,200
15 ระนอง จํานวน 1 โครงการ 3,124,200 - - 3,124,200

1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเขมแข็ง 1. อบรมเกษตรกร 30 กลุม 600 คน 3,124,200 3,124,200
กิจกรรมหลักสงเสริมการทําปศุสัตว 2. สนับสนุนพันธุไกลูกผสมพ้ืนเมืองและและเวชภัณฑ 600 คน
(ไกไข ,ไกพ้ืนเมือง) ที่ไมสรางภาระดานตนทุนใหกับเกษตรกร
กิจกรรมยอยสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
(แกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา)

เขต 9 จํานวน 1 โครงการ           281,200                      -                    -          281,200
16 สงขลา จํานวน 1 โครงการ 281,200 - - 281,200

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานปศุสัตวตามโครงการพระราชดําริ  - อบรม/สนับสนุนเวชภัณฑ/วัสดุการเกษตร กลุมเกษตรกร 20 ราย 281,200 281,200
 - อบรม/สนับสนุนเวชภัณฑ/วัสดุการเกษตร รร.ตชด. 2 โรง
 - สนับสนุนเวชภัณฑ/วัสดุการเกษตร ฟารมตัวอยางฯ 2 ฟารม
 - สนับสนุนตูฟกสัตวปก 3 ตู


