
จําแนกรายชนิดสัตว

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

216,258,065      81,015,900        18,526,280    315,800,245      

โคเนื้อ 33 30,310,300        41,790,500        10,000,000    82,100,800        

โคนม 4 1,280,000          676,100            -               1,956,100         

กระบือ 6 3,518,600          -                  3,000,000      6,518,600         

สุกร 4 853,450            -                  -               853,450            

ไกไข 12 23,522,820        3,073,700         -               26,596,520        

ไกเนื้อ 2 2,066,700          -                  -               2,066,700         

ไกพื้นเมือง 13 6,738,275          295,100            -               7,033,375         

เปด 1 906,300            -                  -               906,300            

แพะ 19 12,618,160        4,527,500         -               17,145,660        

อื่นๆ 24 134,443,460      30,653,000        5,526,280      170,622,740      

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จําแนกรายชนิดสัตว

ชนิดสัตว จํานวนจังหวัด
งบประมาณประจําป 2563

หมายเหตุ

(หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



โคเนื�อ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

30,310,300        41,790,500      10,000,000       82,100,800     

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ระยอง โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริม พัฒนา และสรางสุขภาพอนามัยที่ดีใหกับประชาชน

   1) กิจกรรม ปรับระบบการเลี้ยงการตลาด เพื่อการบริโภค อนุรักษและพัฒนาสายพันธุโคเนื้อในจังหวัดระยอง

            589,700 589,700         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ชัยภูมิ โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร

   - อบรมเกษตรกรในโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ 

   - สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 

   - พัฒนาอาสาปศุสัตว

1,493,200          1,493,200      

โคเนื้อ 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร

   - ฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ หลักสูตร "การปรับระบบการเลี้ยงสัตวแบบประณีต"

201,600          201,600         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.นครราชสีมา โคเนื้อ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร

    1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อการสงออก

419,200          419,200         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.บุรีรัมย โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย 

    1) กิจกรรมหลัก : สงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        กิจกรรมยอย : 1) เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดี

2,437,900          2,437,900      

โคเนื้อ 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร  

    1) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว ถายทอดองคความรูเพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรใหมี

มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยใชมาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตวมาเปนแนวทางในการพัฒนา

296,800          296,800         

โคเนื้อ 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร 

   1) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว

206,400          206,400         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.ยโสธร โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) 1,182,700          1,182,700      

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรียดวยเทคโนโลยีและนวัตรกรรม 

    1) กิจกรรม สงเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงและการผลิตโคเนื้อคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

704,300            704,300         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.สุรินทร โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 10,000,000       10,000,000     

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.อุบลราชธานี โคเนื้อ 1. โครงการพัฒนามาตรฐานฟารม GFM โค-กระบือ ในเกษตรกรรายยอย 384,000            384,000         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.อํานาจเจริญ โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เกษตรผสมผสาน 2,388,400          2,388,400      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.หนองคาย โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่สําคัญ

    1) กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดหนองคาย

3,000,000          3,000,000      Y1 500,000 บาท Y2 2,500,000 บาท

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.กาฬสินธุ โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมและเพิ่มปริมาณโคเนื้อพันธุดี 1,525,000          1,525,000      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.นครพนม โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม

    1) กิจกรรมหลัก นครพนมแหลงโคเนื้อลุมน้ําโขง

493,800            493,800         

โคเนื้อ 2. โครงการสงเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP

    1) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

    2) กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธและขยายตลาด

2,890,750        2,890,750      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.หนองบัวลําภู โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองคุณภาพจังหวัดหนองบัวลําภู 262,700            262,700         

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.สกลนคร โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ 4,358,900        4,358,900      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.มุกดาหาร โคเนื้อ 1. โครงการที่สงเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตวและประมงจังหวัดมุกดาหาร

   1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาผลิตปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร

455,400            455,400         

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.บึงกาฬ โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และ เพื่อเศรษฐกิจกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 6,842,600        6,842,600      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.รอยเอ็ด โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 2,558,500          2,558,500      

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.ลําปาง โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุดีเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ 675,500            675,500         

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.เชียงราย โคเนื้อ 1. โครงการใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 2,314,000        2,314,000      

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.แพร โคเนื้อ 1.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงแปรรูปและตัดแตงผลิตภัณฑโคเนื้อและโคขุน 558,500            558,500         

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.พะเยา โคเนื้อ 1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดหมอกควัน 2,314,000        2,314,000      

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.นาน โคเนื้อ 1. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อปองกันหมอกควันไฟปา

    1) กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปญหาหมอกควัน

        กิจกรรมยอยที่ 2 สนับสนุนเครื่องอัดกอนฟางขาวเพื่อเปนอาหารสัตว

1,873,750        1,873,750      

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.สุโขทัย โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

    1) กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

        กิจกรรมสงเสริมการผลินโคเนื้อคุณภาพสูง จังหวัดสุโขทัย

268,600            268,600         

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ตาก โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมการผลิตโคเนื้อรูปแบบอุตสาหกรรม และครบวงจรของกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน ป 2564 532,600            532,600         

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.อุตรดิตถ โคเนื้อ 1. โครงการปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพื่อการปองกันโรค 67,200              67,200          

7 กลาง ภาคกลางตอนลาง 1 สนง.ปศจ.กาญจนบุรี โคเนื้อ 1. โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 11,200,000      11,200,000     

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" โคเนื้อ "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



โคเนื�อ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุเขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ

7 กลาง ภาคกลางปริมณฑล สนง.ปศจ.นครปฐม โคเนื้อ 1. โครงการสงเสริมนวัตกรรมการสรางสรรคผลิตภัณฑจังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ (Innovative In Nakhon Pathom)

    1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร

729,800            729,800         

7 กลาง ภาคกลางตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ราชบุรี โคเนื้อ 1. โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 8,690,200        8,690,200      

7 กลาง ภาคกลางตอนลาง 1 สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี โคเนื้อ 1. โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 รวมกับจังหวัดกาญจนบุรี

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.พัทลุง โคเนื้อ 1. โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย วิถียั่งยืน การเลี้ยงปศุสัตวแนวทางเกษตรธรรมชาติ 1,651,900          1,651,900      

9 ใต ภาคใตฝงอันดามัน สนง.ปศจ.สตูล โคเนื้อ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบประณีต (Intensive Farm) 182,300          182,300         

9 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.สงขลา โคเนื้อ 1. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสงขลา 510,600            510,600         

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.นราธิวาส โคเนื้อ 1. โครงการขับเคลื่อนสินคาปศุสัตว

   - สนับสนุนโคแมพันธุ  ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

7,840,000          7,840,000      



โคนม

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

1,280,000      676,100           -             1,956,100      

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ลพบุรี โคนม 1. โครงการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน

   1) กิจกรรมเสริมสรางองคความรูการผลิตอาหารโคนมปลอดภัย

41,200          41,200          

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.ลําปาง โคนม 1. โครงการสงเสริมพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ํานมโคคุณภาพสูง 809,200        809,200        

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.ลําพูน โคนม 1. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด

    1) กิจกรรมสรางฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้ํานมคุณภาพสูงลานนา

    2) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคาน้ํานมโคคุณภาพสูงลานนาสูความยั่งยืน

    3) กิจกรรมการตรวจประเมินและการรักษาตามมาตรฐานนมโคคุณภาพสูงลานนา

676,100           676,100        

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.พะเยา โคนม 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวปลอดภัยเพื่อความมั่นคง

    1) กิจกรรมถายทอดองคความรูการเลี้ยงโคนม

    2) กิจกรรมพัฒนาฟารมโคนมใหไดมาตรฐาน (GAP)

429,600        429,600        

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" โคนม "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



กระบือ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

3,518,600      -                  3,000,000      6,518,600      

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.บุรีรัมย กระบือ 1. โครงการสงเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย

    1) กิจกรรมหลัก : สงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

        กิจกรรมยอย : 2) เพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือ เพื่อลดตนทุนสรางความยั่งยืน

477,800        477,800        

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.อุดรธานี กระบือ 1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายไทยจังหวัดอุดรธานี 3,000,000      3,000,000      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.นครพนม กระบือ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม 564,300        564,300        

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.อุทัยธานี กระบือ 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุดี  จังหวัดอุทัยธานี 1,892,500      1,892,500      

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.พิษณุโลก กระบือ 1.  โครงการสงเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดกระบือพันธุพื้นเมืองไทยที่มีคุณภาพ 474,600        474,600        

9 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.สงขลา กระบือ 1. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสงขลา

   - สงเสริมอาชีพดานปศุสัตว เกษตรกรสามารถนําความรู แนวคิดที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนเปน

     การสรางรายได และเพิ่มทางเลือกอาชีพใหเกษตรกร จํานวน 90 ราย กระบือ 90 ตัว

109,400        109,400        

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" กระบือ "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



สุกร

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

853,450        -            -          853,450        

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา สุกร 1. โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสุกรเพื่อความปลอดภัยสูผูบริโภค 75,850          75,850         

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.เชียงใหม สุกร 1. โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ 148,100        148,100        

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.กําแพงเพชร สุกร 1. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย(แปรรูปผลิตภัณฑจากสุกร) 372,400        372,400        

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.พัทลุง สุกร 1. โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย วิถียั่งยืน การเลี้ยงปศุสัตวแนวทางเกษตรธรรมชาติ 257,100        257,100        

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" สุกร "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



ไก่ไข่

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

23,522,820     3,073,700      -           26,596,520     

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.อางทอง ไกไข 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ สีบัวทอง 357,220         357,220         

ไกไข 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ หนองระหานจีน ต .บานอิฐ 261,000         261,000         

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ลพบุรี ไกไข 1. โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1) กิจกรรมสงเสริมการผลิตดานปศุสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,252,500      1,252,500       

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.ยโสธร ไกไข 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขและปรับระบบสูมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย 1,248,400      1,248,400       

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ ไกไข 1. โครงการ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  

    1) กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกไขและปรับระบบสูมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย

193,940         193,940         

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.อํานาจเจริญ ไกไข 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขและปรับระบบสูมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย 1,631,360      1,631,360       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.มหาสารคาม ไกไข 1.  โครงการสงเสริมเลี้ยงไกไขเพื่อเปนรายไดเสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 2,009,000      2,009,000       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.สกลนคร ไกไข 1. โครงการไกไขสรางสุข 3,824,900      3,824,900       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.มุกดาหาร ไกไข 1. โครงการคนมุกดาหารดี เกง เปนสุขทุกชวงชีวิต smart people 3,463,600      3,463,600       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.บึงกาฬ ไกไข 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขโรดแบบปลอยอิสระ โดยใชวัตถุดิบเกษตรกร 3,719,500      3,719,500       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.รอยเอ็ด ไกไข 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลสงวัน 7,407,700      7,407,700       

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.นาน ไกไข 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานอยางครบวงจร

   1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย

1,113,000      1,113,000       

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.สุโขทัย ไกไข 1. โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

    1) กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

        กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรียวิถีสุโขทัย

        กิจกรรมยอย : สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย วิถีสุโขทัย

114,400         114,400         

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" ไกไข "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



ไก่เนื�อ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

2,066,700      -                -          2,066,700     

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.ขอนแกน ไกเนื้อ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1) กิจกรรมหลักสงเสริมการผลิตไกกรดยูริกต่ํา(KKU.1) เพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร

1,843,500      1,843,500     

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.พัทลุง ไกเนื้อ 1. โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย วิถียั่งยืน การเลี้ยงปศุสัตวแนวทางเกษตรธรรมชาติ

   - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ไกพื้นเมืองอารมณดี (Happy Chicks) แนวทางเกษตรธรรมชาติ หลักสูตร 2 วัน

223,200        223,200        

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" ไกเนื้อ "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



ไก่พื�นเมือง

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

6,738,275      295,100        -          7,033,375    

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.ตราด ไกพื้นเมือง 1. โครงการอนุรักษและพัฒนาไกพันธุพื้นเมืองตราดและผลิตอาหารเพื่อลดตนทุนเพิ่มรายได 745,400         745,400       

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริมระบบการผลิตไกพื้นเมืองใหไดมาตรฐาน 23,700          23,700        

2 กลาง ภาคกลางปริมณฑล สนง.ปศจ.สมุทรปราการ ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) 882,675         882,675       

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ระยอง ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริม พัฒนา และสรางสุขภาพอนามัยที่ดีใหกับประชาชน

    1) กิจกรรม ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุไกพื้นเมืองในจังหวัดระยอง

         674,300 674,300       

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ชัยภูมิ ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 620,600         620,600       

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนง.ปศจ.กาฬสินธุ ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริมพัฒนาระบบการผลิตไกพื้นเมือง เพื่อการจําหนาย 1,413,000      1,413,000    

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.พะเยา ไกพื้นเมือง 1. โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย 105,500         105,500       

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 2 สนง.ปศจ.นาน ไกพื้นเมือง 1. โครงการสรางฝาย สรางน้ํา พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.

    1) กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพสรางรายไดใหกับประชาชน

        กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตวปลอดภัย

685,100         685,100       

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 2 สนง.ปศจ.อุทัยธานี ไกพื้นเมือง 1. โครงการสงเสริมการรวมกลุมผลิตและแปรรูปไกแสมดํา จังหวัดอุทัยธานี 631,400         631,400       

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.พิษณุโลก ไกพื้นเมือง 1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑไกดําตนแบบจังหวัดพิษณุโลก 605,400         605,400       

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.อุตรดิตถ ไกพื้นเมือง 1. โครงการปรับระบบการเลี้ยงสัตวปกรายยอยเพื่อการปองกันโรค 246,200         246,200       

7 กลาง ภาคกลางตอนลาง 1 สนง.ปศจ.กาญจนบุรี ไกพื้นเมือง 1. โครงการสืบสาน ตํานาน อนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองไทย 105,000         105,000       โครงการรวมกับวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

9 ใต ภาคใตฝงอันดามัน สนง.ปศจ.สตูล ไกพื้นเมือง 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบประณีต (Intensive Farm) 295,100        295,100       

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

"ไกพื้นเมือง "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



เป็ด

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

906,300        -                -          906,300    

2 กลาง ภาคกลางปริมณฑล สนง.ปศจ.สมุทรปราการ เปด 1. โครงการสงเสริมและอนุรักษสายพันธุเปดปากน้ํา 906,300        906,300    

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" เปด "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



แพะ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

12,618,160    4,527,500      -          17,145,660  

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา แพะ 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการคาและการสงออก 336,600        336,600      

1 กลาง ภาคกลางปริมณฑล สนง.ปศจ.นนทบุรี แพะ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี 124,100        124,100      

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ชัยนาท แพะ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร

    1) กิจกรรมหลักสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเลี้ยงแพะแปลงใหญของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

336,600        336,600      

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.อางทอง แพะ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร

    1) กิจกรรมหลักสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเลี้ยงแพะแปลงใหญของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

336,600        336,600      

แพะ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาหารปลอดภัยจากแพะสูตลาดระดับบนในประเทศและตางชาติ 204,200        204,200      

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.สิงหบุรี แพะ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 336,600        336,600      

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.สระบุรี แพะ 1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเลี้ยงแพะแปลงใหญของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1,377,000      1,377,000    

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ลพบุรี แพะ 1. โครงการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน

    1) กิจกรรมสงเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ

27,600          27,600        

แพะ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิมสินคาเกษตร

    1) กิจกรรมสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเลี้ยงแพะแปลงใหญของกลุม

496,800        496,800      

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา แพะ 1. โครงการสงเสริมการผลิตแพะเนื้อสูมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค 18,000          18,000        

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ชัยภูมิ แพะ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 373,700        373,700      

แพะ 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร 375,000        375,000      

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.นครราชสีมา แพะ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร

    1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานฟารมแพะ และการจัดการฟารมตามมาตรฐานฟารม GFM

375,000        375,000      

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.บุรีรัมย แพะ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร 

    1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานฟารมแพะ และการจัดการฟารมตามมาตรฐานฟารม GFM

375,000        375,000      

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.หนองคาย แพะ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่สําคัญ  

    1) กิจกรรมพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ

2,000,000      2,000,000    Y1 300,000 บาท Y2 1,700,000 บาท

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.บึงกาฬ แพะ 1. โครงการเพิ่ประสิทธิภารผลิตแพะในสวนยางพารา 4,166,860      4,166,860    

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.ลําปาง แพะ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะแกะและสรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ-แกะ

   จังหวัดลําปาง

1,415,800      1,415,800    

แพะ 2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการแปรรูปแพะปลอดภัย 549,100        549,100      

8 ใต ภาคใตฝงอันดามัน สนง.ปศจ.ภูเก็ต แพะ 1. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรผลิตภัณฑและนวัตกรรมเกษตรใหมีศักยภาพในการแขงขันและ

   สนับสนุนการทองเที่ยว

1,066,000      1,066,000    

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.พัทลุง แพะ 1. โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย วิถียั่งยืน การเลี้ยงปศุสัตวแนวทางเกษตร

   ธรรมชาติ

155,400        155,400      

9 ใต ภาคใตฝงอันดามัน สนง.ปศจ.สตูล แพะ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบประณีต (Intensive Farm) 182,300        182,300      

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.ยะลา แพะ 1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยะลา

    1) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงแพะพื้นเมือง

467,400        467,400      

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.นราธิวาส แพะ 1. โครงการขับเคลื่อนสินคาปศุสัตว 2,050,000      2,050,000    

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" แพะ "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



อื�นๆ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

134,443,460   30,653,000  5,526,280  170,622,740  

1 กลาง ภาคกลางตอนบน สนง.ปศจ.ลพบุรี อื่นๆ 1. โครงการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน

   1) กิจกรรมสงเสริมองคความรูการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว

   2) กิจกรรมเสริมสรางองคความรูการพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปลอดภัย

   3) กิจกรรมจัดงานประกวดสัตวเมืองละโว

959,000         959,000        

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 1,924,000    1,924,000      สุกร,ไกเนื้อ

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.นครนายก อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวและผลิตสินคาปศุสัตวปลอดภัย 246,300         246,300        โค,กระบือ (บรรจุไวใน Y2 ป 2564)

อื่นๆ 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เจาภาพรวมกิจกรรม (ปราจีนบุรี,นครนายก,จันทบุรี,สระแกว.ตราด)

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.จันทบุรี อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เจาภาพรวมกิจกรรม (ปราจีนบุรี,นครนายก,จันทบุรี,สระแกว.ตราด)

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.สระแกว อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เจาภาพรวมกิจกรรม (ปราจีนบุรี,นครนายก,จันทบุรี,สระแกว.ตราด)

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก2 สนง.ปศจ.ตราด อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เจาภาพรวมกิจกรรม (ปราจีนบุรี,นครนายก,จันทบุรี,สระแกว.ตราด)

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ระยอง อื่นๆ 1. โครงการสงเสริม พัฒนา และสรางสุขภาพอนามัยที่ดีใหกับประชาชน

    1) กิจกรรม สถานที่จําหนายเนื้อสัตว (ปศุสัตว OK)

         315,960 315,960        

2 ตะวันออก ภาคตะวันออก1 สนง.ปศจ.ชลบุรี อื่นๆ 1. โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา และควบคุมสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดชลบุรี 497,300     497,300        

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.ชัยภูมิ อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 512,500         512,500        

อื่นๆ 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร 1,000,000    1,000,000      

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.นครราชสีมา อื่นๆ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร

    1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว

206,400      206,400        

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.สุรินทร อื่นๆ 1. โครงการพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรจังหวัดสุรินทร

   1) กิจกรรมหลัก : สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด เพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

       กิจกรรมยอย 1 : สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบครบวงจรจังหวัดสุรินทร 2,416,800 บาท

       กิจกรรมยอย 2 : สงเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 9,802,800 บาท

12,219,600    12,219,600    ไกพื้นเมือง,โคเนื้อ

อื่นๆ 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร

    กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับมาตรฐานฟารมแพะ และการจัดการฟารมตามมาตรฐานฟารม GFM  

                        375,000 บาท

    กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อการสงออก 215,200 บาท

    กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว 206,400 บาท

796,600      796,600        แพะ,โคเนื้อ

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.หนองคาย อื่นๆ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยดานอาหาร                                           

   1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพฟารมเลี้ยงสัตวที่มีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมในไกไข

       และสุกร (Good Farming Management : GFM)

3,000,000      3,000,000      ไกไข,สุกร

Y2 3,000,000 บาท

อื่นๆ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยดานอาหาร                                           

    1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร(Food Safety)

1,500,000      1,500,000      Y2 1,500,000 บาท

อื่นๆ 2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามภัยคุกคามดานความมั่นคง        

   1) กิจกรรม การสรางเขตปลอดโรคพิษสุนัขบาจังหวัดหนองคาย

3,000,000      3,000,000      Y2 3,000,000 บาท

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.บึงกาฬ อื่นๆ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยดานอาหาร 3,000,000      3,000,000      

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.ลําพูน อื่นๆ 1. โครงการชุมชนคนปลอดภัย หางไกลโรคพิษสุนัขบา 487,000         487,000        

5 เหนือ ภาคเหนือตอนบน 1 สนง.ปศจ.แมฮองสอน อื่นๆ 1. โครงการควบคุมและลดจํานวนประชากรสุนัขและแมว 20,000      20,000          

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.พิษณุโลก อื่นๆ 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตวอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 254,500         254,500        

6 เหนือ ภาคเหนือตอนลาง 1 สนง.ปศจ.เพชรบูรณ อื่นๆ 1. โครงการ Product Champion เชื่อมโยงการทองที่ยวเพชรบูรณ 678 522,000         522,000        

7 กลาง ภาคกลางตอนลาง 2 สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม อื่นๆ 1. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย

    ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปงบประมาณ 2564

240,000     240,000        

8 ใต ภาคใตฝงอันดามัน สนง.ปศจ.ภูเก็ต อื่นๆ 1. โครงการหนวย อบจ.สัญจร และแกปญหาสุขภาพสัตวจังหวัดภูเก็ต ป 2564 300,000     300,000        

อื่นๆ 2. โครงการพัฒนาบานพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 1,190,000  1,190,000      

อื่นๆ 3.  โครงการบานพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 3,278,980  3,278,980      

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช อื่นๆ 1. โครงการจัดตั้งศูนยพักพิงสุนัขจรจัด ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

    เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

59,312,600    59,312,600    

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบพัฒนาจังหวัด / งบกลุมจังหวัด / งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

" อื่นๆ "

เขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ



อื�นๆ

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบทองถิ่น รวม

งบประมาณที่ไดรับประจําป 2564
หมายเหตุเขต ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว โครงการ

8 ใต ภาคใตฝงอาวไทย สนง.ปศจ.พัทลุง อื่นๆ 1. โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย วิถียั่งยืน การเลี้ยงปศุสัตวแนวทางเกษตรธรรมชาติ 54,000          54,000          

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.ยะลา อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต

   1) กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไกเบตงในสวนยางเพื่อสรางอาชีพสริม

   2) กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงผึ้งชันโรงในสวนยางเพื่อสรางอาชีพเสริม

   3) กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อในสวนยางเพื่อสรางอาชีพเสริม

   4) กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแกะเนื้อในสวนยางเพื่อสรางอาชีพเสริม

26,726,000  26,726,000    กลุมภาคใตชายแดน (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.ปตตานี อื่นๆ 1. โครงการขับเคลื่อนรายสินคาปศุสัตว รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 28,060,000    28,060,000    

อื่นๆ 2. โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดหลางปศุสัตวจังหวัดชายแดนใต 21,000,000    21,000,000    

อื่นๆ 3. โครงการสงเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต กลุมภาคใตชายแดน (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)

9 ใตชายแดน ภาคใตชายแดน สนง.ปศจ.นราธิวาส อื่นๆ 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต กลุมภาคใตชายแดน (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)
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