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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ชื่อโครงการ:เสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก: การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองปลอดสารแบบครบวงจร 
วงเงิน:๖๔๑,๔๘๐บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ 1 :พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิง
สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โครงสร้างและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิตและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หน่วยงานด าเนินการ: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
ผู้รับผิดชอบ: นายสมยศ  อินทรพิน ต าแหน่ง:ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  
สถานที่ติดต่อ: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 86 ถนนมาลัยแมน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม      
หมายเลขโทรศัพท์:034-257705 ต่อ 11๑ 
ผู้ประสานกิจกรรม  1. นายศักด์ิชัย ฐิติพงษ์พานิช ต าแหน่ง  สัตวแพทย์อาวุโส 
หมายเลขโทรศัพท์:๐๘๑-๘๑๖๖๗๔๙ 
ผู้ประสานกิจกรรม  2. นางภูษณิศากาญจนโกมล ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์:086-3538237 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1)  ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ) 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ก าหนดให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและ
เสริมสร้างตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านความมั่งคั่ง ข้อ ๒ (๒.๑) การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ  การเลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ความ
นิยมของไก่พื้นบ้านนั้นแยกออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ การเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงาม เชิงอนุรักษ์  การเลี้ยงไว้
เพื่อกีฬาชนไก่ และการบริโภคเนื้อไก่บ้าน โดยลักษณะเด่นของไก่พื้นบ้านคือการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ 
ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ธุรกิจไก่พื้นบ้านเป็น
ธุรกิจที่มีอนาคตสดใสและเป็นธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม  อีกทั้งไก่พื้นเมืองไทยยังมีคุณลักษณะเด่นโดยเฉพาะเนื้อ
แน่น และรสชาติอร่อย ท าให้เป็นที่นิยมบริโภคไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันออกไปใน
เรื่องของพันธุ์ และสายพันธ์ุตามสภาพท้องที่ต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงหลักคือ เพื่อป้อนตลาดไก่เนื้อ
และไข่ไก่ซึ่งที่นิยมเลี้ยงกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดคือไก่ที่มีผิวหนังสีเหลืองและสีขนด า นอกจากนี้
ความนิยมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านบางส่วนนั้นเป็นการเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงามเพื่อประกวดแข่งขันกัน และเลี้ยง
ไว้ในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะไก่ชน 
  จากสถิติของกรมปศุสัตว์ จ านวนไก่พื้นเมืองในประเทศ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๗๒.๔๑  ล้านตัว 
โดยมีจ านวนฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองกระจายอยู่ทั่วประเทศ ๖,๗๘๕ ฟาร์ม แยกเป็นฟาร์มขนาดเล็ก(จ านวนไก่
พื้นเมืองต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ตัว)ร้อยละ ๘๗.๕ ฟาร์มขนาดกลาง(จ านวนไก่พื้นเมือง ๑,๐๐๑ -๒,๐๐๐ ตัว) ร้อยละ 
๔.๔ ฟาร์มขนาดใหญ่(จ านวนไก่พื้นเมืองมากกว่า ๒,๐๐๐ ตัว) ร้อยละ ๘.๑ โดยการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมีการ
กระจายตัวในแต่ละภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๔๓.๕ ภาคเหนือร้อยละ ๓๔.๐ ภาคกลางร้อย
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ละ ๑๒.๘ และภาคใต้ร้อยละ ๙.๘ ในจ านวนไก่พ้ืนบ้านทั้งหมดนั้นนอกจากส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพ่ือป้อน
ตลาดในลักษณะเนื้อไก่และไข่ไก่แล้ว ไก่อูหรือไก่ พื้นเมืองน้ันก็เป็นไก่พ้ืนบ้านอีกประเภทหน่ึงทีก่ าลังเป็นท่ีนิยม
เลี้ยงเพ่ิมขึ้น 
  นอกจากนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องเร่งส ารวจปริมาณการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน ในข้อมูล
เชิงลึกโดยแยกประเภทของไก่พื้นบ้านอย่างละเอียด ส่วนข้อมูลการบริโภคในประเทศก็ต้องมีการส ารวจแยก
ปริมาณความต้องการบริโภคไก่พ้ืนบ้านด้วย ส าหรับตลาดไก่สวยงามก็ควรจะมีการส ารวจสถานการณ์ด้าน
การตลาด นอกจากนี้ในการส่งออกนั้นควรต้องแยกพิกัดไก่พื้นบ้านออกมาต่างหาก ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลสภาพการ
ผลิตและการตลาดของไก่พื้นบ้านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การคาดการณ์แนวโน้มและการส่งเสริม
ต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นไก่พื้นเมืองไทยเป็นมรดกของไทย และมรดกของ
โลกมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลานของคน
ไทยกว่าหลายร้อยปี สมควรสืบทอดและอนุรักษ์ไก่ พื้นเมืองไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องตามหลักพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ๔.๐ สร้างความเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงและ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศไทย 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ ความต้องการ:   

             เกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมจากภาครัฐ และการยอมรับความภาคภูมิใจในอาชีพไก่ชน
ระดับรากหญ้า  ที่มีมายาวนาน ให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เกษตรกรรากฐานหญ้า ให้อยู่ดีกินดีในอนาคต การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอาชีพหนึ่ง  
ที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถสร้าง รายได้ให้แก่ครอบครัว
เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศเป็นหลักประกันของครอบครัว ท าให้เกิด การพึ่งพาตนเอง 
และเกิดความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์ 

ความเร่งด่วน:   
  - ความส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการอย่างมากเนื่องจากอาชีพปศุสัตว์จะต้องปรับเปลี่ยน
ให้เกษตรกรที่มีเลี้ยงสัตว์อย่างเดียว สามารถน าผลผลิตที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ เพิ่มช่องทางอาชีพ เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงในกับการพัฒนาประเทศ คาด
ว่าถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมไก่พื้นเมือง จะท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในอาชีพที่ควรจะได้รับการอนุรักษ์สายพันธ์ุ 
และการสืบทอดสายพันธ์ุไก่พื้นเมืองที่เป็นมรดกของประเทศ และมรดกโลกที่เกษตรกรภาคภูมิใจ  ในอาชีพที่
สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจการผลิตไก่พ้ืนเมืองในเชิงการค้าแบบครบวงจรในอนาคต  

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                     ๑. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แก่เกษตรกรให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน 

  ๒. เพื่อจัดระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
  ๓. เพื่อพัฒนาเพาะพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ปรับปรุงให้ได้พันธุกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

  ๔. เพื่อจัดระบบการจัดการโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และอาหารที่เลี้ยงไก่ที่มีคุณภาพในชุมชน 

  ๕. เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรผู้เลี้ยงมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีความสุข รายได้ต่อ
ครอบครัวสูงขึ้น 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม โครงการใหม่ 
  

(2.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา ด าเนินการปกติ 
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(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ1ปี  เริ่มต้น 1ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดปี 30 กันยายน 256๓ 
(2.5)สถานที่ด าเนินโครงการ:(ระบุพ้ืนที่ด าเนินการเช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 

 ทุกอ าเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย: 

 (๑)เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) ๕๐ คน  ในพื้นที่ทั้ง ๗ อ าเภอของจังหวัดนครปฐม 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 

 ประชาชนผู้บริโภคไก่อินทรีย/์ปลอดสาร  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ผู้ประกอบการอาชีพการซื้อและ
ขายไก่พื้นเมือง และธุรกิจไก่พื้นเมือง 
 (4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1)  เป้าหมายโครงการ: 
ตัวชี้วัด   

(1)  เกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่พื้นเมือง ได้รับการอบรม /ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรที่ก าหนด จ านวน   
50 คน 

(2)  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจ านวน ๕๐ คน ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ (GFM) 

 (4.2) ผลผลิต: 
(1)  เกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่พื้นเมือง  ได้รับการอบรม /ศึกษาดู ตามหลักสูตรที่ก าหนด จ านวน 

50 คน 
(2)  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐานของกรมปศุ

สัตว์ (GFM) จ านวน ๕0 คน 
(4.3) ผลลัพธ์: 

 (๑) เป็นฐานผลิตไก่พ้ืนเมืองปลอดสาร 

 (๒) เป็นการอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมืองไทยสวยงามของมรดกไทย 

 (๓.) ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทยกินดีอยู่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 (๔.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์มรดกไก่พ้ืนเมือง ไก่ไทยเนื้ออร่อยเนื้อปลอดสาร ไก่เก่งเชิงกีฬา  
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

               (๕.) เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจการผลิตไก่พ้ืนเมืองในเชิงการค้าแบบครบวงจรในอนาคต 
ส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ แข่งขันสู่ต่างประเทศ ถือว่าเป็นสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่คุณภาพ
ของสายพันธ์ุและด้านคุณภาพของเน้ือไก่พ้ืนเมืองเป็นที่ยอมรับ  

(4.4) ผลกระทบ:   
เชิงบวก:เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมาณ ๕๐ ฟาร์ม จะได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานต้ังแต่

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า แบบครบวงจร 
เชิงลบ:-  
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(5) แนวทางการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการ 
ก.ย.-ธ.ค.6๑ ม.ค.-มี.ค.6๒ เม.ย.-มิ.ย.6๒ ก.ค.-ก.ย.6๒ 

1. การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
ปลอดสารแบบครบวงจร วงเงิน 
(๖๔๑,๔๘๐ บาท ประกอบด้วย 

    

1.1จัดฝึกอบรมให้ความรู้เชิง
วิชาการ/ศึกษาดูงานแนวทางการเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง (เครือข่ายไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่)ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมือง จ านวน ๕๐ ราย 

    

1.2 ปรับปรุงโรงเรือนหรือซ่อมแซม
หรือสร้างใหม่ ตามระบบปลอดภัยทาง
ชีวภาพ พร้อมปรับปรุงสถานที่รอบ
โรงเรือน สิ่งแวดล้อม ความสะอาด
สุขลักษณะ ปลอดโรค (โดยใช้
งบประมาณของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ) 

    

๑.๓แจกตาข่ายอ่วน ไนล่อน ส าหรับ
ล้อมบริเวณโรงเรือน/คอกสัตว์ 
จ านวน ๕๐ ชุด  

    

๑.๔แจกอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองพร้อมชุดอุปกรณ์การท า    
วัคซินและเวชภัณฑ์การป้องกันโรค
วงเงิน บาท 

    

๑.๕ สนับสนุนตู้ฟักไข่ไก่ ขนาด 
๕๐๐ ฟอง จ านวน ๑ ตู้  

    

รวมทั้งสิ้น  ๖๔๑,๔๘๐  บาท     

(6) วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ๖๔๑,๔๘๐  บาท 
     วงเงินงบประมาณ :........๖๔๑,๔๘๐............บาท (รายละเอียดตามเอกสารตามแนบท้าย) 

หน่วย :บาท 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

 
๒๕๖๓ 

 

 
๖๔๑,๔๘๐ 

 
- 
 

 
๖๔๑,๔๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔๑,๔๘๐ - ๖๔๑,๔๘๐ 
หมายเหตุ งบประมาณภายในงบด าเนินงานสามารถถัวจ่ายกันได ้
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วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย(รายละเอียดวงเงินตามเอกสารแนบท้าย) 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๖๔๑,๔๘๐ - 
๑. งบด าเนินการ ๕๙๑,๔๘๐ - 
 ๑.๑. ค่าตอบแทน  - - 
  ๑.๒.ค่าใช้สอย   ๓๑๗,๘๘๐  - 
  ๑.๓. ค่าวัสดุ  ๒๗๓,๖๐๐ - 
  ๑.๔. ค่าสาธารณูปโภค  - - 
๒. งบลงทุน ๕๐,๐๐๐ - 
 ๒.๑.ค่าครุภัณฑ์  ๕๐,๐๐๐ - 
  ๒.๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  - - 
๓. เงินอุดหนุน  - - 
๔. รายจ่ายอื่น  - - 

 

(8)  ความพร้อมของโครงการ 
(8.1)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาต  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที 

อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว  แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................... 
มีแต่ยังไม่สมบูรณ(์ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................... 

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 
▪ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
▪ เครื่องมือด าเนินการ          มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม  

▪ เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 

  ไม่มีประสบการณ์ 
(8.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
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(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
  ต้องท ารายงานการศึกษา 

(9)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะรับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการไปบริหารจัดการต่อไป 

(10)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด:- 


