
.

ณ วันท่ี 

*กรุณาเลือกประเภทงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (โดยใช้เคร่ืองหมาย √ )     งบลงทุน - สรก. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด                                             

**กรุณาเลือกประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √)     ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนามใน

สัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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2 กล่องเคล่ือนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่ 10,000.00 P 64127379105 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64 พ.ย.64 ทางกรมฯ มีการ

ผล (ข)  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64 ปรับเปล่ียนแบบ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 34,000.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64 สินค้ามีไม่เพียงพอ

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64 กับความต้องการ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิ) ในท้องตลาด

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊กบุค 16,000.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  "

ส ำหรับงำนส ำนักงำน ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  "

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ขำวด ำ 44,500.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  "

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64

7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 37,500.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  "

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64

 ท่ี  ช่ือโครงการ / รายการ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ข้ันตอนการด าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ
ก ำหนด 

รำคำกลำง

รำยงำน

ขอซ้ือขอ

จ้ำง

ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง

เลขท่ีโครงการ

ในระบบ e-gp

ประกำศเชิญชวน ประกำศผู้ชนะ  (ระบุช่วงเดือน)

งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร
ครุภัณฑ์

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)
 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ช่ือหน่วยงาน ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2

30  พฤศจิกำยน 2564



.

ณ วันท่ี 

*กรุณาเลือกประเภทงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (โดยใช้เคร่ืองหมาย √ )     งบลงทุน - สรก. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด                                             

**กรุณาเลือกประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √)     ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนามใน

สัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 ท่ี  ช่ือโครงการ / รายการ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ข้ันตอนการด าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ
ก ำหนด 

รำคำกลำง

รำยงำน

ขอซ้ือขอ

จ้ำง

ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง

เลขท่ีโครงการ

ในระบบ e-gp

ประกำศเชิญชวน ประกำศผู้ชนะ  (ระบุช่วงเดือน)

งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร
ครุภัณฑ์

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)
 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ช่ือหน่วยงาน ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2

30  พฤศจิกำยน 2564

8 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำ 800 VA 2,500.00 P 64127142037 P แผน (ก) ต.ค.64 ต.ค.64 ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  "

ผล (ข)  ต.ค.64  ต.ค.64  ต.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64  ธ.ค.64

 ระบุข้ันตอนกำรด ำเนินกำรอยู่ในข้ันตอนใด ช่ือผู้รายงาน:   นางสาวอรทิรา  เจียมพงษ์

  (ก) หมำยถึง ระบุช่วงเดือนของแผนกำรด ำเนินกำร ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป

  (ข) หมำยถึง ระบุช่วงเดือนของผลกำรด ำเนินกำร เบอร์โทรติดต่อ   038-511997

ช่ือ ID LINE……………………………………………………………

*ช่ือผู้รำยงำนคือช่ือผู้ท่ีสำมำรถติดต่อประสำนงำนและสอบถำมรำยละเอียดของข้อมูลได้

หมายเหตุ :ขอให้ส่วนราชการส่งไฟล์ Excel Form ให้ทาง Line กลุ่มเร่งรัดเบิกจ่าย_ฉช เท่าน้ัน
หลังจากท่ีได้รับแจ้งงบประมาณจากต้นสังกัด  และส่งความคืบหน้าภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน

รวมท้ังส้ิน  







ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ

(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

1 เคร่ืองอ่านไมโครชิพ 33,000.00 7017028656 33,000.00    แผน (ก) 33,000.00  
ผล (ข) 33,000.00  

2 กล่องเคล่ือนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่ 10,000.00 7017256247 10,000.00    แผน (ก) 10,000.00 
ผล (ข)

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 34,000.00 7017198679 33,983.20    แผน (ก) 33,953.20   16.80
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ผล (ข)

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊กบุค 16,000.00 7017198679 15,996.50    แผน (ก) 15,996.50   3.50

ส ำหรับงำนส ำนักงำน ผล (ข)

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300.00 7017198679 4,280.00      แผน (ก) 4,280.00     20

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ผล (ข)

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ขำวด ำ 44,500.00 7017198679 44,405.00    แผน (ก) 44,405.00   95
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) ผล (ข)

7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 37,500.00 7017198679 37,450.00    แผน (ก) 37,450.00   50
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ผล (ข)

8 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำ 800 VA 2,500.00 7017198679 2,461.00      แผน (ก) 2,461.00     39
ผล (ข)

181,800.00 181,575.70 224.30

ช่ือผู้รำยงำน:   นำงสำวอรทิรำ  เจียมพงษ์
ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนท่ัวไป

เบอร์โทรติดต่อ   038-511997

ช่ือ ID LINE……………………………………………………………

รวมท้ังส้ิน  

มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ก.ย. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ช่ือหน่วยงำน   ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2

ณ วันท่ี   30  พฤศจิกำยน  2564

 ท่ี  ช่ือโครงกำร / รำยกำร

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

วงเงินก่อหน้ี แผน / ผลงบประมำณ เลขท่ี PO ในระบบ GFMIS

หน่วย : บำท

เงินเหลือจ่ำย
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

ธ.ค.64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย.65 พ.ค. 65 ส.ค.65



ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี......30  พฤศจิกายน 2564...........................
หน่วย : บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
แผน 72,200.00           -               -            -            27,030.00     37,870.00     7,100.00       
ผล -                    

2. งบด าเนินงาน (ยกเว้น  คชจ.ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา)

แผน 9,957,510.00       548,263.63     669,846.88 823,235.37 884,687.48    4,062,458.32 2,969,018.32 
ผล 1,218,110.51       548,263.63     669,846.88 

3. รวม 1+2 
แผน 10,029,710.00     548,263.63     669,846.88 823,235.37 911,717.48    4,100,328.32 2,976,118.32 
ผล 1,218,110.51       548,263.63     669,846.88 -            -              -              -              

ช่ือผู้รายงาน: ……นางทัศนียา  ส่ือสวัสด์ิวณิชย์........................

ต าแหน่ง........เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน.............................................

เบอร์โทรติดต่อ.........0859171626.................................

ช่ือ ID LINE……………tas1626………………………………………

ไตรมาสท่ี 4

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการ ......ส านักงานปศุสัตว์เขต  2.................................

รายการ รวม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3





ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

    กิจกรรมรองตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

      - ตรวจติดตาม ก ากับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ครัง้ 5

      - ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ครัง้ 9

      - ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ราย 115

    กิจกรรมรองแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง

      - จ านวนการตรวจสอบฟาร์ม โรงฆ่าและสถานท่ีผลิตอาหารสัตว์ แหง่ 70

      - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากฟาร์ม โรงฆ่า และสถานท่ีผลิต ตวัอยา่ง 350

        อาหารสัตว์ ตรวจสารเร่งเน้ือแดง

    กิจกรรมรองตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

      - จ านวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศท่ีได้รับการตรวจรับรอง GMP แหง่ 1

    กิจกรรมรองพัฒนาส่ิงแวดล้อม

      - ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์  แหง่ 13

      - ฟาร์มรักษ์ส่ิงแวดล้อม แหง่ 10

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ หน่วยนับ
รวม

ท้ังหมด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ หน่วยนับ
รวม

ท้ังหมด

    กิจกรรมรองไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ Ok)

      - เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ ตวัอยา่ง 26

        มาตรฐานท่ีก าหนด

    กิจกรรมรองตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์

      -  จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ท่ีได้รับบริการ แหง่ 10

         ตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP 

    กิจกรรมรองตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก

      - ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก แหง่ 3

      - ตรวจติดตามคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก แหง่ 44

      - ตรวจต่ออายุคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก แหง่ 2

1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

    กิจกรรมรองตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

      -  ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 18

      - ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 1



คงเหลือ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ณ ม.ีค.65

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สพส)

แผนการใช้ 299,800 88,600 25,400 41,500 39,900 8,700 16,100 52,400 16,700 10,500 0

ผลการใช้ 299,800 28,470 41,270 32,945 39,120 38,990 68,610 50,395

1.2 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (อยส)

แผนการใช้ 55,100 3,000 3,000 6,100 6,100 22,500 3,600 3,600 3,600 3,600 0

ผลการใช้ 55,100 0 0 18,500 8,830 20,000 0 7,770

1.3 กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

แผนการใช้ 24,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0

ผลการใช้ 24,000 5,690 2,520 0 5,200 0 0 10,590

1.4 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

แผนการใช้ 18,400 1,200 0 1,100 0 2,200 7,400 3,600 2,900 0 0

ผลการใช้ 18400 0 5200 0 3960 1000 0 8240

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เงินท่ีได้รับ

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

กิจกรรมรอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนา/ปราดเปร่ือง-กสส

   - คัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต ราย 1

   - ก ากับ ติดตาม รวบรวบผลงาน และประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 3

2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง :  การเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก.

 - คัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของจังหวัดในพ้ืนท่ี ศูนย์ 1

 - โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรส าหรับศูนย์เครือข่าย 

ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
ราย 21

 - ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 12

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ , อาสาปศุสัตว์

   - คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ราย 1

   - ติดตามนิเทศงาน คร้ัง 3

4. โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ , อาสาปศุสัตว์

   - คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น 
ราย 

กลุ่ม

3

3

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
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5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับการถ่ายทอด-กสส

 -จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายเกษตรกรเล้ียงแพะระดับเขต คร้ัง 3

     +คร้ังท่ี 1 ประชุมช้ีแจงแผนฯ

     +คร้ังท่ี 2 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ

     +คร้ังท่ี 3 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ

 -ติดตามนิเทศงาน และเก็บข้อมูลวิชาการ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คร้ัง 5

6. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือและกระบือ

กิจกกรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือ-กระบือ

 - ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเช่ือมโยงระบบการผลิตและการ

บริหารจัดการด้านการตลาดโคเน้ือ-กระบือ ระดับเขต ราย 30 18 ม.ค. 65

 - ติดตามงานด้านโค-กระบือ คร้ัง 3

7. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม

 - ติดตาม ตรวจเย่ียมให้ค าแนะน า คร้ัง 12

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์

 - ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ท้ังระบบ

 1. ระยะท่ี 1 ต้ังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (ส ารวจและจัดท าข้อมูลท้ัง

ระบบ)
คร้ัง 1

 2. ระยะท่ี 2 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน)
คร้ัง 1

 - ติดตามและนิเทศงาน คร้ัง 12
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9. โครงการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมท้ังระบบ

   - แต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านม

   - ตรวจสอบปริมาณน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์โคนม ภายใน

 1 วัน ทุกศูนย์ เดือนละคร้ัง
คร้ัง 12

   - รายงานสถานการณ์โคนมส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก่อนวันท่ี 30

 ของเดือน
 คร้ัง 12

   - จัดกิจกรรม Dairy Field Day แนะน าแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ตรวจเย่ียมนิเทศ

งาน ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์ และรายงานผลส่งให้กองส่งเสริมฯ ทราบ
คร้ัง 3

10. โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพระราชทานโคนม

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพระราชทานโคนม

    10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบโคนม (Key Farm)

     - คัดเลือก Key Farm ตามเป้าท่ีก าหนด ราย 3

     - ติดตาม ให้ค าแนะน าเกษตรกรฟาร์มโคนมต้นแบบ Key Farm จังหวัด 3

     - จัด Dairy Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มพัฒนา

ระบบโคนม สนับสนุนและติดตามรวบรวมรายงานตามกิจกรรม ส่งกองส่งเสริม

และพัฒนาการปศุสัตว์

จังหวัด 4

     - รายงานแผน ผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการด าเนินงาน Key Farm ให้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)
คร้ัง 1

    10.2. กิจกรรม สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers)

     - คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติและแบบฟอร์ม Dairy 

Husbandry Checklist ท่ี กสส. ก าหนด
ราย 2

     - ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ตรวจเย่ียมพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ท่ีคัดเลือก
จังหวัด 3



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย

11. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

   - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์โค

นม ทุกเดือน เดือนละคร้ัง
คร้ัง 12

12. เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี

  - จัดประชุมช้ีแจง เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอ คร้ัง 1

  - แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต

  - คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี ดีเด่นระดับเขต   และรายงานผลการคัดเลือก

เครือข่ายสัตว์ฯ ให้ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์
จังหวัด 9

  - ติดตามตรวจเย่ียมให้ค าแนะน าการด าเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัด 9

  - รายงานผลการด าเนินงาน รอบการประเมินท่ี 1 (6 เดือน) คร้ัง 1

  - รายงานผลการด าเนินงาน รอบการประเมินท่ี 1 (12 เดือน) คร้ัง 1

13. โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

  - ติดตามความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว จังหวัด 1

14. โครงการสนับสนุนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

   - ติดตามให้ค าแนะน า ประเมินผล และสรุปรายงาน คร้ัง 12

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

  - ติดตามและแก้ไขปัญหา การเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกร คร้ัง 4
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16. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงและการตลาดของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรราย

ย่อย-เล็ก

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง : พัฒนาระบบการเล้ียงสัตว์เล็ก

  -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 4

17. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด

กิจกรรมหลัก :  ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

(ด้านปศุสัตว์)

กิจกรรมรอง :  ยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด

 - ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร คร้ัง 12

18. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมรอง ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามแนวพระราชด าริ

 - ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ คร้ัง 1

 - ประกวด สนง.ปศจ. ท่ีมีผลการปฏิบัติบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น คร้ัง 1

 - ประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีและกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 1

 - การติดตามและให้ค าแนะน า คร้ัง 12

19. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับการถ่ายทอด

 - จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารฯ 

หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปศุสัตว์
คร้ัง 2

 - ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 42

20. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 - ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 12
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1. โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

กิจกรรมรอง : เกษตรกรได้รับการพัฒนา/ปราดเปร่ือง-กสส

   - คัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต 1,440        

   - ก ำกับ ติดตำม รวบรวบผลงำน และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 960 960 1,640       

2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก . (ด้านปศุสัตว์)

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง :  การเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก .

 - คัดเลือก ศูนย์เครือข่ำย ศพก . (ด้ำนปศุสัตว์) ของจังหวัดในพ้ืนท่ี

 - โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเป็นวิทยำกรส ำหรับศูนย์

เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์)
86,200            86,200      

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 20,000            5,000      5,000      5,000       5,000      

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ , อาสาปศุสัตว์

   - คัดเลือกอำสำปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1,000        

   - ติดตำมนิเทศงำน 1,000      1,500      1,500       

4. โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ , อาสาปศุสัตว์

   - คัดเลือกเกษตรกร สถำบันเกษตรกรดีเด่น 9,000              9,000      

5,000              

5,000              

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565รวมท้ังส้ิน

(บาท)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
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5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 18,600            

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับการถ่ายทอด-กสส

 -จัดประชุมคณะกรรมกำร เครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะระดับเขต

     +คร้ังท่ี 1 ประชุมช้ีแจงแผนฯ 6,720      

     +คร้ังท่ี 2 จัดประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม /โครงกำร

     +คร้ังท่ี 3 จัดประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม /โครงกำร 7,400      

 -ติดตำมนิเทศงำน และเก็บข้อมูลวิชำกำร /ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 4,480              720         720          960         960          1,120      

6. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือและกระบือ

กิจกกรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือ-กระบือ 62,100

 - ฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรเช่ือมโยงระบบกำรผลิตและ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดโคเน้ือ-กระบือ ระดับเขต
12,300

 - ติดตำมงำนด้ำนโค-กระบือ 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550

7. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 20,000

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม

 - ติดตำม ตรวจเย่ียมให้ค ำแนะน ำ

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 5,000

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์

 - ส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ท้ังระบบ  

 1. ระยะท่ี 1 ต้ังแต่เดือนมกรำคม - มีนำคม 2565 (ส ำรวจและจัดท ำ

ข้อมูลท้ังระบบ)

 2. ระยะท่ี 2 ต้ังแต่เดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2565 (ทบทวน/ปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)

 - ติดตำมและนิเทศงำน 3,500

4,500

20,000

1,500
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9. โครงการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 210,300

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมท้ังระบบ

  - ตรวจสอบปริมำณน้ ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ /สหกรณ์โคนม 

ภำยใน 1 วัน ทุกศูนย์ เดือนละคร้ัง
15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250

 - รำยงำนสถำนกำรณ์โคนมส่งกองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ก่อน

วันท่ี 30 ของเดือน

 - จัดกิจกรรม Dairy Field Day แนะน ำแก้ไขปัญหำโดยเร็ว ตรวจเย่ียม

นิเทศงำน ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ/สหกรณ์ และรำยงำนผลส่งให้กอง

ส่งเสริมฯ ทรำบ

10,000 10,000 10,000

10. โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพระราชทานโคนม 84,000

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพระ

ราชทานโคนม

  10.1. กิจกรรม พัฒนาระบบโคนม (Key Farm) 42,000

   - คัดเลือก Key Farm ตำมเป้ำท่ีก ำหนด

   - จัดอบรม/ศึกษำดูงำน จำก Key Farm ท่ีได้รับกำรคัดเลือกในพ้ืนท่ี

เขตปศุสัตว์ท่ี 2
 2,340

   - จัด Dairy Field Day ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม

พัฒนำระบบโคนม สนับสนุนและติดตำมรวบรวมรำยงำนตำมกิจกรรม ส่ง

กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์

31,080 

  10.2. กิจกรรม สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy 

Farmers)
42,000

   - คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตำมคุณสมบัติและแบบฟอร์ม Dairy Husbandry

 Checklist ท่ี กสส. ก ำหนด

  -ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเย่ียม

พัฒนำปรับปรุงฟำร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ท่ีคัดเลือก
17,320    15,000      

 8,580

 9,680
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11. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 49,500

  - ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ ำนมของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ /

สหกรณ์โคนม ทุกเดือน เดือนละคร้ัง

  - ตรวจสอบนม UHT ก่อนเปิดภำคเรียน และหลังปิดภำคเรียน

12. เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 22,100

 - จัดประชุมช้ีแจง เจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์เขต /ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ ำเภอ

 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น

ระดับเขต

 - คัดเลือกเครือข่ำยสัตว์พันธ์ุดี ดีเด่นระดับเขต 2,200        

 - ติดตำมตรวจเย่ียมให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

13. โครงการสนับสนุนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 10,000

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ -กสส.

   - ติดตำมให้ค ำแนะน ำ ประเมินผล และสรุปรำยงำน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร
2,000

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินของ

เกษตรกร

   - ติดตำมและแก้ไขปัญหำ กำรเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกร 2,000

15. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงและการตลาดของเกษตรกรผู้เล้ียง

สุกรรายย่อย-เล็ก
6,300

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมรอง : พัฒนาระบบการเล้ียงสัตว์เล็ก

  -  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 800 900 960 960 960 960 760

12,580

49,500

7,320
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16. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมรอง : ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามแนวพระราชด าริ

 - ประชุมสัมมนำระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีและกลุ่มเกษตรกร 16,000 16,000

 - ประกวดหมู่บ้ำน/กลุ่มธนำคำรโค-กระบือ, สนง.ปศจ. ท่ีมีผลกำรปฏิบัติ

บัติงำนโครงกำร ธคก . ดีเด่น และติดตำมให้ค ำแนะน ำ
22,000 6,900 960 1,440 960 1,440 1,260 6,900 1,440 700

17. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับการถ่ายทอด

 - จัดอบรมโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำรฯ 

หลักสูตร หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรปศุสัตว์
3,600 1,800 1,800

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 4,200 960 720 480 600 480 480 480

18. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 20,000 4,320 3,160 1,200 1,320 1,320 4,320 3,160 1,200


