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1 โครงการ ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 20,500 ราย 81,604.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 5 22,605 110.27 81,603.39 100.00

1 โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 143,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 143,100.00 100.00
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
 - ปองกันโรคใหกับกระบือ 2,120 ตัว 1,740 82.08
 - อบรมเกษตรกรผูเล้ียงกระบือระดับจังหวัด 20 ราย 20 100.00
 - กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 40 กลุม 40 100.00
 - เกษตรกรไดรับการปรับโครงสรางการผลิตเล้ียงกระบือ 350 ราย 350 100.00
 - เคร่ืองสับหญา 1 เคร่ือง 1 100.00
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 115 ไร 12,450.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 12,450.00 100.00
         เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม
 - สงเสริมการเล้ียงโคเน้ือ 35 ไร 35 100.00
 - สงเสริมการเล้ียงกระบือ 80 ไร 80 100.00
กิจกรรม ปรับโครงสรางการผลิตปศุสัตว 201,500.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 201,500.00 100.00
 - เกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมการผลิตกระบือ 530 ราย 1,097 206.98
 - จํานวนแมกระบือท่ีไดรับการผสมเทียม 1,060 ตัว 1,370 129.25
 - เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเล้ียงดูกระบือพอพันธุ 90,000.00 90,000.00 100.00
   ประจํากลุม

2 โครงการ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 26,200.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 26,200.00 100.00
          ฮาลาลดานปศุสัตว
 - เก็บตัวอยางผลิตภัณฑปศุสัตวตรวจ 10 ตัวอยาง 10 100.00
  วิเคราะหการปนเปอน Procine DNA

กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 564,070.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 564,069.67 100.00
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 - สถานท่ีประกอบการปศุสัตวท่ีไดรับการ 51 แหง 75 147.06
ตรวจประเมินมาตรฐาน
 - ตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงฆาสัตว 3 แหง 4 133.33
  และสถานท่ีจําหนาย
 - แกไขปญหาการใชสารเรงเน้ือแดง 30 แหง 31 103.33
 - ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว 47 แหง 47 100.00
   ภายในประเทศ
 - เน้ือสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 5 แหง 5 100.00
 - ตรวจสอบ พ.ร.บ.อาหารสัตว 101 แหง 134 132.67
 - เฝาระวังสารตกคาง (เก็บตัวอยาง) 58 ตัวอยาง 35 60.34
 - ติดตามตรวจสอบดานส่ิงแวดลอมฟารมและโรงฆา 1 แหง 1 100.00
 - ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเช้ือด้ือยาในสัตว 28 ตัวอยาง 28 100.00
  เก็บตัวอยางเน้ือสัตว ลําไส จากโรงฆาสัตว และ
  สถานท่ีจําหนายเน้ือสัตว

3 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 88,300.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 88,290.00 99.99
กิจกรรม สรางเกษตรกรปราดเปร่ือง
 - เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขาสู 110 ราย 110 100.00
  ระบบ Smart Farmer

4 โครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 212,300.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 212,300.00 100.00
กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
 - สงเสริมการเล้ียงกระบือแบบแปลงใหญ 1 แปลง 1 100.00
 - สงเสริมการเล้ียงโคเน้ือ (แปลงเดิม) 1 แปลง 1 100.00
 - สงเสริมการเล้ียงแพะแบบแปลงใหญ 1 แปลง 1 100.00
 - เคร่ืองสับหญา 1 เคร่ือง 1 100.00

5 โครงการ พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 158,500.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 158,500.00 100.00
กิจกรรม พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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การผลิตสินคาเกษตร
 - พัฒนาความพรอมศูนยเรียนรู 8 ศูนย 8 100.00
 - ฝกอบรมเกษตรกรผานศูนยเรียนรู 80 ราย 80 100.00

6 โครงการ สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 498,700.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 498,668.00 99.99
กิจกรรม สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม

7 โครงการ สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 59,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 59,099.88 100.00
 - บริการผสมเทียมโคเน้ือ 1,330 ตัว 1,700 127.82
 - บริการผสมเทียมแพะ 50 ตัว 0 0.00
 - จํานวนโคเน้ือท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 798 ตัว 1,310 164.16
 - จํานวนแพะท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 28 ตัว 0 0.00
 - ติดตามงานเครือขายกระบือ 1 เครือขาย 1 100.00
กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว 886,820.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 886,820.00 100.00
 - เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดโรคสัตว 2,660 ตัว 834 31.35
 - อบรมเกษตรกรเพ่ือปรับปรุงสถานท่ีเล้ียง 300 ราย 303 101.00
 - สัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 15,828 ตัว 16,038 101.33
  (Haemorrhagic)
 - เฝาระวังโรคแซลโมเนลลาฟารมไกเน้ือ,ไกไข 9 ฟารม 9 100.00
 - บริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคระบาดสัตวปก 554,400 ตัว 551,930 99.55
 - บริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว (FMD) 64,631 ตัว 67,186 103.95
   โค/กระบือ/แพะ/แกะ
 - บริการบําบัดโรคสัตว 3,093 ตัว 22,393 723.99
 - เสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตวในสุกร 10 ฟารม 10 100.00

1 รายการคชจ.บุคลากรภาครัฐฯ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐดานปศุสัตว 5,574,441.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 5 5,566,441.00 99.86

แผนงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 113,267.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 113,251.40 99.99
กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตร 1,513,300.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 1,513,294.32 100.00
         โรคสัตว
 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดับเบ้ิลแค็ป 1 คัน 1 100.00
 - สรางภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบา 9,000 ตัว 9,409 104.54
กิจกรรม ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 223,900.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 223,900.00 100.00
          ดานการปศุสัตว
 - สัมมนาเครือขายเกษตรกรผูเล้ียงกระบือ 80 ราย 80 100.00
 - ประสานกลุมเกษตรกรผูเล้ียงกระบือ 40 กลุม 40 100.00
 - สงเสริมการเล้ียงสัตวเล็ก อบรมเกษตรกรเล้ียงแพะ 25 ราย 25 100.00
 - ใหความรูการเล้ียงสัตวกับผูนําเกษตรกร 25 ราย 25 100.00
 - อบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาอาสาปศุสัตว 20 ราย 20 100.00
 - ฝกอบรมเกษตรกรผานศูนยเรียนรู 100 ราย 100 100.00
 - พัฒนาความเขมแข็งกลุมเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 1 กลุม 1 100.00

10 ราย 10 100.00
 - คลินิคเกษตรเคล่ือนท่ี 270 ราย 350 129.63
 - คัดเลือกเกษตรกรดีเดน 1 กลุม 1 100.00

1 ราย 1 100.00
กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 36,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 36,000.00 100.00

1 โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 227,620.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 1 227,620.00 100.00
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
 - สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 1,000 ตัว 1,260 126.00

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
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รอยละ เบิกจาย รอยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

(๗)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน (๑๐)

จํานวน หนวยนับ

แหลงที่มา
ของ

งบประมาณ
 (๕)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ดาน
การเกษตร

และ
สหกรณ

ของจังหวัด 
(๙)

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

ประจําไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕60

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลํา
ดับ
ที่ 
(๑)

เปาหมาย (๓)

งบประมาณ (๔)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

  ควบคุมประชากรสัตวโดยการผาตัดทําหมันสุนัข-แมว
 - ติดตามเษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ 12 คร้ัง 15 125.00
  เกษตรกรตามพระราชดําริ

2 โครงการเกษตรอินทรีย 1,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 1,100.00 100.00
กิจกรรม สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 1 ฟารม 1 100.00

1 โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 50,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 50,000.00 100.00
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 - ท่ีกักสุนัขเคล่ือนท่ี 1 หลัง 1 100.00

1 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 1,042,500.00 กรมปศุสัตว 3 เดือน 2 1,042,500.00 100.00
กิจกรรม อาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร
รายยอย
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการ 500 ราย 446 89.20
ใหบริการของอาสาปศุสัตว
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการผสมเทียม 2,750 ตัว 154 5.60

1 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 107,080.00 กรมปศุสัตว 3 เดือน 2 107,080.00 100.00
กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว
รายยอย
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดการพัฒนาทักษะ 80 ราย 80 100.00
อาชีพดานปศุสัตว

1 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 2,900,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 2,727,102.00 94.04
กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรดานการเล้ียง 500 ราย 500 100.00
กระบือ
กิจกรรม ปรับปรุงพันธุและสงเสริมสุขภาพกระบือ 500 ตัว 500 100.00

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน ยุทธศาสตรจังหวัดอุทัยธานี

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร



              แบบ ตผจ.๐๒

                             แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบระมาณ ๒๕61

หนวย:บาท
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ผลการ
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แหลงที่มา
ของ

งบประมาณ
 (๕)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

ดาน
การเกษตร

และ
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ของจังหวัด 
(๙)

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

ประจําไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕60

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลํา
ดับ
ที่ 
(๑)

เปาหมาย (๓)

งบประมาณ (๔)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

กิจกรรม จัดประชุมรวมภาคีการตลาดกระบือพันธุดี 500 ราย 500 100.00
ระหวางผูซ้ือและผูขาย
กิจกรรม ประกวดกระบือในจังหวัดอุทัยธานี 1 คร้ัง 1 100.00
กิจกรรม สงเสริมฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว 60 ราย 60 100.00

2 โครงการ พัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเล้ียงไก 1,500,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 1,424,950.00 95.00
แสมดํา จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรดานการเล้ียง 500 ราย 500 100.00
ไกแสมดํา
กิจกรรมจัดทําพันธุประวัติโครงราง/เก็บสายพันธุท่ีดี 24 กลุม 24 100.00
กิจกรรม ประกวดไกแสมดํา 1 คร้ัง 1 100.00
กิจกรรม จัดประชุมรวมภาคีตลาดสัตวปกพันธุดี 500 ราย 500 100.00
ระหวางผูซ้ือและผูขาย

3 โครงการ ธนาคารพืชอาหารสัตวและการ 1,000,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 949,450.00 94.95

ปลูกหญาอาหารอาหารสัตว
กิจกรรม ฝกอบรมเกษตรกรดานการผลิตและ 500 ราย 500 100.00
สํารองอาหารสัตว
กิจกรรม สงเสริมการปลูกหญาอาหารสัตว 8 กลุม 8 100.00
กิจกรรม ฝกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชอาหารสัตว 500 ราย 500 100.00
กิจกรรม ประกวดพืชอาหารสัตว 1 คร้ัง 1 100.00

รวม ....8....แผนงาน...17.....โครงการ

หมายเหตุ       - โครงการ หมายถึง  จํานวนงาน/โครงการ

                   - ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 ( พ.ศ.๒๕60 - ๒๕64 )

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน



              แบบ ตผจ.๐๒

                             แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบระมาณ ๒๕61
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ประจําไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕60

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลํา
ดับ
ที่ 
(๑)

เปาหมาย (๓)

งบประมาณ (๔)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการาครัฐ

              - แหลงท่ีมางบประมาณ  คือ  ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

  ๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจําปของหนวยงาน

  ๓. งบประมาณอื่น  ๆคือ งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากกลุมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินนอกงบประมาณ แหลงเงินทุนตางประเทสและอื่น ๆ


