
              แบบ ตผจ.๐๒

                             แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบระมาณ ๒๕63

หนวย:บาท

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (๘)
ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ เบิกจาย รอยละ

1 โครงการ ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 83,500.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 5 40,731.48 48.78
กิจกรรม ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 21,200 ราย 21,682 102.27

2 โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร กรมปศุสัตว 12 เดือน 3
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 4,000.00 0.00 0.00
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการ 100 ตัว 59 59.00
ผสมเทียม (โคเน้ือ)
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 7,500.00 7,460.00 99.47
         เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีไมเหมาะสม
   พ้ืนท่ีการผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปล่ียนมาทําการ 115 ไร 115 100.00
    ปศุสัตว

3 โครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 173,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 66,760.00 38.59
กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
 - พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนา 5 แปลง 5 100.00
ดานปศุสัตว

4 โครงการ พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 69,700.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 3,360.00 4.82
กิจกรรม พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร 
 - เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 80 ราย 80 100.00

5 โครงการ สงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพฯ กรมปศุสัตว 12 เดือน 2
กิจกรรม สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 310,000.00 4,480.00 1.45
 - เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไดรับการพัฒนาศักยภาพ 4 กลุม 0 0.00
 - เกษตรกรท่ีไดรับการพฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 1,326 ราย 1,326 100.00

6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 1,600.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 0.00 0.00
กิจกรรม สงเสริมปศุสัตวอินทรีย 1 แหง 0 0.00

แหลงท่ีมา
ของ

งบประมาณ
 (๕)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน (๑๐)

จํานวน

(ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)
หนวยนับ

แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา

งบประมาณ (๔)

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ดาน
การเกษตร

และ
สหกรณ

ของจังหวัด 
(๙)

ประเด็น
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

(๗)

ประจําไตรมาสท่ี 2 ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕63

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลําดับ
ท่ี (๑)

เปาหมาย (๓)
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7 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว 12 เดือน 2
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 68,200.00 11,065.00 16.22

- จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 1,505 ตัว 1,240 82.39

กิจกรรม เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 84,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 0.00 0.00

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเฝาระวังทางอาการและประเมิน 50 ราย 50 100.00

   ความเส่ียง

 - ตรวจติดตามประเมินความเส่ียง 900 คร้ัง 225 25.00

กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว 1,924,180 ตัว 749,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 492,232 25.58 370,760.00 49.49
 - จํานวนสถานท่ีเล้ียงท่ีไดรับการเฝาระวังและทําลายเช้ือโรค 21,948 แหง 10,408 47.42
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการดูแลสุขภาพ 1,400 ตัว 1,262 90.14
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 17,870 ตัว  17,687 98.98
   ( Haemorrhagic)
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 180 ตัว 37 20.56
(FMD โคนม)
- จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 71,800 ตัว 35,616 49.60
(FMD โคเน้ือ/กระบือ/แพะ-แกะ)
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ 100 ราย 72 72.00
   GFM
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 1,850,800 ตัว 455,317 24.60
(วัคซีนรวมปองกันโรคในสัตวปก ND+IB)

1 รายการคชจ.บุคลากรภาครัฐฯ กรมปศุสัตว 12 เดือน 5
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐดานปศุสัตว 5,887,599.00 2,996,629.00 50.90

แผนงาน พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว กรมปศุสัตว 12 เดือน 3

กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 111,200.00 40,574.40 36.49

กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตร 541,400.00 257,451.57 47.55

         โรคสัตว

 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 9,000 ตัว 0 0.00

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 148,500.00 7,660.00 5.16

          ดานการปศุสัตว

 - เกษตรกรท่ีไดรับผลประโยชน 125 ราย 0 0.00

กิจกรรม  ตรวจสอบ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว 4 แหง 3 75.00

กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 54,000.00 22,500.00 41.67

กิจกรรม รถบรรทุก (ดีเผวล)ขนาด 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป 1 คัน 900,400.00 0.00 0.00

กิจกรรม กอสรางสํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี 1 หลัง 2,625,500.00 0.00 0.00

1 โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 108,540.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 1 67,680.00 62.35
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการผาตัดทําหมันภายใตโครง 1,200 ตัว 591 49.25
การสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 45,500.00 4,800.00 10.55
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการจากคลินิกสัตว 270 ราย 78 28.89

1 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กรมปศุสัตว 12 เดือน 2
กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 3 แหง 30,600.00 3 100.00 13,640.00 44.58
          ฮาลาลดานปศุสัตว
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

แผนงาน ยุทธศาสตรสรางพลังทางสังคม

แผนงาน ยุทธศาสตรการสรางมูลคา
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 - สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจ 265 แหง 489,200.00 263 99.25 187,820.80 38.39
ประเมินมาตรฐาน
 - สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจ 262 แหง 260 99.24
ประเมินมาตรฐาน

1 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 70,800.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 38,265.00 54.05
กิจกรรม สรางเกษตรกรปราดเปร่ือง
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขาสู 90 ราย 90 100.00
  ระบบ Smart Farmer

1 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาฯ 96,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 0.00 0.00
กิจกรรม พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
 การผลิตสินคาเกษตร

รวม ...7....แผนงาน...12.....โครงการ

หมายเหตุ       - โครงการ หมายถึง  จํานวนงาน/โครงการ

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

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการาครัฐ

 - จําแนกตามแหลงงบประมาณ  คือ  ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

                ๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจําปของหนวยงาน

                ๓. งบอ่ืน  ๆคือ งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากกลุมจังหวัด/ภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินนอกงบประมาณ แหลงเงินทุนตางประเทศและอ่ืน ๆ

แผนงานบูณราการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก










