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1 โครงการ ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 20,800 ราย 84,500.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 5 23,299 112.01 84,423.96 99.91

1 โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 70,800.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 70,600.00 99.72
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
 - จํานวนแมระบือท่ีด้ับกรผสมเทียม 1,100 ตัว 1,343 122.09
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 550 ราย 1,049 190.73
    การผลิตกระบือ
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับ 23,840.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 23,620.00 99.08
         เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีไมเหมาะสม
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการผสมเทียม 58 ตัว 73 125.86
   พ้ืนท่ีการผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปล่ียน 315 ไร 140 44.44
   มาทําการ ปศุสัตว
กิจกรรม ปรับโครงสรางการผลิตปศุสัตว 197,500.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 197,417.00 99.96
 - จํานวนกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 40 กลุม 40 100.00
 - จํานวนเกษตรกรไดรับการปรับโครงสรางการผลิตการ 350 ราย 350 100.00
   เล้ียงกระบือ

2 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 3 แหง 46,300.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 3 100.00 46,240.00 99.87
          ฮาลาลดานปศุสัตว
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 534,860.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 534786.00 99.99
 - สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจ 259 แหง 340 131.27
ประเมินมาตรฐาน

3 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 59,800.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 59800.00 100.00
กิจกรรม สรางเกษตรกรปราดเปร่ือง

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (Integration)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)

ประเด็น
ยุทธศาสตร
กระทรวง 
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แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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 - เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขาสู 80 ราย 80 100.00
  ระบบ Smart Farmer

4 โครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 423,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 423054.00 99.99
กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
 - พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนา 6 แปลง 6 100.00
ดานปศุสัตว

5 โครงการ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 65,200.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 65200.00 100.00
กิจกรรม ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ 8 แหง 8 100.00
การผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตวไดรับการสงเสริม

6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
กิจกรรม สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 520,260.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 520164.00 99.98
กิจกรรม สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 1,100.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 1100.00 100.00
 - ตรวจติดตามฟารมปศุสัตวอินทรีย 1 ฟารม 1 100.00

7 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 35,600.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 35,599.99 100.00
 - จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม 881 ตัว 1,893 214.87
กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว 860,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 859,864.37 99.98
 - จํานวนสถานท่ีเล้ียงท่ีไดรับการเฝาระวังและทําลายเช้ือโรค 21,948 แหง 21,572 98.29
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว 2,021,074 ตัว 2,106,985 104.25
 - การรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบการปองกันโรคและการ 130 ราย 213 163.85
เล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM)
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการบําบัดโรคสัตวตามเกณฑ 1,531 ตัว 5,035 328.87
มาตรฐานท่ีกําหนด

 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 15,821 ตัว 18,685 118.10
(Haemorrhagic)
 - การเฝาระวังโรควัวบา 2 ตัว 2 100.00
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 69,058 ตัว 75,925 109.94
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(FMD โคเน้ือ/กระบือ/แพะ-แกะ) 
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 1,936,000 ตัว 2,012,213 103.94
(วัคซีนรวมปองกันโรคในสัตวปก ND+IB)
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 195 ตัว 162 83.08
(FMD โคนม) 
 - การปรับระบบปองกันโรคในไกพ้ืนเมือง 11,005 ราย 9,757 88.66

8 โครงการ ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกพืชอาหารสัตว 50,000.00 กรมปศุสัตว 4 เดือน 0.00 0.00
 - เกษตกรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกพืชอาหารสัตว 2 ราย 2 100.00
 - ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกพืชอาหารสัตว 25 ไร 25 100.00

1 รายการคชจ.บุคลากรภาครัฐฯ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐดานปศุสัตว 500,496.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 5 499,045.64 99.71

1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว

กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 134,600.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 113,725.70 84.49

กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตร 1,374,600.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 1,182,638.85 86.04

         โรคสัตว

 - จํานวนสถานสงเคราะหสัตวท่ีไดรับการจดทะเบียนตาม 1 แหง 0 0.00

กฎหมาย

- จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 7,000  ตัว 5,853 83.61

 - ควบคุมประชากรสัตว โดยการผาตัดทําหมัน 210  ตัว 500 238.10

 - ตรวจสอบ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว 5 แหง 5 100.00

กิจกรรม ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 120,900.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 90,955.00 75.23

          ดานการปศุสัตว

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 348 ราย 440 126.44

กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 36,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3 24,000.00 66.67

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนงาน ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ

แผนงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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1 โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 162,900.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 1 74,510.00 45.74
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
 - จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการผาตัดทําหมันภายใตโครง 1,000 ตัว 1,101 110.10
การสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
 - ติดตามเษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
  เกษตรกรตามพระราชดําริ

1 โครงการสรางทักษะละสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 0.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3
กิจกรรม อาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร
          รายยอย
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให 500 ราย 414 82.80
บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว

1 โครงการทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 0.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 3
กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว 500 ราย 414 82.80

1 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 3,400,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 3,221,038.00 94.74
กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรดานการเล้ียง 240 คน 240 100.00
กระบือ
กิจกรรม ปรับปรุงพันธุและสงเสริมสุขภาพกระบือ 1,000 ตัว 658 65.80
กิจกรรม จัดประชุมรวมภาคีการตลาดกระบือพันธุดี 50 คน 50 100.00
ระหวางผูซ้ือและผูขาย

แผนงานยุทธศาสตรปฎิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

แผนงาน ยุทธศาสตรจังหวัดอุทัยธานี

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางสักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต



              แบบ ตผจ.๐๒

                             แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบระมาณ ๒๕62

หนวย:บาท

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (๘)
ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ เบิกจาย รอยละ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)

ประเด็น
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

(๗)

ประจําไตรมาสท่ี 4 ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕62

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลํา
ดับ
ท่ี 
(๑)

เปาหมาย (๓)

งบประมาณ (๔)

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ดาน
การเกษตร

และ
สหกรณของ
จังหวัด (๙)

แหลงท่ีมา
ของ

งบประมาณ
 (๕)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน (๑๐)

จํานวน หนวยนับ

กิจกรรม ประกวดกระบือในจังหวัดอุทัยธานี 1 คร้ัง 1 100.00
กิจกรรม สงเสริมฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว 30 ครอบครัว 30 100.00
กิจกรรม พัฒนาสงเสริมใหเกษตรกรตนแบบจัดทําฟารม 8 ฟารม 8 100.00
สาธิต

2 โครงการ พัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเล้ียงไกแสมดํา 1,600,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 1,518,328.00 94.90
กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกรเครือขาย 240 คน 240 100.00
ไดรับความรูและเทคโนโลยีดานการอนุรักษและการพัฒนา
การเล้ียงไกแสมดํา
กิจกรรม สงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถพัฒนาฟารม 24 แหง 24 100.00
เล้ียงไกแสมดําใหเปนแหลงเรียนรู และมีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (GFM/GAP)
กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ประกวดสัตว 1 คร้ัง 1 100.00
กิจกรรม พัฒนาสรางความเช่ือมโยงเครือขายของกลุม 50 คน 50 100.00
ใหเขมแข็งระหวางกลุมผูผลิตและกลุมการตลาด

3 โครงการ ธนาคารพืชอาหารสัตวและการ 1,950,000.00 จังหวัด 12 เดือน 2 1,950,000.00 100.00
ปลูกหญาอาหารสัตว
กิจกรรม ฝกอบรมเกษตรกรดานการผลิตและ 240 ราย 240 100.00
สํารองอาหารสัตว
กิจกรรม สงเสริมการปลูกหญาอาหารสัตว 100 แปลง 100 100.00
กิจกรรม ฝกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชอาหารสัตว 50 ราย 50 100.00
กิจกรรม ประกวดพืชอาหารสัตว 1 คร้ัง 1 100.00

รวม ....7....แผนงาน...15.....โครงการ

หมายเหตุ       - โครงการ หมายถึง  จํานวนงาน/โครงการ

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

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม



              แบบ ตผจ.๐๒

                             แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบระมาณ ๒๕62
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จังหวัด (๘)
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ดําเนินงาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
กระทรวง 

(๗)

ประจําไตรมาสท่ี 4 ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕62

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

ลํา
ดับ
ท่ี 
(๑)

เปาหมาย (๓)

งบประมาณ (๔)

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ดาน
การเกษตร

และ
สหกรณของ
จังหวัด (๙)

แหลงท่ีมา
ของ

งบประมาณ
 (๕)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 (๖)

งบประมาณ (๑๐.๒)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน (๑๐)

จํานวน หนวยนับ

 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


