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1 โครงการ ปรับปรงุขอมูลทะเบียนเกษตรกร กรมปศุสัตว 12 เดือน 5

กิจกรรม ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 21,200 ราย 83,500.00 31,341 147.83 83,424.96 99.91

2 โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร กรมปศุสัตว 12 เดือน 3

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มี

ไมเหมาะสมพ้ืนที่การผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปลี่ยนมาทําการ

ปศุสัตว   115 ไร 144 125.22

กิจกรรม ปรับโครงสรางการผลิตปศุสัตว

          จํานวนสัตวพันธุดทีี่ผลิตไดจากการผสมเทียม 1,565 ตัว 3,135 200.32

          จํานวนสัตวที่ไดรบับริการพัฒนาสุขภาพสัตว 1,920,364 ตัว 1,863,396 97.03

          จํานวนเกษตรกรที่ไดรบัการเฝาระวังทางอาการและ 270 ราย 270 100.00

ประเมินความเสี่ยง

3 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กรมปศุสัตว 12 เดือน 2

กิจกรรม พัฒนาและสงเสรมิอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว 3 แหง 27,000.00 3 100.00 27,000.00 100.00

 - สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจ 282 แหง 537,980.00 343 121.63 537,973.60 100.00

ประเมินมาตรฐาน

กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

 - สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจประเมิน 279 แหง 340 121.86

มาตรฐาน

กิจกรรม อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน

  จํานวนโรงเรยีนที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 72 โรงเรียน 19,300.00 72 100.00 19,080.00 98.86

4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมปศุสัตว 12 เดือน 2

กิจกรรม สงเสริมปศุสัตวอินทรีย 62,400.00 61,821.00 99.07

 - ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสรมิการทําปศุสัตวอินทรีย 15 ราย 15 100.00

กิจกรรม สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 228,800.00 228,773.00 99.99

  เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 420 ราย 480 0.00

  เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไดรับการพัฒนาศักภาพ 4 เครือขาย 4 100.00

ประจําไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ๒๕64

สวนราชการ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

งาน/โครงการ (๑๐.๑) งบประมาณ (๑๐.๒)

แบบสรุปรายงานความกาวหนาการดําเนิน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบประมาณ ๒๕64
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5 โครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 62,300.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 62,300.00 100.00

กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ

 - พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานปศุสัตว 4 แปลง 4 100.00

 - เงินอุดหนุนเกษตรกรสนับสนุนปจจัยการผลิตและพัฒนาฟารม 144,000.00 144,000.00 100.00

   ใหไดมาตรฐาน

6 โครงการ พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 159,140.00 กรมปศุสัตว 13 เดือน 2 158,914.00 99.86

กิจกรรม พัฒนาศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 - พัฒนาศักยภาพศูนยเครื่อขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) ระดับจังหวัด 1 ศูนย  1 100.00

 - พัฒนาศักยภาพศูนยเครื่อขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) ระดับอําเภอ 1 ศูนย 1 100.00

 - เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 80 ราย 80 100.00

7 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว 13 เดือน 2

กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 69,300.00 69,300.00 100.00

 - จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม 1,565 ตัว 3,135 200.32

 - จํานวนปศุสัตวที่ตั้งทองจากการผสมเทียม 1,738 ตัว 2,763 158.98

กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว 865,610.00 865,604.00 100.00

 - จํานวนสถานที่เลี้ยงที่ไดรับการเฝาระวังและทําลายเช้ือโรค 21,948 แหง 19,920 90.76

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

 - จํานวนสัตวที่ไดรับการบริการดูแลสุขภาพ 1,030 ตัว 4,760 462.14

 - จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 20,062 ตัว 21,859 108.96

   ( Haemorrhagic)

 - จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 66 ตัว 76 115.15

(FMD โคนม)

- จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 55,268 ตัว 78,560 142.14

(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ)

 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการรบัรองสถานที่เลี้ยงที่มีระบบ  GFM 72 ราย 86 119.44

 - จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 1,864,000 ตัว 1,780,000 95.49

(วัคซีนรวมปองกันโรคในสัตวปก ND+IB)
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กิจกรรม เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 96,000.00 96,000.00 100.00

 - จํานวนเกษตรกรที่ตรวจประเมินความเสี่ยง (มค.-กย.63) 270 ราย 270 100.00

1 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 41,000.00 กรมปศุสัตว 12 เดือน 2 40,988.00 99.97

กิจกรรม สรางเกษตรกรปราดเปรื่อง

 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูเขาสู 50 ราย 50 100.00

ระบบ Smart Farmer

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 2,000.00 กรมปศุสัตว 6 เดือน 2 2,000.00 100.00

1 รายการคชจ.บุคลากรภาครฐัฯ กรมปศุสัตว 12 เดือน 5

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐดานปศุสัตว 5,971,322.00 5,962,787.00 99.86

1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว กรมปศุสัตว 12 เดือน 3

กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 166,800.00 165,548.80 99.25

 - เครื่องคอมิวเตอร PC+จอ 19 นิ้ว,เครื่องสํารองไฟ 11 เครื่อง 198,400.00 11 100.00 198,400.00 100.00

 - เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง 1 100.00

กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตร 571,399.00 570,522.93 99.85

 โรคสัตว

 - เกษตรกรที่ไดรับผลประโยชน 85 ราย 85 100.00

 - กอสรางรั้ว+ปายชื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 1,390,040.00 1,390,040.00 100.00

 - รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแคป พรอมหลังคา 1 คัน 876,000.00 1 100.00 876,000.00 100.00

 - เครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน 5 เครื่อง 81,500.00 5 100.00 81,500.00 100.00

  ขนาด 3.5 แรงมา 

 - ปรับพื้นที่บริเวณหนาสํานักงานฯ 498,000.00 498,000.00 100.00

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 115,900.00 115,852.00 99.96

กิจกรรม พัฒนาปรบัปรุงพันธุสัตว 54,000.00 54,000.00 100.00

กิจกรรม การจัดการสวัสดิภาพสัตว 2,160.00 2,160.00 100.00

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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 - ตรวจสอบ กํากับดแูลสถานพยาบาลสัตว 4 แหง 5 125.00

 - หีบเย็น (Vaccine cold box) พรอมเคร่ืองวัดและบันทึกอุณหภูมิ 2 หีบ 18,000.00 2 100.00 18,000.00 100.00

 - ชดุอุปกรณวางยาสลบสัตวระยะไกล รุนลํากลองยาว 2 ชดุ 20,000.00 2 100.00 20,000.00 100.00

- ถังไนโตรเจนพรอมดามจับเบอรสักสําหรับทําเครื่องหมายปจําตัว 2 ถัง 24,000.00 2 100.00 24,000.00 100.00

  สัตว

1 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมปศุสัตว 12 เดือน 1

กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 185,100.00 184,920.00 99.90

 - จํานวนสัตวที่ไดรับการบริการผาตัดทําหมันภายใตโครง 1,200 ตัว 1,303 108.58

การสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 60,000.00 60,000.00 100.00

 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากคลินิกสัตว 270 ราย 320 118.52

1 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 1,892,500.00 งบจังหวัด 12 เดือน 2 1,837,418.40 97.09

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรดานการเลี้ยง 240 คน 240 100.00

กระบือ

กิจกรรม ปรับปรุงพันธุและสงเสริมสุขภาพกระบือ 800 ตัว 800 100.00

กิจกรรม ประกวดกระบือในจังหวัดอุทัยธานี 1 ครั้ง 1 100.00

2 โครงการ สงเสรมิการรวมกลุมผลิตและแปรรูปไกแสมดํา 631,400.00 งบจังหวัด 12 เดือน 2 627,330.00 99.36

จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกรเครือขาย 30 คน 30 100.00

ไดรับความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตภัณฑอาหาร

บรรจุภัณฑสินคา OTOP

กิจกรรม จัดการแขงขันปรุงอาหารจากไกแสมดํา 1 ครั้ง 1 100.00

กิจกรรม สรางผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณทองถ่ินและพัฒนา

ใหเปนสินคา OTOP 2 ผลิตภัณฑ 2 100.00

รวม ...6....แผนงาน...12.....โครงการ

แผนงาน ยุทธศาสตรจังหวัดอุทัยธานี

แผนงาน ยุทธศาสตรสรางพลังทางสังคม



              แบบ ตผจ.๐๒

หนวย:บาท

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (๘)
ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ เบิกจาย รอยละ

ประจําไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ๒๕64

สวนราชการ ระดับจังหวัดอุทัยธานี

งาน/โครงการ (๑๐.๑) งบประมาณ (๑๐.๒)

แบบสรุปรายงานความกาวหนาการดําเนิน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดอุทัยธานี  ประจําปงบประมาณ ๒๕64

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ดาน

การเกษตร

และ

สหกรณ

ของจังหวัด 

(๙)

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 (๖)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

กระทรวง 

(๗)
หนวยนบัจํานวน

งบประมาณ (๔)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน (๑๐)

แหลงที่มา

ของ

งบประมาณ

 (๕)

ลําดับ

ท่ี (๑)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)

เปาหมาย (๓)

หมายเหตุ       - โครงการ หมายถึง  จํานวนงาน/โครงการ

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

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการาครัฐ

 - จําแนกตามแหลงงบประมาณ  คือ  ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

                ๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจําปของหนวยงาน

                ๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุมจังหวัด/ภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหลงเงนิทุนตางประเทศและอื่น ๆ


