
แบบฟอรม์เขต

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

รวมท้ังส้ิน 9,357,500            21,735,200          7,191,772            38,284,472          

1. โคเน้ือ 3,103,900            6,690,200            -                         9,794,100            

1.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 663,000               -                         -                         663,000               

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของโคเน้ือลูกผสม

สายพันธ์ุใหม่

1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและก าหนดเป้าหมาย 

2) จัดอบรมและศึกษาดูงาน 

3) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศแม่โค 

4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5) ติดตามตรวจเย่ียมแนะน าให้ค าปรึกษาและประเมินผลโครงการ

ตัว 400                     663,000               663,000               

1.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี -                         6,690,200            -                         6,690,200            

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 1) พัฒนาโคเน้ือต้นน้ า จากสายพันธ์ุโคเน้ือท่ีได้รับการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการขุนโคน าเข้า 

3) จัดการประกวดโคเน้ือภาคตะวันตก

 ราย                      600 2,950,200             2,950,200              ด าเนินการใน 3 จังหวัด 

สุพรรณบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี
 ตัว                    3,000 630,000               630,000               

 คร้ัง                         1 3,110,000             3,110,000             

1.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 380,500               -                         -                         380,500               

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเน้ือแบบครบวงจร ประจ าปี 2565 1) ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โคเน้ือ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในด้านการ

พัฒนาปศุสัตว์ 

2) จัดสร้างคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจ ากลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือ 

3) ดูแลสุขภาพโคเน้ือให้พร้อมถ่ายทอดความและ ทักษะในด้านการเล้ียงสัตว์

 ฟาร์ม 

แปลง

ตัว

 30 

30 

500

380,500               - - 380,500               

1.4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 2,060,400            -                         -                         2,060,400            

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเน้ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 1) ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลียงโคเน้ือ 

2) จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฟาร์มโคเน้ือ 

3) ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ

ราย  300

40

2,060,400             2,060,400             
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   2.  โคนม 657,000               -                         -                         657,000               

2.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 657,000               -                         -                         657,000               

1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการเล้ียงและการผลิตโคนมเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน 

GFM

1) พัฒนาเกษตรกรผู้เลียงโคนม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ านมท่ีมีคุณภาพ 

3) ประชาสัมพันธ์การเล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค (จัดนิทรรศการ)

4) พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล

 ราย

ตัว

คร้ัง

 200

2000

1

657,000               657,000               

3. ไก่ไข่ 466,900               -                         -                         466,900               

3.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 466,900               -                         -                         466,900               

1) โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่แบบเล้ียงปล่อยอิสระ (Happy Chick)

1) เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรผู้เล้ียงไก่ไข่ 

2) พัฒนาฟาร์มต้นแบบเล้ียงไก่ไข่แบบเล้ียงปล่อย 

3) ตรวจติดตามและประเมินผล

 ราย

ฟาร์ม

คร้ัง

100                     466,900               - - 466,900               

4. ไก่พ้ืนเมือง 1,156,400            15,045,000          -                         16,201,400          

4.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 616,000               -                         -                         616,000               

1) โครงการยกระดับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองสู่โมเดิร์นเทรดไก่กะทิคีรีขันธ์ 1) ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร 

2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3) ข้ึนทะเบียนหรือจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร 

4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและตรวจติดตามประเมินผล

ราย 160                     616,000               616,000               

4.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี -                         15,045,000          -                         15,045,000          

1) โครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไก่พ้ืนเมืองสู่นวัตวิถีท่ีย่ังยืน 1) จัดต้ังศูนย์กลางกลุ่มผู้เล้ียงไก่พ้ืนเมือง 3 จังหวัด ราย 300                     229,800 229,800                ด าเนินการใน 3 จังหวัด 

สุพรรณบุรี ราชบุรี 
2) ต้ังโรงเรือนไก่พ้ืนเมือง โรงเรือน 6                        1,458,000 1,458,000             

3) ปรับปรุงโรงเรือนเข้าสู่ระบบปลอดภัยทางชีวภาพ GFM ราย 300                     11,509,200 11,509,200           

4) จัดนิทรรศการเล้ียงไก่และประกวดพันธ์ไก่พ้ืนเมือง คร้ัง 3                        1,564,800 1,564,800             

5) สร้างตลาดน าการผลิตและส่ือออนไลน์ ชุด 3                        150,000 150,000               

6) ติดตามและประเมินผลโครงการ 133,200 133,200               

4.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 540,400               -                         -                         540,400               

1) โครงการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ราชบุรีสู่ผลิตภัณฑ์

การบริโภคท่ีย่ังยืน

พัฒนาต้นแบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ราชบุรี ราย 300                     
540,400               

540,400               
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5. อ่ืนๆ 3,973,300            -                         7,191,772            11,165,072          

5.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 573,300               -                         240,000               813,300               

1) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเท่ียว

จังหวัดสมุทรสงคราม

1) ประชาสัมพันธ์เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า 

2) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 ตัว, ท าหมันสุนัข แมว 1,000 ตัว 

3) เสริมสร้างความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเครือข่ายอาสา 

4) เสริมสร้างความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียน

 แห่ง

ตัว

คน

คน

 15

1000/1000

100

500

573,300               573,300               

2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน

ศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ …

1) อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและแกนน าสุขภาพ 

2) ส ารวจข้อมูลทะเบียน สุนัขและแมว 

3) รณรงค์ฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4) รณรงค์หมัน สุนัขและแมว 

5) จัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ตัว                    1,000 - - 240,000               240,000               

5.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 3,400,000            -                         -                         3,400,000            

1) โครงการยกระดับนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ 1) ฝึกอบรมเกษตรกร 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ติดต้ังระบบ

โซล่าเซลล์ จ านวน 10 กลุ่มๆ ละ 2 ชุด รวม 20 ชุด 

3) ตรวจติดตามเพ่ือรับรองฟาร์ม 

4) สรุปผลและรายงานผล

ราย/กลุ่ม 200/10 3,200,000             3,200,000             

2) โครงการผ่าตัดท าหมันเพ่ือควบคุมประชากรสุนัข-แมวในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จัดหน่วยบริการผ่าตัดท าหมัน สุนัข-แมว ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 8 อ าเภอ
คร้ัง 8 200,000  

5.3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี -                         -                         6,951,772            6,951,772            

1)  โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งท่ี 2) 

อ.อู่ทอง

เตรียมสถานท่ี จัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี ค่าอาหารสุนัข ค่าเวชกรรม ฯลฯ
แห่ง 1                        - - 3,028,500             3,028,500             

2)  โครงการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อ.ศรีประจันต์ เพ่ือป้องกันเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถ่ิน แห่ง 10                       - - 300,000               300,000               

3)  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.สามชุก อปท.ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนฯ ขอความมือปศุสัตว์ฯร่วมด าเนินการฉีดวัคซีน โด๊ส 11,280                 - - 282,000               282,000               

4)  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.บางปลาม้า อปท.ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนฯ ขอความมือปศุสัตว์ฯร่วมด าเนินการฉีดวัคซีน โด๊ส 23,754                 - - 593,850               593,850               

5)  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองฯ อปท.ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนฯ ขอความมือปศุสัตว์ฯร่วมด าเนินการฉีดวัคซีน โด๊ส 37,090                 - - 1,112,700             1,112,700             

6) โครงการส ารวจสัตว์ (สุนัข-แมว) อ.ด่านช้าง ส ารวจจ านวนประชากรสุนัข-แมว แห่ง 8                        - - 21,200                 21,200                 

7) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อ.ด่านช้าง จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ แห่ง 8                        - - 366,000               366,000               

8) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อ.เดิมบางนางบวช จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ แห่ง 16                       - - 831,422               831,422               

9) โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรองรับท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อ.หนองหญ้าไซ

อปท.ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนฯ ขอความมือปศุสัตว์ฯร่วมด าเนินการฉีดวัคซีน
โด๊ส 16,644                 - - 416,100               416,100               

หมายเหตุ : ส่งไฟล์เอกสารได้ท่ี E-mail : planning_policy@dld.go.th 

ลงลายมือชื่อ.............................................................................
(นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย )

ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
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