
หน่วย : บาท

จ ำนวน หน่วยนับ หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

1

กิจกรรมหลักจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 4,410 ตัว
55,000 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

 26 ราย
๕๖,๑๐๐ งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

2

กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 5,460 ตัว
๑๐๓,๐๐๐ งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 3

กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว์
464,486 ตัว

๑,๘๙๐,๔๐๐ งบปกติ
กรมปศุสัตว์

ต.ค.64 - ก.ย.65 1

3
กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

416 แห่ง
116,600 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

กิจกรรมหลักการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

2 แห่ง
9,700 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ธ.ค.64 - ก.พ. 65 2

กิจกรรมหลักอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน

72 โรงเรียน
10,100 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

4
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 156 ราย 109,100 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน

สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด

 (9)

งบประมำณ
(5)

ระยะเวลำด ำเนินกำร
(7)

อ.เมืองฯ,อ.ทุ่งหัวช้าง,
อ.บ้านธิ

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
          ผลผลิต.........................................................................

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

อ.เมืองฯ,อ.บ้านธิ,อ.แม่ทา,อ.
ป่าซาง

อ.บ้านโฮ่ง,

สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (10)

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

  หน่วยงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน

เป้ำหมำย (3) พ้ืนท่ีด ำเนินกำร (4)

อ.เมือง, อ.บ้านธิ,อ.เมือง

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

ล ำดับท่ี
(1)

สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กระทรวง

 (8)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร
(2)

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

(6)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร



5
กิจกรรมหลักส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
แบบแปลงใหญ่

2 แปลง
5,000 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

6
กิจกรรมหลักปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร

30,000 ราย
101,400 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 3

1

 กิจกรรมหลักพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง
20 ราย

101,800 งบปกติ
กรมปศุสัตว์

ต.ค.64 - ก.ย.65 1

2
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

580 ตัว
55,400 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

1
กิจกรรมหลักสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง
(Smart Fermer)

51 ราย
32,800 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

2
กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

80 ราย
91,800 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

1

กิจกรรม การพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ
คุณภาพดีแบบปราณีต

30 ราย
36,600 งบอ่ืน

งบกลุ่มจังหวัด
ก.พ.65 - พ.ค.65 2

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ

30 ราย
42,600 งบอ่ืน

งบกลุ่มจังหวัด
มี.ค.65 - ก.ค.66 2

รวม  ........แผนงาน ........โครงการ  ..........  ..........  ...................

โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

โครงกำรจัดท ำข้อมูลเกษตรกรแห่งชำติ
ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

อ.บ้านโอ่ง, อ.บ้านธิ

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

         ผลผลิต......................................................................................

อ.ล้ี

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง(Smart Fermer)

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

         ผลผลิต........................................................

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

อ.ทุ่งหัวช้าง,อ.บ้านธิ

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

แผนงำน :บริหำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
         ผลผลิต.....................................................

ทุกอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน



                   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร               ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน
                   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน     ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
                   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                      2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
                                                      3. งบอ่ืนๆ คือ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอ่ืนๆ

      หมำยเหตุ     - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                       -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

                       - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ


