
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

1

กิจกรรมหลักจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 4,410 ตัว 64,000
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65

1  -  - 55,000 85.94

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

 26 ราย 66,500
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65

๑ 25 96.15 20,220 30.41

2  
กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตปศุ
สัตว์

5,460 ตัว ๑๘๐,๕๐๐
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 ๓

3,762 68.90 12,600 6.81

กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว์
464,486           ตัว ๑,๕๘๑,๗๐๐

งบปกติ
กรมปศุสัตว์

ต.ค.64 - ก.ย.65 ๑
241,790 52.06 794,980 50.26

3
กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรอง
คุณภาพ

416 แห่ง 310,320
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

348 83.65 149,486 48.17

กิจกรรมหลักการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุ
สัตว์

2 แห่ง 13,900
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

2 100 5,080   36.55

กิจกรรมหลักอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน

72 โรงเรียน 8,100
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

40 55.56 1,920   23.70

4  
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่

156 ราย 98,000
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

156 100 50,000 51.02

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

แบบ ตผจ. 02

 หน่วยงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)

เป้าหมาย (3) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ของ

จังหวัด
 (9)

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประจ าไตรมาสท่ี.....2.....  ณ วันท่ี....31...เดือน..มีนาคม...พ.ศ.....2565........

งาน/โครงการ (10.1)ล าดับท่ี
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)หน่วยนับ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
          ผลผลิต.........................................................................

โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

งบประมาณ (10.2)
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ

(5)
จ านวน

งบประมาณ
(4)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)

เป้าหมาย (3) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ของ

จังหวัด
 (9)

งาน/โครงการ (10.1)ล าดับท่ี
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)หน่วยนับ

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

งบประมาณ (10.2)
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ

(5)
จ านวน

งบประมาณ
(4)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

5
กิจกรรมหลักส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
แบบแปลงใหญ่

2 แปลง 3,800
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

2 100 1,940   51.05

6
กิจกรรมหลักปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร

30,000 ราย 17,100
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 3

37,952 126.51 11,152 65.22

1

 กิจกรรมหลักพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการ
หลวง

20 ราย 84,600
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

20 100 11,200 13.24

2
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

580 ตัว 46,000
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

325 56.03 9,900 21.52

1
กิจกรรมหลักสร้างเกษตรกร
ปราดเปร่ือง(Smart Fermer)

51 ราย 23,000
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65

1 50 98.04 20,000 86.96

2
กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

80 ราย 63,800
งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 1

80 100 37,760 59.18

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
         ผลผลิต........................................................

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง(Smart Fermer)

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง

โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
         ผลผลิต.....................................................

โครงการจัดท าข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
         ผลผลิต......................................................................................



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)

เป้าหมาย (3) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ของ

จังหวัด
 (9)

งาน/โครงการ (10.1)ล าดับท่ี
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)หน่วยนับ

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

งบประมาณ (10.2)
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ

(5)
จ านวน

งบประมาณ
(4)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

กิจกรรม การพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ
คุณภาพดีแบบปราณีต

30 ราย
36,600 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

 -  -  -  -

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ

30 ราย
42,600 งบปกติ

กรมปศุสัตว์
ต.ค.64 - ก.ย.65 2

 -  -  -  -

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

1 โครงการ...............................
กิจกรรม..........................

2 โครงการ...............................
กิจกรรม..........................

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

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

                          ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร               ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

                          ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน     ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

                          ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                       - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
                                                        2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
                                                        3. งบอ่ืนๆ คือ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอ่ืนๆ

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

 แผนงาน....................


