
หน่วย : บาท

จ ำนวน หน่วยนับ หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

1.1 โครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ 622,100.00        2 3 1 1
1 กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์ (Rabies)

  กิจกรรมรอง สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5,670 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง งานบริการสุขภาพสัตว์ในส่วนภูมิภาค (สถานพยาบาลสัตว์ระดับอ าเภอ) 363 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65

2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
  กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือ-กระบือ 3 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เล็ก 1 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีเฉพาะ 20 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์
                    ฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 10 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

                      - เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 1 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
                  - กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 1 กลุ่ม ต.ค.64 - ก.ย.65

2.1 โครงกำร พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 548,200.00        2 2 1 1
1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

  กิจกรรมรอง ขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 3,444 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
                 - จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 1,680 ตัว
                 - จ านวนปศุสัตว์ท่ีต้ังท้องจากการผสมเทียม 1,764 ตัว
  กิจกรรมรอง ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 2 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65

2 กิจกรรมหลัก  การพัฒนาสุขภาพสัตว์
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (FMD) 270,800 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ BRU) 4,500 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (TB) 4,700 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (เฮโมรายิกฯ/วัวบ้า/แบลคเลค) 700 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (แผนรายงาน FMD) 207,300 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชัณสูตรโรคสัตว์ (รายงานแผน BRU ,CAE และ PPR) 3,000 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง บ าบัดรักษาโรคสัตว์ (รักษาพยาบาล/ถ่ายพยาธิ) 896 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคในพ้ืนท่ีเส่ียง 105,200 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65

12,648 แห่ง
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่าและนกอีแอ่น อ่ืนๆ 6 ฟาร์ม ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกในฟาร์ม GFM ไก่พ้ืนเมือง ไก่ชนและเป็ดไล่ทุ่ง 39 ฟาร์ม ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ในฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มไม่มาตรฐาน 85 ฟาร์ม ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ระบบป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) 192 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ปศุสัตว์เคล่ือนท่ี 593 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65

แบบ ผป 02
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  ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ระดับจังหวัด.....ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี........

1.แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.หนองหญ้าปล้อง, ชะอ า, ท่ายาง, แก่งกระจาน และบ้านแหลม

อ.ชะอ า

อ.แก่งกระจาน

อ.ชะอ าและหนองหญ้าปล้อง

อ.ชะอ าและแก่งกระจาน

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

(6)

ระยะเวลำด ำเนินกำร
(7)

ประเด็นยุทธศำสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเด็นยุทธศำสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (10)

ล ำดับท่ี
(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (2)

เป้ำหมำย (3) พ้ืนท่ีด ำเนินกำร (4)

งบประมำณ
(5)

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกอ าเภอ เว้นอ.หนองหญ้าปล้อง, บ้านลาดและบ้านแหลม

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

2. แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.ชะอ าและแก่งกระจาน
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แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

(6)

ระยะเวลำด ำเนินกำร
(7)

ประเด็นยุทธศำสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเด็นยุทธศำสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (10)

ล ำดับท่ี
(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (2)

เป้ำหมำย (3) พ้ืนท่ีด ำเนินกำร (4)

งบประมำณ
(5)

  กิจกรรมรอง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) 5 ตัวอย่าง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
                 จ านวนเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับการประเมินความเส่ียงต่อโรคฯ 260 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
                 จ านวนคร้ังในการเข้าตรวจติดตามประเมินความเส่ียงในเกษตรกรรายย่อย 520 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65
                 จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบ E-smaet+ 1}431 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

2.2 โครงกำร ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 205,000.00        2 2 1 3
1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  กิจกรรมรอง  ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 143 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์  112 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  เฝ้าระวังสารตกค้าง   65 ตัวอย่าง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่    3 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง    72 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  พัฒนาส่ิงแวดล้อม 4 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาสัตว์ 76 ตัวอย่าง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ Ok) 24 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ท่ีผสมยา 30 ตัวอย่าง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ 51 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  เน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok) 51 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก 2 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65

2 กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
  กิจกรรมรอง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 3 แห่ง ต.ค.64 - ก.ย.65

3 กิจกรรมหลัก อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน
  กิจกรรมรอง อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 72 โรงเรียน ต.ค.64 - ก.ย.65

2.3 โครงกำร พัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน 108,900.00        2 4 1 4
1 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์

  กิจกรรมรอง   ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 20 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
2 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

  กิจกรรมรอง   ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 153 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
2.4 โครงกำร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 29,900.00          2 1 1 5

1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 2 แปลง ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65

2.5 โครงกำร จัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกรแห่งชำติ (National Agricultural Data Center) 10,800.00          2 1 1 5
1 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

 ทุกอ าเภอ เว้น หนองหญ้าปล้อง

 ทุกอ าเภอ

อ.ชะอ าและแก่งกระจาน
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.เขาย้อย

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.เมืองและบ้านแหลม

อ.เขาย้อย
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.ท่ายาง

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.เมืองและแก่งกระจาน

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.แก่งกระจาน

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

 ทุกอ าเภอ
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แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

(6)

ระยะเวลำด ำเนินกำร
(7)

ประเด็นยุทธศำสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเด็นยุทธศำสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (10)

ล ำดับท่ี
(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (2)

เป้ำหมำย (3) พ้ืนท่ีด ำเนินกำร (4)

งบประมำณ
(5)

  กิจกรรมรอง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 16,800 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

3.1 โครงกำร อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 203,200.00        2 1 2 4
1 กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

  กิจกรรมรอง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ 1,450 ตัว ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 40 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

20 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
2 โรงเรียน ต.ค.64 - ก.ย.65

  กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 2 โรงเรียน ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 12 คร้ัง ต.ค.64 - ก.ย.65

2 กิจกรรมหลัก  คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี
  กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 200 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

4.1 โครงกำร พัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer) 20,000.00          2 1 1 4
1 กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

  กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 50 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65
  กิจกรรมรอง เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Famer 1 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

4.2 โครงกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 39,800.00          2 1 1 4
1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 80 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

5.1  โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 1 1 4
1 กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

  กิจกรรมรอง ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท างานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพ้ืนท่ี298 ราย ต.ค.64 - ก.ย.65

5.2  ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำด 3 1 1 4
1 กิจกรรมหลัก ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์)

  กิจกรรมรอง ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 3 แปลง ต.ค.64 - ก.ย.65

รวม     5   แผนงาน  11   โครงการ   ..........  .......... 1,787,900.00      

                  หมำยเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

4. แผนงำน  บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.ชะอ า

3. แผนงำน  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

อ.แก่งกระจาน

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

5. แผนงำน  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

อ.เมืองและแก่งกระจาน

 ทุกอ าเภอ



หน่วย : บาท

จ ำนวน หน่วยนับ หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

แบบ ผป 02
แบบบัญชีงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด....เพชรบุรี...ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

  ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ระดับจังหวัด.....ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี........

แหล่งท่ีมำของ
งบประมำณ

(6)

ระยะเวลำด ำเนินกำร
(7)

ประเด็นยุทธศำสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเด็นยุทธศำสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (10)

ล ำดับท่ี
(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (2)

เป้ำหมำย (3) พ้ืนท่ีด ำเนินกำร (4)

งบประมำณ
(5)

                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560  - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข้งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาตร์ท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน
ประเด็นยุทธศาตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 -  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ  1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
                                              2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
                                              3. งบประมาณอ่ืนๆ คือ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอ่ืนๆ


