
หน่วย : บาท

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

868,300.00 2 3 3 3 471795.37 54.34
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.65 319 87.88     

2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
  กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือ-กระบือ 3 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 3 100.00  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เล็ก 1 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 1 100.00  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีเฉพาะ 20 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 20 100.00  
  กิจกรรมรอง โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ต.ค.64-ก.ย.65
                 - ฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 10 ราย 10 100.00  

                      - เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 1 ราย 1 100.00  
                  - กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 1 กลุ่ม 1 100.00  

     897,700.00 2 2 1 1     519,234.00 57.84
1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

  กิจกรรมรอง ขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 3,444 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 2,770        80.43     
                 - จ านวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม 1,680 ตัว 1320 78.57     
                 - จ านวนปศุสัตว์ท่ีต้ังท้องจากการผสมเทียม 1,764 ตัว 1390 78.80     
  กิจกรรมรอง ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 2 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 0 -         

2 กิจกรรมหลัก  การพัฒนาสุขภาพสัตว์
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (FMD) 270,800 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 140,215    51.78     
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ BRU) 4,500 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 2439 54.20     
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (TB) 4,700 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 2439 51.89     
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (เฮโมรายิกฯ/วัวบ้า/แบคคเลค) 700 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 900 128.57  
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (แผนรายงาน FMD) 207,300 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 207300 100.00  
  กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชัณสูตรโรคสัตว์ (รายงานแผน BRU ,CAE และ PPR) 3,000 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 1006 33.53     
  กิจกรรมรอง บ าบัดรักษาโรคสัตว์ (รักษาพยาบาล/ถ่ายพยาธิ) 896 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 694 77.46     
  กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคในพ้ืนท่ีเส่ียง 105,200 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 52,600      50.00     

12,648 แห่ง 6,532        51.64
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่าและนกอีแอ่น 6 ฟาร์ม ต.ค.64-ก.ย.65 20 333.33
  กิจกรรมรอง การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกในฟาร์ม GFM ไก่พ้ืนเมือง ไก่ชนและเป็ดไล่ทุ่ง และการ X - ray 39 ฟาร์ม ต.ค.64-ก.ย.65 53 135.90
  กิจกรรมรอง  กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ในฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มไม่มาตรฐาน 138 ฟาร์ม ต.ค.64-ก.ย.65 118 85.51
  กิจกรรมรอง ระบบป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) 150 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 184 122.67  
  กิจกรรมรอง ปศุสัตว์เคล่ือนท่ี 593 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 596 100.51  
  กิจกรรมรอง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) 5 ตัวอย่าง ต.ค.64-ก.ย.65 3 60.00     
  กิจกรรมรอง เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร ต.ค.64-ก.ย.65
                 - จ านวนเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับการประเมินความเส่ียงต่อโรคฯ 260 ราย 673 258.85  
                 - จ านวนคร้ังในการเข้าตรวจติดตามประเมินความเส่ียงในเกษตรกรรายย่อย 520 คร้ัง 685 131.73  
                 - จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบ E-smart+ 1,431 ราย 1350 94.34     

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

ล าดับท่ี
(1)

1.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

2.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด
 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

1. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....เพชรบุรี......... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ประจ าไตรมาสท่ี .2..  ณ วันท่ี…10...เดือน..เมษายน..พ.ศ. ...2565...

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด.....เพชรบุรี.......

งบประมาณ
(4)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(5)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เป้าหมาย (3)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)



หน่วย : บาท

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

ล าดับท่ี
(1)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด
 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....เพชรบุรี......... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ประจ าไตรมาสท่ี .2..  ณ วันท่ี…10...เดือน..เมษายน..พ.ศ. ...2565...

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด.....เพชรบุรี.......

งบประมาณ
(4)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(5)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เป้าหมาย (3)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)

     334,360.00 2 2 1 3     190,770.29 57.06
1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  กิจกรรมรอง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 143 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 186 130.07  
  กิจกรรมรอง ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 112 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 304 271.43  
  กิจกรรมรอง เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan) 65 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 29 44.62     
  กิจกรรมรอง ตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่ 3 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 2 66.67     
  กิจกรรมรอง  แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง 72 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 35 48.61     
  กิจกรรมรอง  พัฒนาส่ิงแวดล้อม 4 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 4 100.00  
  กิจกรรมรอง  ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาสัตว์ 76 ตัวอย่าง ต.ค.64-ก.ย.65 50 65.79     
  กิจกรรมรอง ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ Ok) 24 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 14 58.33     
  กิจกรรมรอง ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ท่ีผสมยา 30 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 0 -         
  กิจกรรมรอง ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ 51 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 46 90.20     
  กิจกรรมรอง เน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok) 51 ต.ค.64-ก.ย.65 26 50.98     
  กิจกรรมรอง ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก 2 ตัวอย่าง ต.ค.64-ก.ย.65 2 100.00  

2 กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
  กิจกรรมรอง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 10 แห่ง ต.ค.64-ก.ย.65 6 60.00     
กิจกรรมหลัก อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน
  กิจกรรมรอง อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 72 โรงเรียน ต.ค.64-ก.ย.65 40 55.56     

     143,900.00 69600 48.37
1 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์

  กิจกรรมรอง   ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 20 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 20 100.00  
2 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

  กิจกรรมรอง   ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 153 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 155 101.31  
       31,100.00 28544 91.78

1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 2 แปลง ต.ค.64-ก.ย.65 2 100.00  

     กิจกรรมรอง ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 1 100.00  
       16,200.00       10,689.30 65.98

1 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  กิจกรรมรอง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 16,800 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 20,250      120.54  

     340,700.00     194,658.00 57.13
1 กิจกรรมหลัก  สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

  กิจกรรมรอง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ 1,450 ตัว ต.ค.64-ก.ย.65 1498 103.31  
  กิจกรรมรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 40 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 40 100.00  

20 ราย 20 100.00  
2 โรงเรียน 2 100.00  

  กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 2 โรงเรียน ต.ค.64-ก.ย.65 0 -         
  กิจกรรมรอง  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 12 คร้ัง ต.ค.64-ก.ย.65 9 75.00     

2 กิจกรรมหลัก  คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

2.2 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.3 โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

2.4 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2.5 โครงการ จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Data Center)

3.1 โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
3. แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม



หน่วย : บาท

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

ล าดับท่ี
(1)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด
 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....เพชรบุรี......... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ประจ าไตรมาสท่ี .2..  ณ วันท่ี…10...เดือน..เมษายน..พ.ศ. ...2565...

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด.....เพชรบุรี.......

งบประมาณ
(4)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(5)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เป้าหมาย (3)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (7)

  กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 200 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 240 120.00  

       23,000.00 20000 86.96
1 กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

  กิจกรรมรอง สร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 50 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 50 100.00  
  กิจกรรมรอง เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ Smart Farmer 1 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 0 -         

       63,800.00       39,180.00 61.41
1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 80 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 80 100.00  

         4,200.00 3000 71.43
1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 10 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 0 -         

0 #DIV/0!
1 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท างานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

  กิจกรรมรอง เสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท างานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี298 ราย ต.ค.64-ก.ย.65 298 100.00  

0 #DIV/0!
1 กิจกรรมหลัก ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์)

  กิจกรรมรอง ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 1 แปลง ต.ค.64-ก.ย.65 3 300.00  

รวม ......5......แผนงาน.......11......โครงการ .......... .............. 2,723,260.00      6.00      -                 7.00               5.00              7.00              -              -          1,547,470.96    56.82
      หมายเหตุ     - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                       -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

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

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

5.2 ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด

4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

4.2 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

4.1 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

5. แผนงาน  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
5.1 โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤฎีใหม่

4. แผนงาน  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


