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โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  
ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน  านมโคคุณภาพสูงสู่ความยั่งยืน 

............................................................... 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์ และรูปแบบอาหารผสมแบบครบส่วน TMR เพ่ิมผลผลิตปริมาณ
และคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา 

พื นที่ด าเนินการ สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด และ สหกรณ์โคนมสันก าแพง (ป่าตึง-ห้วยหม้อ) จ ากัด 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กิจกรรม 

1. จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเกษตรกรเครือข่ายผลิตพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ด าเนินงานที่สนใจ
พัฒนา หลักสูตร “การเร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์ และ รูปแบบอาหารผสมแบบครบส่วน TMR” 
จ านวน 3 รุ่น 150 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ของเกษตรกร หรือพ้ืนที่ของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ/์
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร จ านวน 300 ไร่ 

3. ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ติดตาม และประเมินผล 3 แห่ง 

งบประมาณ 10,741,200 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) รวมเงิน 

(บาท) 
ผู้ด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  ค่าตอบแทนวิทยากร 3  รุ่น  เป็นเงิน 
14,400  บาท  

(วิทยากรภาครัฐ 4 ชม.ๆละ 600 บาท  
วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลภาครัฐ 2 ชม.ๆ

ละ 1,200 บาท 
รวม 6 ช่ัวโมง /รุ่น รุ่นละ 4,800 บาท) 
 

14,400 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

  14,400 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

    

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 150 รายๆละ 1 
มื้อๆละ 160 บาท  

24,000 
(เงินโอนมา 25,600 บาท เกิน 1,600) 

  25,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 
รายๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 

9,000 
(เงินโอนมา 9,600 บาท เกิน 600) 

  9,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.4 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
150 ชุดๆละ 110 บาท 

16,500 
 

  16,500 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.5 ค่าจัดท าป้าย และตกแต่งสถานท่ี
อบรม 3 รุ่นๆละ 1,500 บาท 

 

4,500 
 

  4,500 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้ด าเนินการ 

3. ค่าจ้าง นวก.สัตวบาล 2 คนๆละ 11 เดือนๆ
ละ 15,000 บาท  

330,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

330,000 ฝ่ายบริหารฯ 

4. ค่าจ้างเหมา พนักงานขับเครื่องจักรกล 2 
คนๆละ 11 เดือนๆละ  15,000 บาท  

330,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

330,000 ฝ่ายบริหารฯ 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง        
5.1 จังหวัด ติดตามงาน 3 แห่ง 

จ านวน 6 คนๆละ 45 วันๆละ 240 บาท 
194,400 194,400 กลุ่มส่งเสริมฯ  

อ.แม่ออน  
อ.สันก าแพง 

5.2 ห้วยฮ่องไคร้ เตรียมการ ร่วม
ด าเนินงาน ติดตามงาน  จ านวน 4 คนๆละ 30 
วันๆละ 240 บาท 

28,800 28,800 ห้วยฮ่องไคร้ฯ 

6. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 2 ชุดๆละ 55,000 
บาท 

ไม่เบิกจ่าย 
เนื่องจากเครื่องจักรที่จัดซื้ออยู่ในระยะประกัน 

110,000  

7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       
7.1 จังหวัด ส่งเสริมติดตามงาน 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ  

อ.แม่ออน  
อ.สันก าแพง 

7.2 ห้วยฮ่องไคร้ ส่งเสริมติดตามงาน 20,000 20,000 ห้วยฮ่องไคร้ฯ 
7.3 ส าหรับเครื่องจักรท า TMR 2 ชุดๆ

ละ 50,000 บาท 
 100,000 

(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 
100,000 ฝ่ายบริหารฯ 

8. ค่าวัสดุการเกษตร       
8.1  วัสดุการเกษตรส าหรับปลูกพืช

อาหารสัตว์ 300 ไร่ๆละ 800 บาท 
240,000 240,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.2 วัตถุดิบอาหารสัตว์ ส าหรับสาธิต
ท า TMR 3 แห่งๆละ 100,000 บาท 

 300,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

300,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

9. ค่าวัสดุส านักงาน       
9.1 จังหวัด 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 
9.2 ห้วยฮ่องไคร้ 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 

10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       
10.1 จังหวัด 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 
10.2 ห้วยฮ่องไคร้ 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 

11. ค่าครุภัณฑ์       
     11.1 เครื่องอัดหญ้าฟ้อนแห้ง 2 เครื่องๆ
ละ 462,000 บาท 

924,000    924,000 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.2  เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน (แบบ 
4 จาน กว้าง 1.8 ม.) 2 เครื่องๆละ 292,600 
บาท 

585,200    585,200 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.3 เครื่องหั่นหญ้าสด ( Forage Cutter)  
2 เครื่องๆละ 265,500 บาท 

539,000    539,000 ฝ่ายบริหารฯ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้ด าเนินการ 

     11.4 เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง 2 เครื่องๆ
ละ 192,500 บาท 
 

385,000    385,000 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.5 เครื่องหั่นจ่ายหญ้า  2 เครื่องๆละ  
754,600 บาท  

1,509,200    1,509,200 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.6 เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ ส าหรับ
ผลิตอาหาร TMR แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม 
ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์  ขนาดไม่
น้อยกว่า 13 ลบ.ม . 2 เครื่องๆละ 1 ,309,000 
บาท 

2,618,000    2,618,000 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.7 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ ขนาด 95 แรงม้า พร้อมบุ้งก๋ี  2 เครื่องๆละ  
1,193,500 บาท 

2,387,000    2,387,000 ฝ่ายบริหารฯ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีชั้นน า เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การผลิตน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาอย่างยั่งยืน 

พื นที่ด าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้รับผิดชอบ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรม 

1. จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตร “สร้างความม่ันคงทางอาหารสัตว์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี
ชั้นน า เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาอย่างยั่งยืน” จ านวน 3 รุ่น 150 ราย 

2. ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ติดตาม และประเมินผล 3 แห่ง 

งบประมาณ 16,194,720 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3  รุ่น  เป็นเงิน 
14,400  บาท  

(วิทยากรภาครัฐ 4 ชม.ๆละ 600 
บาท  

วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลภาครัฐ 2 
ชม.ๆละ 1,200 บาท 

รวม 6 ช่ัวโมง /รุ่น รุ่นละ 4,800 
บาท) 

14,400 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

  14,400 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 150 รายๆ

ละ 1 มื้อๆละ 160 บาท  
24,000 

(เงินโอนมา 25,600 บาท เกิน 1,600) 

  25,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
150 รายๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 

9,000 
(เงินโอนมา 9,600 บาท เกิน 600) 

  9,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.4 ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 150 ชุดๆละ 110 บาท 

16,500 
 

  16,500 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.5 ค่าจัดท าป้าย และตกแต่ง
สถานท่ีอบรม 3 รุ่นๆละ 1,500 บาท 

4,500   4,500 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ค่าจ้าง นวก.สัตวบาล ประจ าศูนย์ห้วย
ฮ่องไคร้ฯ 1 คนๆละ 11 เดือนๆละ 15,000 
บาท  

165,000 165,000 ฝ่ายบริหารฯ 

4. ค่าจ้างเหมา พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ประจ าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ 2 คนๆละ 11 
เดือนๆละ  15,000 บาท  
 
 

330,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

330,000 ฝ่ายบริหารฯ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้ด าเนินการ 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง        
5.1 จังหวัด ติดตามงาน 3 แห่ง 

จ านวน 6 คนๆละ 45 วันๆละ 240 บ าท 
194,400 194,400 กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.2 ห้วยฮ่องไคร้ เตรียมการ ร่วม
ด าเนินงาน ติดตามงาน  จ านวน 4 คนๆละ 
20 วันๆละ 240 บาท 

19,220 19,220 กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 1 ชุดๆละ 
55,000 บาท 

ไม่เบิกจ่าย 
เนื่องจากเครื่องจักรที่จัดซื้ออยู่ในระยะประกัน 

55,000  

7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       
7.1 จังหวัด ส่งเสริมติดตามงาน 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
7.2 ห้วยฮ่องไคร้ ส่งเสริมติดตาม

งาน 
20,000 20,000 ห้วยฮ่องไคร้ฯ 

7.3 ส าหรับเครื่องจักร  1 ชุดๆละ 
200,000 บาท 

 200,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

200,000 ฝ่ายบริหารฯ 

8. ค่าวัสดุการเกษตร       
8.1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ ส าหรับ

สาธิต 3 แห่งๆละ 100,000 บาท 
 300,000 

(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 
300,000 ฝ่ายบริหารฯ 

8.2 พลาสติกตาข่ายขึ้นรูป ศูนย์
ห้วยฮ่องไคร้ 120 ม้วนๆละ 7,800 บาท 

 356,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

356,000 ฝ่ายบริหารฯ 

8.3 พลาสติกทึบม้วนอัดพืชอาหาร
สัตว์ 120 ม้วนๆละ 7,800 บาท 

 936,000 
(ทั้งนี้ ด าเนินการภายหลังจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ) 

936,000 ฝ่ายบริหารฯ 

9. ค่าวัสดุส านักงาน       
9.1 จังหวัด 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 
9.2 ห้วยฮ่องไคร้ 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 

10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       
10.1 จังหวัด 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 
10.2 ห้วยฮ่องไคร้ 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 

11. ค่าครุภัณฑ์       
     11 .1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน  4  ล้อ  ขนาดไม่น้อยกว่า  135  
แรงม้า  พร้อมบุ้งกี๋  1  คัน  ราคา  
2,103,500 บาท 

2,103,500    2,103,500 ฝ่ายบริหารฯ 

     11.2 เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช๊อป
พร้อมเทลเลอร์ จ านวน  1  ชุด ราคา 
1,750,000 บาท 
 
 
 
 

1,750,000    1,750,000 ฝ่ายบริหารฯ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้ด าเนินการ 

     11.3 เครื่องม้วนหรืออัดพืชอาหารสัตว์ 
หรือ Silage ที่มีความจุและความหนาแน่น
สูงและผลิตห่อ(แร้บ) ที่มีขนาดน้ าหนักไม่
น้อยกว่า 900 กก.  ใช้ต่อพ่วงรถฟาร์ม
แทรกเตอร์  จ านวน    1  ชุด  ราคา  
6,860,000  บาท 

6,860,000    6,860,000   ฝ่ายบริหารฯ 

     11.4 รถยนต์ล้อยางมีแขนไฮโดรลิกยก
ของเอนกประสงค์ สามารถต่อพ่วงได้กับ
อุปกรณ์ตักวัสดุและอุปกรณ์จับยกวัสดุพืช
อาหารสัตว์ ท้ังที่ม้วนห่อแล้ว(Wrap) หรือยัง
ไม่ได้ห่อ ท่ีมีขนาดน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า 
2 ,000 กก. จ านวน  1  คัน  ราคา 
2,765,000 บาท 

2,765,000    2,765,000 ฝ่ายบริหารฯ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ( GAP) สู่มาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนา 

กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.3.1  แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ( GAP) ให้พร้อมสู่
มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา 

พื นที่ด าเนินการ อ าเภอที่มีโคนม 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรม 

1. จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลักสูตร “วิเคราะห์ปัญหา และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม ( GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา” จ านวน 1 รุ่น 50 
ราย 

2. ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ติดตาม และประเมินผล จ านวน 50 แห่ง 

งบประมาณ 217,100 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1  รุ่น  เป็นเงิน 
3,600  บาท  
(วิทยากรภาครัฐ 6 ชม.ๆละ 600 บาท) 

3,600   3,600 กลุ่มสินค้าฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 รายๆละ 

1 มื้อๆละ 160 บาท  
8,000   8,000 กลุ่มสินค้าฯ 

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 
รายๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 

3,000   3,000 กลุ่มสินค้าฯ 

2.4 ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 55 ชุดๆละ 100 บาท 

5,500   5,500 กลุ่มสินค้าฯ 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ติดตามงาน 50 แห่งๆละ 3 
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 

72,000 72,000 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงส่งเสริมติดตามงาน  50 
แห่งๆละ 2 ครั้งๆละ 500 

50,000 50,000 กลุ่มสินค้าฯ 

5. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 
7. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ แก้ไขปัญหาปรับปรุง
ฟาร์ม 50 ฟาร์มๆละ 500 บาท 

25,000 25,000 กลุ่มสินค้าฯ 

8. ค่าวัสดุการเกษตร แก้ไขปัญหาปรับปรุง
ฟาร์ม 50 ฟาร์มๆละ 500 บาท 

25,000 25,000 กลุ่มสินค้าฯ 
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กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.3.2  ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสถานที่จ าหน่ายตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา 

พื นที่ด าเนินการ อ าเภอที่มีโคนม 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรม  ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และสถานที่จ าหน่ายตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา  จ านวน 50 แห่ง 

งบประมาณ 147,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ตรวจรับรอง 50 แห่งๆละ 3 
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 

72,000 72,000 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ตรวจรับรอง  50 แห่งๆ
ละ 2 ครั้งๆละ 500 

50,000 50,000 กลุ่มสินค้าฯ
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

3. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.3.3 การจัดตั้ง  “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนามาตรฐานการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา” เพ่ือ
สร้างการรับรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ 

พื นที่ด าเนินการ อ าเภอที่มีโคนม 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กิจกรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง 

งบประมาณ 139,800 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ติดตามงาน 3 แห่งๆละ 3 
คนๆละ 30 วันๆละ 240 บาท 

64,800 64,800 กลุ่มส่งเสริมฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ท าป้ายและสื่อ
ถ่ายทอดความรู้ประจ าศูนย์ 3 ศูนย์ๆละ 
10,000 บาท 

30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  ตรวจประเมินและ
ติดตามงาน 3 แห่งๆละ 10 ครั้งๆละ 500 
บาท 

15,000 15,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

4. วัสดุเวชภัณฑ์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้  3
ศูนย์ๆละ 5,000 บาท 

15,000 15,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. วัสดุการเกษตร ส าหรับศูนย์เรียนรู้ 3 
ศูนย์ๆละ 5,000 บาท 

15,000 15,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตน้ านมโคคุณภาพ 

กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ 

พื นที่ด าเนินการ  21 อ าเภอที่มีโคนม 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรม ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 21 อ าเภอที่มีโคนม 

งบประมาณ 192,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ติดตามงาน 20 ครั้งๆละ 5 
คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 

48,000 48,000 กลุ่มสุขภาพฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  ตรวจประเมินและ
ติดตามงาน 20 ครั้งๆละ 500 บาท 

10,000 10,000 กลุ่มสุขภาพฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

3. ค่าวัสดุส านักงาน    
3.1 จังหวัด 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 

3.2 ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารฯ 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์    
4.1 จังหวัด 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 
4.2 ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ 15,000 15,000 ฝ่ายบริหารฯ 

4. วัสดุเวชภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 21 อ าเภอๆ
ละ 2,000 บาท 

42,000 42,000 กลุ่มสุขภาพฯ 
 

5. วัสดุวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 21 
อ าเภอๆละ 2,000 บาท 

42,000 42,000 กลุ่มสุขภาพฯ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 ส่งเสริมและรณรงค์การยกระดับการผลิต แปรรูป สู่การตลาด และความปลอดภัยทาง
อาหารสู่ผู้บริโภค 

กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.6 .1 สร้างการรับรู้การยอมรับในกระบวนการผลิต แปรรูป สู่การตลาด และความ
ปลอดภัยทางอาหารสู่ผู้บริโภค 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

กิจกรรม   ส่งเสริมและรณรงค์การยกระดับการผลิต แปรรูป สู่การตลาด และความปลอดภัยทางอาหารสู่
ผู้บริโภค 

งบประมาณ 58,800 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก       
1.1 จังหวัด 29,400 29,400 กลุ่มยุทธ์ฯ 
1.2 ห้วยฮ่องไคร้ 29,400 29,400 ห้วยฮ่องไคร้  
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กิจกรรมย่อยย่อยท่ี 3.6.2 สนับสนุนสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรที่จดทะเบียน
กับทางราชการ) จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นต้นแบบการด าเนินงาน
ยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตนเองและรองรับความต้องการบริโภคจากการ
ท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการใช้น้ านมดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดเลือกซ้ือเลือกขายเลือกบริโภคนม
คุณภาพสูงล้านนา 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

กิจกรรม สนับสนุนสถาบันเกษตรกร จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์ 

งบประมาณ 29,400 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก 29,400 29,400 กลุ่มยุทธ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.7 ระดมความมือจากเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ผลิต ไปสู่การตลาดและผู้บริโภค 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.7.1 จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ส าหรับเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของการตลาดและ
ผู้บริโภค รวมทั้งส ารวจการยอมรับและความต้องการเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์ 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

กิจกรรม ………………………….. 

งบประมาณ 10,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
1.1 จังหวัด 5,000 5,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 
1.2 ห้วยฮ่องไคร้ 5,000 5,000 ห้วยฮ่องไคร ้
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.7.3 ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนาด้านวิชาการ และการประสานงานเชื่อมโยงการ
บริหารโครงการ ทั้งในและนอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์   

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

กิจกรรม ………………………….. 

งบประมาณ 50,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ       
1.1 จังหวัด 20,000 20,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 
1.2 ห้วยฮ่องไคร้ 20,000 20,000 ห้วยฮ่องไคร ้

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    
1.1 จังหวัด 5,000 5,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 
1.2 ห้วยฮ่องไคร้ 5,000 5,000 ห้วยฮ่องไคร ้
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โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  
ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเลี ยงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากหมูด าเชียงใหม่ เพื่อผลิตเนื อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

............................................................... 

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 สร้างฝูงสุกรต้นพันธุ์ “หมูด าเชียงใหม่” 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

กิจกรรม ………………………….. 

งบประมาณ 27,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   22,000 22,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 5,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 ส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี  กรมปศุสัตว์ และฟาร์มลูกข่าย ให้
ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ (GFM)   

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กิจกรรม  
1. ส่งเสริมการเลี้ยง 10 ราย 
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

งบประมาณ 67,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   22,000 22,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

2. ค่าวัสดุการเกษตร 40,000 40,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 5,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.3  ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) มาตรฐานการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ (GFM)  

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรม  

1. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการฟาร์ม มาตรฐาน GAP GFM และการปลูกพืชอาหารสัตว์ 25 ราย 
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

งบประมาณ 26,950 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่นๆละ 6 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 

3,600   3,600 กลุ่มสินค้าฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 17,750   17,750 กลุ่มสินค้าฯ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 25 รายๆละ 230 บาท 
5,750   5,750 กลุ่มสินค้าฯ 

2.2 ค่าพาหนะ 25 รายๆละ 200 
บาท 

5,000   5,000 กลุ่มสินค้าฯ 

2.3 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 25 รายๆ
ละ 200 บาท 

5,000   5,000 กลุ่มสินค้าฯ 

2.4 ค่าจัดท าป้าย และตกแต่ง
สถานท่ีอบรม 1 รุ่นๆละ  2,000 บาท 

2,000   2,000 กลุ่มสินค้าฯ 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง   3,600 3,600 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

4. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 2,000 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.4 ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP  และ GFM   ส าหรับฟาร์มสุกร ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ภายใน  4 จังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป้าหมายรวมทั้งโครงการ 40 ราย 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

กิจกรรม   
1. ประชุม ประสานกิจกรรม 
2. ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 

งบประมาณ 29,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง       
1.1 ประชุม ประสานงานกิจกรรม 6,000 6,000 กลุ่มสินค้าฯ 

สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

1.2 ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 
 

18,000 18,000 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

2. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 5,000 กลุ่มสินค้าฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.5 ส่งเสริมและสร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และผลิตอาหารหมัก เป็นพืชอาหาร
สุกร  และสนับสนุนปัจจัยการผลิตอาหารสุกร  ให้กับเกษตรกร  (ตัวชี้วัดทั้งโครงการ จ านวน  100 ราย ) 

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กิจกรรม   
1. ฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร ปลูกพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และผลิตอาหารหมักเป็นพืชอาหารสุกร  

หลักสูตร 1 วัน  25 คน   
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 

งบประมาณ 46,950 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่นๆละ 6 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 

3,600   3,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,600 3,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 17,750   17,750 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 25 รายๆละ 230 บาท 
5,750   5,750 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.2 ค่าพาหนะ 25 รายๆละ 200 
บาท 

5,000   5,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.3 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 25 รายๆ
ละ 200 บาท 

5,000   5,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.4 ค่าจัดท าป้าย และตกแต่ง
สถานท่ีอบรม 1 รุ่นๆละ  2,000 บาท 

2,000   2,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ค่าวัสดุการเกษตร ส าหรับส่งเสริมและ
สร้างแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์ และวัสดุส าหรับ
ผลิตอาหารหมักส าหรับสุกร 

20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 2,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
สนง.ปศอ.ที่
ร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.7 จัดงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ที่ผลิต
จากสุกรพันธุ์หมูด าเชียงใหม่ โดยการจัดงาน จ านวน 2 ครั้ง  

พื นที่ด าเนินการ  ..................... 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสานสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

กิจกรรม   
1. จ้างเหมาจัดท าสื่อ 
2. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณ 85,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้ด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 20,000 20,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 
2. จ้างเหมาบริการ       

2.1 จ้างเหมาท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตบแต่งสถานที่ 

50,000   50,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 

2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางทีวี วิทยุ 

 5,000 5,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 

3. ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 10,000 กลุ่มยุทธ์ฯ 

 


