
1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

1.1 แผนงานบุคคลากรภาครัฐ

1.1.1 รายการบุคคลากรภาครัฐ ไมมี่ ไมมี่ 7,676,900.00           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

1.2 แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

1.2.1 ผลผลิตพฒันาศักยภาพการปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์

1) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการผลิตปศุสตัว์ 321.00               ราย (เกษตรกรไดรั้บประโยชน)์
114,900.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

2) กิจกรรมเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดั และชนัสูตรโรคสตัว์ ไมมี่ ไมมี่ เน่ืองจากเป็นงบจา้งบุคคลากร
372,100.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

3) กิจกรรมจดัการสวสัดิภาพสตัว์ 526

720

38

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนั)

ตวั (รักษาพยาบาลสตัว)์

แห่ง (ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลสถานพยาบาลสตัว)์

923,000.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

4) กิจกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไมมี่ ไมมี่ เน่ืองจากเป็นงบเช่ือมต่ออินเตอร์เนต และจดัซ้ือวดุัคอมพิวเตอร์ 622,200.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

5) กิจกรรมพฒันาปรับปรุงพนัธุส์ตัว์ ไมมี่ เน่ืองจากเป็นงบด าเนินการอ่ืนๆ 42,900.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1.3.1 โครงการพฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

1) กิจกรรมการพฒันาการผลิตปศุสตัว์

 8016

8417
ตวั (จ านวนสตัวพ์นัธ์ุดีท่ีผลิตไดจ้ากการผสมเทียม)

ตวั (จ านวนปศุสตัวท่ี์ตั้งทอ้งจากการผสมเทียม)

52,200.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

ล าดบัที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่งที่มาของ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน หน่วยนับ

แผนาการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565  (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

จ าแนกโครงงาน/โครงการตามปกติ (1)



ล าดบัที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่งที่มาของ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน หน่วยนับ

2) กิจกรรมพฒันาสุขภาพสตัว์ 196748

3,400

117900

18,352

360

2459

39300

1052800

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(FMDโคเน้ือ/กระบือ/แพะ/แกะ))

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(สุกร))

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(FMD โคนม))

แห่ง (จ านวนสถานท่ีเส่ียงท่ีไดรั้บการเฝ้าระวงัและท าลายเช้ือโรค ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด)

ราย (จ านวนเกษตรกท่ีไดรั้บการรับรองสถานท่ีเล้ียงท่ีมีระบบ GFM)

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บการบริการดูแลสุขภาพ)

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(Haemorrhagic))

ตวั  (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคสตัว ์(วคัซีนรวมป้องกนัโรคในสตัวืปีก ND+IB))

1,752,900.00           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

3) กิจกรรมเฝ้าระวงัป้องกนัและ ควบคุมอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร              3,160.00 ราย (จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการเฝ้าระวงัทางอาการและประเมินความเส่ียง) -                           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.3.2 โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสตัว์ 1,276.00            แห่ง (สถานประกอบการสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดรั้บบริการตรวจประเมินมาตรฐาน) 366,950.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2) กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดา้นปศุสตัว์ 5.00                   แห่ง (จ านวนสถานประกอบการสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดรั้บบริการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานฮาลาล) 19,700.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

3) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 225.00               แห่ง(จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน) 193,300.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.3.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไมเ่หมาะสม 35 ไร่ (พ้ืนท่ีการผลิตไมเ่หมาะสมไดรั้บการปรับเปล่ียนมาท าการปศุสตัว์) -                           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 10 ราย (เกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมการเล้ียงกระบือแบบปราณีต) -                           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.3.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1) กิจกรรมระบบส่งเสริมการเล้ียงสตัวแ์บบแปลงใหญ่  6

20

แปลง (พ้ืนท่ีเกษตรกรแปลงใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาปศุสตัว)์

ราย จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นอาหารสตัวปี์ก

7,600.00                  กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65



ล าดบัที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่งที่มาของ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน หน่วยนับ

1.3.5 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

1) กิจกรรมปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร 62,800.00          ราย (จ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเกษตรกร) 32,400.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.4 แผนบูรณาการพฒันาพืน้ที่ระดบัภาค (Area) 0

1.4.1 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)

1) กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสตัวอิ์นทรีย์ 2

20

4

แห่ง (พฒันาตลาดสีเขียว)

ราย (อบรมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการท าปศุสตัวอิ์นทรีย์)

ราย (เกษตรกรไดรั้บการพฒันาระบบการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์รายใหม ่)

39,100.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.5 แผนบูรณาการระดบัพ้ืนท่ีจงัหวดั

1.5.1 โครงการส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวทางพระราชด าริ
40 ราย

249,000.00              งบพฒันาจงัหวดั 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

1.5.2 โครงการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1
150 ราย

351,600.00              งบกลุ่มจงัหวดั 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล า้ และสร้างการเตบิโตจากภายใน

2.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2.1.1 โครงการพฒันาพืน้ที่โครงการหลวง

1) กิจกรรมพฒันาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 195.00               ราย (เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว)์ 675,600.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2.1.2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1) กิจกรรมสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 580

350

30

ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนัภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคฯ)

ราย (จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)

โรงเรียน  (จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บบริการภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)

1,652,000.00           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 200 ราย (จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการจากคลินิกสตัว)์ -                           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

3) กิจกรรมสนบัสนุนโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 580 ตวั (จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บบริการผา่ตดัท าหมนัภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคฯ) 120,300.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2.2 แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

2.2.1 โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

1) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง 52.00                 ราย (จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เขา้สู่ระบบ Smart Farmer) 20,000.00                กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2.2.2 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตกร

1) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกปั้ญหาท่ีดินท ากินของเกษตกร 20 ราย (จ านวนผูย้ากไร้ไดรั้บการส่งเสริมและพมันาอาชีพ) 128,400.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 250.00               ราย (เกษตรกรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมอาชพดา้นปศุสตัว)์ 118,000.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2.2.4 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร



ล าดบัที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
แหล่งที่มาของ

งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ

จ านวน หน่วยนับ

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  875

875

ราย (เกษตรกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นการปศุสตัว)์

เครือข่าย (เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไ่ดรั้บการพมันาศกัยภาพ

294,000.00              กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

2) กิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน OTOP 1                        คร้ัง (เจา้หนา้ท่ีอบรม OTOP) -                           กรมปศุสตัว์ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 1 ผลผลิต  14 โครงการ  1 รายการ 25 กิจกรรม 15,825,050.00         


