
จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม
รวมท้ังสิ้น

1. โคนม
1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมโคนม
2. โคเนื้อ

1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สุโขทัย

1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจรจังหวัดสุโขทัย 1,923,600   1,923,600     อยูในระหวางเสนออนุมัติ
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด อุตรดิตถ

1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 606,000     606,000       381,400     381,400       พื้นที่อําเภอฟากทา ป 58 และทาปลา ป 59
1.4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตาก

1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปและบริหารจัดการการตลาดโคเนื้อคุณภาพอยางครบวงจร 4,964,000   4,964,000     
รวมโคเนื้อ 5,570,000   -           -           5,570,000     2,305,000   -             -           2,305,000     7,875,000                                          

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณของสํานักงานปศุสัตวเขต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2558 (บาท) งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2559 (บาท)

หมายเหตุ



จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2558 (บาท) งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2559 (บาท)
หมายเหตุ

3. กระบือ
1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด พิษณุโลก

1)  โครงการอนุรักษและพัฒนาควายไทย จังหวัดพิษณุโลก 2,891,000   2,891,000     
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด อุทัยธานี

1) โครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบือพันธืดี 2,500,000   2,500,000     2,000,000   2,000,000     
1.4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมกระบือ 2,500,000   -           -           2,500,000     4,891,000   -             -           4,891,000     7,391,000                                          
4. สุกร

1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมสุกร



จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2558 (บาท) งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2559 (บาท)
หมายเหตุ

5. ไกเน้ือ
1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมไกเน้ือ
6. ไกไข

1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมไกไข



จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2558 (บาท) งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2559 (บาท)
หมายเหตุ

7. แพะ
1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพชรบูรณ
     1.1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ 2,138,900   2,138,900     
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมแพะ 2,138,900   2,138,900     2,138,900                                          
8. แกะ

1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........
1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ..........

รวมแกะ



จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม จังหวัด กลุมจังหวัด ทองถิ่น รวม
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2558 (บาท) งบประมาณท่ีไดรับ ป พ.ศ. 2559 (บาท)
หมายเหตุ

9. อื่นๆ
1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต ..........
1.2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด พิษณุโลก

1.1) โครงการ/กิจกรรม เกษตรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย กายใจเปนสุข กิจกรรม พิษณุโลกวัดรมเย็น 2,000,000   2,000,000     
1.2) โครงการ/กิจกรรม ประกวดไกนเรศวรและสุนัขบางแกว งานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาคพิษณุโลก 190,000     190,000       390,000     390,000       
1.3) โครงการ/กิจกรรม บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 300,000     300,000       
1.4) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง (ไกดํา) 480,000     480,000       
1.4) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง (ไกเหลืองหางขาว) 220,000     220,000       

1.3 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด อุตรดิตถ
1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง 327,300     327,300       พื้นที่อําเภอน้ําปาดและบานโคก
2) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง 259,620     259,620       อําเภอเมืองอุตรดิตถ

1.4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด พิจิตร
1) โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเลี้ยงไกพระเจาเสือ จังหวัดพิจิตร 400,000     400,000       500,000     500,000       

1.5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด กําแพงเพชร
1.1) โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง 123,860     123,860       57,000       57,000         
1.2) โครงการ/กิจกรรม ผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานความปลอดภัย(ดานปศุสัตว) 165,000     165,000       641,000     641,000       
1.3) โครงการ/กิจกรรม โครงการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว 1,442,290   1,442,290     1,976,200   1,976,200     
1.4) โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการผลิต และการคาสินคาปศุสัตว 500,000       500,000       
1.5) โครงการ/กิจกรรม ปองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบาตําบลจันทิมา 39,500       39,500         
1.6 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด นครสวรรค
1.1) โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 1,443,000   1,443,000     
ดานปศุสัตว กิจกรรมสงเสริมคุณภาพสินคาปลอดภัย เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
1.2) โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริมคุณภาพสินคาปศุสัตวปลอดภัย 1,800,000   1,800,000     
เพื่อรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน
1.3) โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปศุสัตว 1,312,000   1,312,000     
1.4) โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริม และพัฒนาการผลิต และ 8,167,100     8,167,100     
การคาสินคาปศุสัตวที่ไดมาตรฐาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
1.7 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด อุทัยธานี

1) โครงการ/กิจกรรม พัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเลี้ยงไกแสมดํา 1,500,000   1,500,000     1,450,000   1,450,000     
2) โครงการ/กิจกรรม ธนาคารพืชอาหารสัตวและการปลูกพืชอาหารสัตว 3,300,000   3,300,000     1,500,000   1,500,000     
3) โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการผลิตและการคาสินคาปศุสัตว กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1,499,900     1,499,900     

รวมอื่นๆ 9,749,160   -           1,481,790   11,230,950   8,609,620   10,167,000   1,976,200   20,752,820   31,983,770                                        


