


ผลการปฏบิตัิงาน  E – Operation ของส านกังานปศสุตัว์เขต 6 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  ประจ าเดือน สงิหาคม 2563

– การบนัทกึข้อมูลใหต้รงตามเป้าหมาย กรณีเกินร้อย

– ทบทวนตรวจสอบเป้าหมาย กับ กอง/ส านัก

– เป้าหมายไม่สอดคลองกับแผนงาน

– ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

– เป็นตัวชีวั้ดทีไ่ม่สามารถวัดได้ 

– การยืนยัน การขอแก้ไขข้อมูล เป้าหมาย หรือผลการปฎิบตัิงาน



- งบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด ปี 2563 - 2565 
- งบประมาณฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารระบาดของ โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563
- งบพฒันาภาคเหนือ (เหนือล่าง) ปี2564 - 2565

การขบัเคลื่อนดา้นยุทธศาสตรร์ายชนิดสตัว ์

การขอรบัการสนบัสนุนจากงบประมาณภายนอก



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ปี 2563

จังหวัดได้รับงบ       8 จังหวัด
โครงการ               11 โครงการ
ได้รับงบประมาณ     5,986,300 บาท
ตัดงบช่วยโควิด19 6 โครงการ
งบช่วยโควิด19    3,156,700 บาท
ด าเนินการตามแผน  2,829,600 บาท

งบพัฒนาจังหวัด
, 5,256,300 , 

88%

งบทอ้งถิน่, 
730,000 , 12%

ค าของบประมาณประจ าปี 2563

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบทอ้งถิน่

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

5,256,300 
0

730,000 5,986,300 

งบช่วยโควิด19       
, 3,156,700, 

53%

ด ำเนินกำรตำม
แผน  , 

2,829,600, 47%

ค าของบประมาณประจ าปี 2563

งบช่วยโควิด19 ด ำเนินกำรตำมแผน  

งบพัฒนาจังหวัด งบช่วยโควิด19 คงเหลือ

5,256,300 3,156,700 
2,829,600



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2563

จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงการ
ค าของบประมาณประจ าปี 2563

หมายเหตุ
งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

รวมทั้งสิ้น
5,256,300 

730,000 5,986,300 

รวม สนง.ปศจ.สุโขทัย
134,900 

- -
134,900 

สนง.ปศจ.สุโขทัย โคเนื้อ 1.1) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสูค่วามย่ังยืน.
กิจกรรมหลัก    .ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความย่ังยืน.
กิจกรรมย่อย    .ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย

111,000 111,000 

ไก่ไข่ 1.1) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสูค่วามย่ังยืน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความย่ังยืน
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสุโขทัย

23,900 
23,900 

รวม สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร
368,600 

- - 368,600 

สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร กระบือ 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.1.กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ( Intensive Farm) 243,800 

243,800 ตัดงบโควิด19 คืนงบประมาณ

สุกร 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.1. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกร 124,800 

124,800 ตัดงบโควิด19 คืนงบประมาณ

รวม สนง.ปศจ.อุทัยธานี
1,103,600 

- - 1,103,600 

สนง.ปศจ.อุทัยธานี กระบือ 1. โครงการพัฒนากระบือพันธ์ุดี จังหวัดอุทัยธานี
1,103,600 

1,103,600 ตัดงบโควิด19 คืนงบประมาณ

รวม สนง.ปศจ.พิษณุโลก - - 22,000 22,000 
สนง.ปศจ.พิษณุโลก ไก่พื้นเมือง 1. โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัตวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ 22,000 22,000 

รวม สนง.ปศจ.ตาก 708,000 708,000 
สนง.ปศจ.ตาก โคเนื้อ 1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 200,000 

200,000 
อบจ.



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2563

จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงการ
ค าของบประมาณประจ าปี 2563

หมายเหตุ
งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

รวม สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 71,000 
- - 71,000 

สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ โคเน้ือ 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือและกระบือ 71,000 
71,000 

ตัดงบโควิด19 คืนงบประมาณ

รวม สนง.ปศจ.นครสวรรค์ 1,964,700 
- - 1,964,700 

ปรับลดลง  1,090,000 บาท

สนง.ปศจ.นครสวรรค์ อื่นๆ 1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์    
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ 195,600 195,600 

เป็ดไข่ 1.  โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์    
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่/ไข่ไก่อินทรีย์แบบปล่อย

399,800 
399,800 

อื่นๆ 1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์    
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพการผลิตคลังเสบียงอาหารสัตว์ 190,000 190,000 

อื่นๆ 1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์    
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 151,000 151,000 

อื่นๆ 1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์    
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมการจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ าโพ 

1,028,300 
1,028,300 

รวม สนง.ปศจ.พิจิตร 1,613,500 
- - 1,613,500 

สนง.ปศจ.พิจิตร ไก่ไข่ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เสริมสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และเพิ่มผลผลิตเพื่อ
บริโภคในชุมชน

1,613,500 
1,613,500 

ตัดงบโควิด19 คืนงบประมาณ

รวม สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ไม่ได้รับงบประมาณ



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

โคเนื้อ
43%

กระบอื
11%

ไกพ่ืน้เมอืง
7%

ไกไ่ข่
8%

สกุร
2%

แพะ
5%

อืน่ๆ
24%

โคเนื้อ กระบือ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ สุกร แพะ อื่นๆ รวม

8,888,300 บาท 2,367,100 บาท 1,483,000 บาท 1,727,800 บาท 372,400 บาท 1,106,600 บาท 4,976,500 บาท 20,921,700 บาท

อุทัยธานี
ตาก

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี
พิษณุโลก

อุทัยธานี
พิษณุโลก
อุรดิตถ์

สุโขทัย
พิจิตร

ก าแพงเพชร ตาก
พิษณุโลก

พิจิตร
เพชรบูรณ์



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

 -
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 8,000,000

 9,000,000

 10,000,000

สนง.ปศจ.สุโขทยั, 383,000 

สนง.ปศจ.ก ำแพงเพชร, 372,400 

สนง.ปศจ.อทุยัธำน,ี 2,523,900 

สนง.ปศจ.พษิณุโลก, 1,334,500 

สนง.ปศจ.ตำก, 9,659,100 

สนง.ปศจ.อตุรดติถ,์ 313,400 

สนง.ปศจ.นครสวรรค,์ 2,054,300 

สนง.ปศจ.พจิติร, 5,813,400 

สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์, 522,000 

โครงการ 17

ของบทั้งหมด 22,976,000 

ได้รับบรรจุแผนจังฟวัด 20,921,700 



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2564

หมายเหตุ
งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

รวมทั้งสิ้น 22,976,000 - - 22,976,000 
รวม สนง.ปศจ.สุโขทัย 383,000 383,000 

โคเน้ือ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตรอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก   ส่งเสริมการผลิตโคเน้ือคุณภาพสูง จังหวัดสุโขทัย

กลุ่ม/ราย 58/500 268,600 268,600 

ไก่ไข่ 2. โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตรอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ วิถีสุโขทัย

ราย 50 114,400 114,400 

รวม สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร 372,400 372,400 
สุกร 1. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกร ราย 120 372,400 372,400 

รวม สนง.ปศจ.อุทัยธานี 2,523,900 2,523,900 
กระบือ 1. โครงการพัฒนากระบือพันธ์ุดี จังหวัดอุทัยธานี...... คน 240 1,892,500 1,892,500 

ไก่พื้นเมือง 2. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมด า จังหวัดอุทัยธานี...... ผลิตภัณฑ์ 2 631,400 631,400 



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2564

หมายเหตุ
งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถ่ิน รวม

รวมทั้งสิ้น
22,976,000 

- -
22,976,000 

รวม สนง.ปศจ.พิษณุโลก
1,334,500 1,334,500 

ไก่
พื้นเมือง

1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ไก่ด าต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก ราย 70
605,400 605,400 

กระบือ 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดกระบือพันธุ์      พื้นเมืองไทยที่มี
คุณภาพ

แห่ง
ราย
ตัว

2
50

100
474,600 474,600 

อื่นๆ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์อัตลักษณ์จังหวัด
พิษณุโลก

แห่ง
ราย
ตัว

4
50/30

200/10
0

254,500 254,500 

รวม สนง.ปศจ.ตาก
9,659,100 9,659,100 

โคเนื้อ 1. โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการ
ตลาดโคเนื้อครบวงจร

คร้ัง
จุดจ าหน่าย 3,602,500 3,602,500 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรต าบลแม่วะ ระบบ



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2564

หมายเหตุงบพัฒนา
จังหวัด

งบกลุ่มจังหวัดงบท้องถ่ิน รวม

รวมทั้งสิ้น
22,976,000 

- -
22,976,000 

รวม สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์
313,400 313,400 

ไก่พื้นเมือง1. ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยเพื่อการป้องกันโรค กลุ่ม/ราย 3/270
246,200 246,200 

โคเนื้อ 2. ปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพื่อการป้องกันโรค กลุ่ม/ราย 5/176
67,200 67,200 

รวม สนง.ปศจ.นครสวรรค์
2,054,300 2,054,300 

อื่นๆ 1. ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ก้าวสู่มาตรฐานอินทรีย์ ราย
ราย
ราย
ราย

160
50

250
1500

2,054,300 2,054,300 
ไม่ผ่านการ
พิจารณา



งบประมาณพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ปี 2564

ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2564

หมายเหตุงบพัฒนา
จังหวัด

งบกลุ่มจังหวัดงบท้องถ่ิน รวม

รวมทั้งสิ้น 22,976,000 
- -

22,976,000 
รวม สนง.ปศจ.พิจิตร

5,813,400 5,813,400 
ไก่ไข่ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เสริมสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และเพิ่ม

ผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน
โรงเรียน 12

1,613,400 1,613,400 
2.โครงการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อการผลิตเสบียงสัตว์คุณภาพดี ศูนย์วิจัย

และพัฒนา
อาหารสัตว์

พิจิตร 

1
4,200,000 4,200,000 

รวม สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์
522,000 522,000 

อื่นๆ 1.โครงการ Product Champion เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 678 ผลิตภัณฑ์ 9 
522,000 522,000 

เครือข่าย 9 
คร้ัง 9 

ผลิตภัณฑ์ 9 



งบประมาณ 18,155,800 บาท
จ านวน 12 โครงการ



ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โคเนือ้, 9012600,
42%

กระบอื, 2574000, 
12%

แพะ, 766000, 4%

ไกพ่ืน้เมอืง, 4818000, 
23%

ไกไ่ข,่ 2476000, 12%

อืน่ๆ, 1593200, 7%

โคเนื้อ 9,012,600 
สุโขทัย

ตาก
นครสวรรค์

กระบือ
2,574,000 

อุทัยธานี

แพะ
766,000 

อุทัยธานี

ไก่พื้นเมือง
4,818,000 

พิษณุโลก
ตาก

ไก่ไข่
2,476,000 

พิษณุโลก

อ่ืนๆ
1,593,200 

ตาก
นครสวรรค์



ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

 4,000,000

 4,500,000

 5,000,000

สนง.ปศจ.สโุขทัย, 4,900,000 

สนง.ปศจ.อุทัยธาน,ี 3,340,000

สนง.ปศจ.พษิณุโลก, 1,734,000 

สนง.ปศจ.ตาก, 3,112,600 

สนง.ปศจ.นครสวรรค,์ 2,593,200 สนง.ปศจ.พจิติร, 2,476,000 



ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

เขต ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2563

หมายเหตุ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวม

รวมทั้งสิ้น 21,239,800 21,239,800 

รวม สนง.ปศจ.สุโขทัย 4,900,000 4,900,000 

6 เหนื
อ

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

สนง.ปศจ.สุโขทัย โคเนื้อ โครงการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค
เนื้อ จังหวัดสุโขทัย 

ราย 500 4,900,000 4,900,000 

รวม สนง.ปศจ.อุทัยธานี 3,340,000 3,340,000 

6 เหนื
อ

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

สนง.ปศจ.อุทัยธานี กระบือ โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลกระบือใน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย 

คน 200 2,574,000 2,574,000 

แพะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เพื่อการส่งออก......

คน 80 766,000 766,000 



ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

เขต ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงการ
หน่วย
นับ

เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2563

หมายเหตุ
ฟื้นฟูโควิด 19 รวม

รวมทั้งสิ้น 21,239,800 21,239,800 

รวม สนง.ปศจ.พิษณุโลก 1,734,000 1,734,000 

6 เหนือ ภาคเหนือตอนล่าง 1 สนง.ปศจ.พิษณุโลก ไก่พื้นเมือง โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ไก่ด าแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก

ราย 30
734,000 

734,000 

ไก่พื้นเมือง โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นว้ติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ กลุ่ม
ราย

10
200

1,000,000 1,000,000 

รวม สนง.ปศจ.ตาก 6,196,600 6,196,600 

6 เหนือ ภาคเหนือตอนล่าง 1 สนง.ปศจ.ตาก โคเนื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อรูปแบบอุตสาหกรรม และครบวงจร
ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ปี 2564 532,600 532,600 
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์จากเนื้อ
โค 

1,580,000 1,580,000 

อื่นๆ โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 1,000,000 1,000,000 

ไก่พื้นเมือง โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่พื้นเมือง,ไก่ไข่,เป็ดไข่, 
เป็ดเทศ) 

3,084,000 3,084,000 



ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
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เขต ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชนิดสัตว์ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2563

หมายเหตุ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวม

รวมทั้งสิ้น
21,239,800 21,239,80

0 
รวม สนง.ปศจ.นครสวรรค์ 2,593,200 

2,593,200 
6 เหนือ ภาคเหนือตอนล่าง 2 สนง.ปศจ.นครสวรรค์ โคเนื้อ โคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ าโพ ราย 50 2,000,000 

2,000,000 
อื่นๆ โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต

และการพัฒนาการตลาดเกษตร
ราย
ราย

200
120

593,200 593,200 

รวม สนง.ปศจ.พิจิตร 2,476,000 2,476,000 

6 เหนือ ภาคเหนือตอนล่าง 2 สนง.ปศจ.พิจิตร ไก่ไข่ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เสริมสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน และเพิ่มผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน

โรงเรียน 24 2,476,000 2,476,000 



งบพฒันาภาคเหนือ (ตอนลา่ง) ปี 63-64 



งบพฒันาภาคเหนือ (ตอนลา่ง) ปี 65 

จ านวน 5 โครงการ
งบประมาณ 46,656,700 บาท

โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ค าของบประมาณประจ าปี 2565

หมายเหตุ
งบพัฒนาภาคเหนือ รวม

รวมทั้งสิ้น
46,656,700 

46,656,700 

สนง ปศข 6
31,455,500 31,455,500 

1. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ 
(Feed Center)

ศูนย์ ศอส พิจิตร
27,364,000 27,364,000 

2.โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มไก่พื้นเมือง ราย 2,700
4,091,500 4,091,500 

รวม สนง.ศวพ 9,110,200 
9,110,200  

1. โครงการจัดต้ังหน่วยบริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ต าอย่าง/
เดือน

50-200 2541000
2541000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เพื่อรองรับ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการเกษตรปลอดภัย

ศูนย์ ศวพ
6,200,000 6,200,000 

3. โครงการส ารวจและแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงในโคเน้ือ เพื่อพัฒนาเข้า
สู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย

เกษตรกร 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

369,200 369,200

สนง ปศข 6, 
31,455,500 

, 78%

รวม สนง.
ศวพ, 

9,110,200 , 
22%







จบการน าเสนอ


