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การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

งบกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ปงบประมาณ 2558 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2558

ที่มา : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว            ขอมูล ณ : 31 พฤษภาคม 2558



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 
งบประมาณ

แหลงทีม่า

ของ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ

งบประมาณ

เบิกจาย
รอยละจํานวน

หนวย

นับ

 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ ระบบการ

ผลิตและการจัดการสนิคาปศุสัตวดาน    

โคเนื้อ-โคนม    8,533,600 

งบกลุม

จังหวัด

 1 ต.ค.57 - 

30 ก.ย.58   6,929,382 81.17

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคพันธุดี

  (ดวยวิธีผสมเทียม)
  2,750 ตัว     1,944   70.69     

 - จัดทําบอแกสชีวภาพ  70 บอ     70 100 

 - ฝกอบรมเกษตรกร  500 ราย     500 100 

- สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว/ปศุสัตว

อินทรียฯ
  1,300 ไร

อยูระหวาง

ดําเนินการ
-

 - ติดตามประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนา

แนวทางสู AEC
 1 เร่ือง

อยูระหวาง

ดําเนินการ
-

 - สนับสนุนบรรจุภัณฑใหผูประกอบการ 45 ราย
อยูระหวาง

ดําเนินการ
-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการผลิตและการ

จัดการสินคาปศุสัตวดานโคเน้ือ-โคนม
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 

งบประมาณ
แหลงทีม่า

ของ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

จํานวน
หนวย

นับ
ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ

งบประมาณ

เบิกจาย
รอยละ

 - ตรวจเย่ียมใหคําแนะนําเกษตรกร 1 แหง 1 100

 - สุมเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจหองปฏิบัติการ 400 ตัวอยาง
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
-

 - สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคโดยการ  

ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ
1 แหง

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
-

 - พัฒนาสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว 13 แหง
อยูระหวาง

ดําเนินการ 
-

รวม 8,533,600
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อยูระหวางดําเนินการผสมเทียมในพ้ืนท่ีอําเภอเปาหมาย

ดําเนินการจัดสงบอแกสชีวภาพ  จํานวน  70  บอในพ้ืนท่ีอําเภอเปาหมาย  เรียบรอยแลว
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ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร จาํนวน 500 ราย ในพื้นท่ี 4 อําเภอ 

ไดแก อําเภอดานมะขามเตี้ย  อําเภอทามวง อําเภอไทรโยค อําเภอเมอืงกาญจนบรุี

รับมอบบรรจุภัณฑจากบริษทั นวติทรา จํากัด (บริษทัคูสัญญา) ตามสญัญาจาง

ในวนัท่ี 30  มีนาคม  2558
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ดําเนินการตรวจเย่ียมสถานท่ีจําหนายเน้ือสตัวปลอดภัย บริษัท สยามแม็คโคร สาขากาญจนบุรี ใน

พื้นท่ีอาํเภอทามวง และตลาดนัดหนองตากยาหนองสองหอง

ทําการจัดเก็บตัวอยางเน้ือสงตอใหยังบริษัทคูสัญญาเพือ่ทําการตรวจทางหองปฏิบตักิาร 

จํานวน 400 ตวัอยาง  ในวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2558
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รับมอบวสัดงุานบานงานครัวกจิกรรมพัฒนาสถานท่ีจําหนายผลติภัณฑจากสัตว

จากบริษัท นวติทรา  จํากดั (บริษทัคูสัญญา) ตามสญัญาจางในวันท่ี  30  มีนาคม  2558

เปดสปอตประชาสัมพนัธผานสือ่วิทยุ ใหความรูของสาํนักงานปศุสตัวจงัหวัดกาญจนบรุี 

ชุด ปศุสตัวปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย  ตั้งแตวันท่ี 1-30 มนีาคม 2558 ณ สถานีวทิยุสือ่มวลชน

จังหวัดกาญจนบุร ีความถ่ี 98.25 MHz 



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 

งบประมาณ
แหลงทีม่า

ของ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

จํานวน
หนวย

นับ

ผลการดําเนิน

งาน
รอยละ

งบประมาณ

เบิกจาย รอยละ

  โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยง

แพะ-แกะ อยางยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัด

กาญจนบุรี   3,412,928 

งบกลุม

จังหวัด

 1 ต.ค.57 - 

30 ก.ย.58   

    

2,646,013.65  72.20 

 - พัฒนาเครือขายผูเล้ียงแพะ-แกะ กลุมภาค

กลางตอนลาง 1
50 ราย    

 อยูระหวาง

ดําเนินการ
   -  

 - ฝกอบรมเกษตรกรดานระเบียบ และ

กฎหมายการเคล่ือนยายสัตว
 200 ราย    200    100  

 - ฝกอบรมเกษตรกรการทําเมนูอาหารแพะ 10 ราย 10 100

 - เก็บตัวอยางซีร่ัมเพื่อทดสอบโรคบลูเซโลซีส 12,256 ตัว 9,200 75.07

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ – แกะ

อยางยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 

งบประมาณ
แหลงทีม่า

ของ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ

จํานวน
หนวย

นับ

ผลการดําเนิน

งาน
รอยละ

งบประมาณ

เบิกจาย รอยละ

 - การขึ้นทะเบียนตามระบบ NID 12,256 ตัว 9,200 75.07  

 - พัฒนาฟารมปลอดโรคบลูเซโลซีส  181 ฟารม    33  18.23  

 - พัฒนาฟารมแพะ-แกะ ไดรับรอง

มาตรฐานฟารม
20 ฟารม

อยูระหวาง

ดําเนินการ
-

 -พัฒนาฟารมแพะ-แกะ ไดรับรองฟารม

ปลอดโรคปากและเทาเปอย
20 ฟารม

อยูระหวาง

ดําเนินการ
-

รวม 3,412,928
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ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร จาํนวน 200 ราย ในพื้นท่ี 8 อําเภอ 

ไดแก อําเภอดานมะขามเตี้ย  อําเภอทามวง อําเภอไทรโยค อําเภอเมอืงกาญจนบรุี

อําเภอทามะกา  อําเภอหนองปรอื  อําเภอพนมทวน  อําเภอบอพลอย

ฝกอบรมเกษตรกรทําเมนูอาหารแพะ จํานวน 10 ราย ณ กลุมผูเลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค
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ดําเนินการเกบ็ เกบ็ตัวอยางซีรัม่ฯ   จํานวน 12,256  ตัว

ดําเนินการข้ึนทะเบียนตามระบบ NID  จํานวน  12,256 ตัว
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