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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย งบประมาณทีไ่ดร้ับ เบิกใชไ้ป ก่อหน้ีผูกพัน คงเหลอื
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื

และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ
กจิกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,077,480.00            7,077,480.00      -                 -              

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ

กจิกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ เงินสมทบประกนัสังคม 163,791.00              163,791.00        -                 -              

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ

กจิกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ ค่าเช่าบ้าน 3,300.00                 3,300.00           -                 -              

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานบริหารทัว่ไป 612,000.00              610,433.33        -                 1,566.67       
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจมาตรฐานฟาร์ม 389,240.00              388,609.00        -                 631.00         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานบริหารทัว่ไป 150,000.00              149,185.00        -                 815.00         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานบริหารทัว่ไป 51,672.00                51,200.00          -                 472.00         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คุณภาพอาหารสัตว์ 46,250.00                46,069.90          -                 180.10         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จดัหาตัวอยา่ง 70,264.00                70,149.00          -                 115.00         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมพัฒนาและส่งเสริมอตุสาหกรรมฮาลาล 

ด้านปศุสัตว์
ตรวจมาตรฐานฮาลาล 25,380.00                25,380.00          -                 -              

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(นมโรงรียน)

งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้้านมทัง้ระบบ 597,564.00              543,462.48        52,216.00        1,885.52       

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมอาหารนมเพือ่เด็กและเยาวชน อาหารนมเพือ่เด็กและเยาวชน 91,816.00                91,816.00          -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองโรงงาน 33,360.00                33,350.00          -                 10.00           
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร กจิกรรมปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร ด้านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 2,500.00                 2,272.67           -                 227.33         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กจิกรรมส่งเสริมเการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 12,160.00                12,160.00          -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ งานจดัต้ังฟาร์มเครือขา่ยกระจายพันธุ์สัตว์ 18,520.00                18,520.00          -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วย

เทคโนโลยชีีวภาพ
3,415.00                 3,414.78           -                 0.22            

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานควบคุมป้องกนัโรคสัตว์ 3,261,650.00            2,688,707.07      572,855.00       87.93           
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมจดัการสวัสดิภาพสัตว์ งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 34,400.00                34,026.80          -                 373.20         
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานบริหารทัว่ไป 4,415.00                 4,415.00           -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกนั

และควบคุมโรคอหวิาหแ์อฟริกาในสุกร
กจิกรรมเฝ้าระวังอหวิาหแ์อฟริกาในสุกร 149,198.00              149,196.73        -                 1.27            

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม 619,448.00              619,448.00        -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานส่งเสริมสุขภาพโคเนือ้สร้างอาชีพ 98,012.00                98,012.00          -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานควบคุมแกไ้ขโรคในสัตว์ปีก 480,000.00              -                  480,000.00       -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ค่าชดใช้ท้าลายสุกร 159,330.00              159,330.00        -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื กจิกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อนิทรีย์ ปศุสัตว์อนิทรีย์ 52,697.00                52,696.75          -                 0.25            
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื กจิกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อนิทรีย์ ส่งเสริมการท้าปศุสัตว์อนิทรีย์ 29,000.00                28,931.80          -                 68.20           
แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื กจิกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรทฤษฎใีหม่ 29,510.00                29,510.00          -                 -              

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 5 
ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2564
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย งบประมาณทีไ่ดร้ับ เบิกใชไ้ป ก่อหน้ีผูกพัน คงเหลอื

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 5 
ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2564

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 573,902.00              566,060.38        -                 7,841.62       

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งานบริหารทัว่ไป 7,300.00                 7,245.00           -                 55.00           

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 88,800.00                88,730.00          -                 70.00           

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 14,230.00                14,230.00          -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 378,164.00              371,293.35        -                 6,870.65       

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 29,000.00                29,000.00          -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เกษตรกรรับการถา่ยทอด 22,200.00                21,740.00          -                 460.00         

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมจดัการสวัสดิภาพสัตว์ งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ 25,940.00                25,940.00          -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ งานสัตวแพทยบ์ริการ 32,600.00                3,800.00           28,355.00        445.00         

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เกษตรกรรับการถา่ยทอด 338,348.00              199,930.40        132,500.00       5,917.60       

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง กจิกรรมพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง เกษตรกรรับการถา่ยทอด 59,400.00                59,400.00          -                 -              
แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ
เกษตรกรรับการถา่ยทอด 249,381.00              249,160.15        -                 220.85         

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด้าริ

งานควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 4,013,648.00            2,863,706.60      1,143,216.00    6,725.40       

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด้าริ

งานสัตวแพทยบ์ริการ 23,230.00                23,230.00          -                 -              

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิ
ฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แกไ้ขทีดิ่นท้ากนิของ
เกษตรกร

กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แกไ้ขทีดิ่นท้า
กนิของเกษตรกร

งานพัฒนาอาชีพแกไ้ขทีดิ่นท้ากนิ 16,000.00                15,950.00          -                 50.00           

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิ
ฐานราก

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

กจิกรรมศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

พัฒนาศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

171,906.00              171,906.00        -                 -              

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิ
ฐานราก

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

กจิกรรมศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ 6,000.00                 6,000.00           -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมการจดัการสวัสดิภาพสัตว์ งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 48,000.00                48,000.00          -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 880,000.00              880,000.00        -                 -              
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย งบประมาณทีไ่ดร้ับ เบิกใชไ้ป ก่อหน้ีผูกพัน คงเหลอื

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 5 
ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2564

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมการจดัการสวัสดิภาพสัตว์ งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 40,000.00                40,000.00          -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 17,000.00                17,000.00          -                 -              

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด้าริ

งานควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 397,000.00              397,000.00        -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมและชันสูตรโรค
สัตว์

งานบริหารทัว่ไป 483,500.00              483,500.00        -                 -              

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กจิกรรมพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 44,400.00                44,400.00          -                 -              

22,226,321.00         19,782,089.19   2,409,142.00   35,089.81    รวมทัง้สิน้


