
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน พ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัโครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสตัว์

กิจกรรม พัฒนาระบบการเลีย้งโคเน้ือ-กระบอื
ระบบการผลติและการบรหิารจดัการดา้นตลาด

2.ติดตามงานด้านโค-กระบอื  5 คร้ัง 12 จงัหวดั

1.คัดเลือกอาสาปศุสัตวดี์เด่นระดับเขต

2.เกษตรกรดีเด่นระดับเขต 

3.กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต

4.คัดเลือกเยาวชนเกษตรกรปศุสัตว์

5.ติดตามและนเิทศงาน

กิจกรรมสง่เสรมิการเลีย้งสตัวเ์ลก็

1.ประชมุสัมมนาขบัเคล่ือนเครือขา่ย  1 คร้ัง 12 จงัหวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศฯ

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยการผลติและการตลาด
แพะ

กิจกรรมการพัฒนาระบบโคนมและสบืสาน
อาชพีพระราชทานโคนม

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ป ีพ.ศ. 2564 ป ีพ.ศ. 2565

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ



1.อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การเชือ่มโยง
ระบบการผลติและการบรหิารจดัการดา้นตลาด
โคเน้ือ-กระบอื

90 ราย  12 จงัหวดั

1.คัดเลือกเกษตรกรโคนม ในกจิกรรมสืบสาน
อาชพีพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) 2 ราย 12 จงัหวดั

โครงการสง่เสรมิพัฒนาเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรดา้นปศุสตัว์

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสตัว์

1.วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,200 บาท สนง.ปศข.4

2.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิติัการฯ (OS) 11,400 บาท สนง.ปศข.4
แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า

กิจกรรมฟารม์เครอืขา่ยสตัวพั์นธุด์ี

กิจกรรมหลกัการพัฒนาสขุภาพสตัว์

กิจกรรมรองปศุสตัวเ์คลือ่นที่
การติดตามและนเิทศงานตามโครงการฯ 1 คร้ัง 12 จงัหวดั สว่นสขุภาพสตัว์

จดัซ้ือเคร่ืองอา่นไมโครชพิ 2 เคร่ือง สว่นสขุภาพสตัว์
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม์
ตรวจติดตาม ก ากบั ดูแลการตรวจประเมนิ
มาตรฐานฟาร์ม1.ตรวจติดตาม ก ากบั ดูแลการตรวจประเมนิ
มาตรฐานฟาร์ม  9 คร้ัง  12 จงัหวดั สว่นมาตรฐานการปศุสตัว์

กิจกรรมการตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิาร
กาฬโรคแอฟรกิาในมา้ (AHS)

1.จ านวนจงัหวดัการตรวจเยีย่ม/คัดเลือก
เครือขา่ยสัตวพ์นัธุดี์  12 ราย 12 จงัหวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้า
เกษตร

สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศฯ

แผนงาน พ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนั

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ป ีพ.ศ. 2564 ป ีพ.ศ. 2565

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม์
2.ประเมนิสมรรถนะผู้ตรวจประเมนิ 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

 150 ราย 12 จงัหวดั

กิจกรรมรองแก้ปญัหาการใชส้ารเรง่เน้ือแดง

80 แหง่  12 จงัหวดั

400 ตัวอย่าง  12 จงัหวดั

3.โรงฆา่สัตวท์ีไ่ด้รับการตรวจต่ออาย ุGMP

4.โรงฆา่สัตวท์ีไ่ด้รับการตรวจติดตาม GMP

กิจกรรมพัฒนาสิง่แวดลอ้ม

2.ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและ
โรงฆา่สัตว ์(สพส.) 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

สว่นมาตรฐานการปศุสตัว์

1.ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและ
โรงฆา่สัตว์

 13 แหง่ 12 จงัหวดั

2.โรงฆา่สัตวท์ีไ่ด้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 
GMP (รับรองใหม)่

1 แหง่

2.ตรวจวเิคราะหตั์วอยา่งจากฟาร์ม โรงฆา่ และ
สถานทีผ่ลิตอาหารสัตว ์ตรวจสารเร่งเนือ้แดง

3.จดัอบรมการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ด้าน
ปศุสัตว ์ส าหรับผู้ประกอบการ

เปา้หมายกิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน
ป ีพ.ศ. 2565

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ
พ้ืนที่

ด าเนินการ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ป ีพ.ศ. 2564

1.จ านวนโรงฆา่สัตวภ์ายในประเทศทีไ่ด้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP

1 แหง่  12 จงัหวดั

 12 จงัหวดั

1.จ านวนการตรวจสอบฟาร์ม โรงฆา่ สถานทีผ่ลิต
อาหารสัตว์

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

กิจกรรมรองตรวจรบัรองมาตรฐาน GMP 
โรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 คร้ัง  12 จงัหวดั

กิจกรรมไขส่ดปลอดภยั ใสใ่จผู้บรโิภค (ไข ่OK)

กิจกรรมตรวจรบัรองมาตรฐานโรงงานอาหารสตัว์

สว่นมาตรฐานการปศุสตัว์

จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว ์ทีไ่ด้รับ
บริการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP 1 แหง่ 12 จงัหวดั

2.เกบ็ตัวอยา่งไขส่ด จากสถานทีร่วบรวมไขท่ีไ่ด้
ขึน้บญัชตีรวจสอบยอ้นกลับภายใต้โครงการ
ปศุสัตว ์OK

18 ตัวอยา่ง 12 จงัหวดั

1.เกบ็ตัวอยา่งตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพสินค้า
ปศุสัตวต์ามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด

18 ตัวอยา่ง

1จดัประชมุคณะท างานควบคุม ปอ้งกนั แกไ้ข
ปญัหาเชือ้ด้ือยาและสารตกค้างในสัตวร์ะดับเขต

1 คร้ัง 12 จงัหวดั

2.ติดตามการท างานของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
 ตามกจิกรรม การควบคุม ปอ้งกนั และแกไ้ข
ปญัหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

12 คร้ัง 12 จงัหวดั

12 จงัหวดั

กิจกรรมรองควบคุมปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
เชือ้ดือ้ยาในสตัว์

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ

3.ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและ
โรงฆา่สัตว์

4.ติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมฟาร์มสุกรและ
โรงฆา่สัตว์ 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

ป ีพ.ศ. 2565
สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

ป ีพ.ศ. 2564

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเดก็และเยาวชน

ตรวจติดตามงาน

กิจกรรมตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม์ปศุสตัวอิ์นทรยี์

2.ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย์ 2 ราย 12 จงัหวดั

3.ตรวจต่ออายฟุาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย์ 1 ราย 12 จงัหวดั

กิจกรรมสง่เสรมิการท าปศุสตัวอิ์นทรยี์

2.ติดตามและนเิทศงาน 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

กิจกรรมสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่

3.พฒันาผลิตภณัฑ์ Product Champion

4.จดัท าฐานขอ้มลูกลุ่มในระบบ Digital

5.ติดตามการด าเนนิงานในเกษตรกร 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์
1.จ านวนคร้ังจดัเวทกีารมส่ีวนร่วม 3/5 ประสาน

2.จ านวนคนทีเ่ขา้ร่วมเวทมีส่ีวนร่วม 3/5 
ประสานและเวทพีฒันาผลิตภณัฑ์

1ปรับปรุงฐานขอ้มลูการผลิตและตลาดปศุสัตว์
อนิทรียป์ระจ าปี  1 ราย 12 จงัหวดั

สว่นมาตรฐานการปศุสตัว์

1.จ านวนฟาร์มทีไ่ด้รับการตรวจรับรองปศุสัตว์
อนิทรียร์ายใหม่ 8 ราย 12 จงัหวดั

จ านวนศูนยร์วบรวมน้ านมทีเ่กบ็ตัวอยา่งปริมาณ
คุณภาพน้ านม 26 แหง่ 12 จงัหวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ

 กิจกรรมงานสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพน้ านม
ทัง้ระบบ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ป ีพ.ศ. 2564 ป ีพ.ศ. 2565

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

สง่เสรมิการเลีย้งสตัวแ์บบแปลงใหญ่
ติดตามและใหค้ าแนะน าเกษตรกร 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

กิจกรรมปรบัปรงุขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

ติดตามงาน และประเมนิผล 12 คร้ัง  12 จงัหวดั
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ติดตามงาน 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

กิจกรรม โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร

สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

กิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบอืเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ
1.ประชมุสัมมนาร่วมระหวา่งเจา้หนา้ทีแ่ละกลุ่ม
เกษตรกร 1 คร้ัง 12 จงัหวดั

2.การติดตามและใหค้ าแนะน า (ส่วนกลาง 
จงัหวดัและเขต แหง่ละ 12 คร้ัง) 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

ฝึกอบรมการท าการเกษตรและสร้างการมส่ีวน
ร่วมในชมุชน  2 คร้ัง 12 จงัหวดั

2.ฝึกอบรมการท าการเกษตรและสร้างการมส่ีวน
ร่วมในชมุชน

38 โรงเรียน 12 จงัหวดั

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสนัุขบา้ ตามพระปณิธานฯ

สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศฯ
โครงการจดัท าฐานขอ้มลูเกษตรกรแหง่ชาต ิ
(National Agricultural Big Data Center)

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ
ป ีพ.ศ. 2564 ป ีพ.ศ. 2565

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ระดับเขต  1 ราย 12 จงัหวดั

2.ติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 2 คร้ัง 12 จงัหวดั

ติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 12 คร้ัง 12 จงัหวดั

3.พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 27 ราย 12 จงัหวดั

สว่นสง่เสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์

2.ติดตาม นเิทศ ประเมนิและรายงานผลการ
ด าเนนิงานโครงการ 12 คร้ัง  12 จงัหวดั

กิจกรรมโครงการศูนยเ์รยีนรูป้ระสทิธภิาพการ
ผลติสนิค้าเกษตร

โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการ
ผลติสนิค้าเกษตร

1.พฒันาศักยภาพศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.
(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต 1 ศูนย์ 12 จงัหวดั

โครงการสง่เสรมิ และพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไข
ปญัหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร

สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศฯ

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart 
Farmer)

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
ป ีพ.ศ. 2565

สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

พ้ืนที่
ด าเนินการ

ป ีพ.ศ. 2564

แผนงานบรูณาการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกิจ
ฐานราก

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ติดตามและใหค้ าแนะน าเกษตรกร  12 คร้ัง  12 จงัหวดั

สว่นยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศฯ

โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหมแ่ละเชือ่มโยงตลาด

กิจกรรมยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่
และเชือ่มโยงตลาด (ดา้นปศุสตัว์)

กิจกรรม/ขัน้ตอนด าเนินงาน เปา้หมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
โรนา 2019

ป ีพ.ศ. 2565
สว่น/ฝ่าย ผู้รบัผิดชอบ

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 4

ป ีพ.ศ. 2564

ชือ่แผนงาน/โครงการ/ผลผลติ/ตวัชีว้ดั

แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในปงีบประมาณ 2565


