
การประชุมประจ าเดือนมกราคม 256๔ 
กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสัตว์   

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 256๔ 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 



๔.๔.๑ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation center : AIC) 

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ได้เดินทางไปรับลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ.มวกเหล็ก มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ๑๐๘ ราย 

 เดือนนี้ไม่มีรายงาน 

๔.๔.๒ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 



ผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564 
ณ วันที่ 20 ม.ค 64 

เปา้หมาย

 ปรบัปรงุ  รออนุมัติ  รายใหม่  เลิกเลี้ยง  เสียชีวติ  ลบฟารม์

สระบรีุ เมืองสระบรีุ 890 179              10                62                 39                  -                4                    

สระบรีุ แกง่คอย 2490 10                1                  2                   -                 -                -                  

สระบรีุ หนองแค 1300 277              1                  49                 171                -                4                    

สระบรีุ วิหารแดง 920 631              121               250               454                -                10                   

สระบรีุ หนองแซง 400 255              -               4                   3                    -                -                  

สระบรีุ บา้นหมอ 720 302              -               3                   3                    -                -                  

สระบรีุ ดอนพดุ 420 67                31                32                 1                    -                -                  

สระบรีุ หนองโดน 850 561              4                  7                   2                    19                 -                  

สระบรีุ พระพทุธบาท 2000 1,908            -               16                 6                    -                -                  

สระบรีุ เสาไห้ 1010 19                2                  12                 3                    -                -                  

สระบรีุ มวกเหล็ก 4300 889              5                  75                 -                 -                -                  

สระบรีุ วังม่วง 900 982              1                  9                   2                    1                   1                    

สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ1 800 11                -               7                   -                 -                -                  

17000 6091 176 528 684 20 19

จังหวดั อ าเภอ
 ยอดเกษตรกรทีป่รบัปรงุ ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 20 มกราคม 2564



ผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔ 
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ผลการปฏิบัติงาน 20 ม.ค 64 



งบพัฒนาจังหวัดปี 2564 
 จังหวัดสระบุรี แจ้งว่าได้อนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

๔.๔.๓ งบประมาณ 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม 

กิจกรรมหลักท่ี1 การศึกษาปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมของภาครัฐและศูนยน์มฯ 68,400 448,860 6,460   523,720 

กิจกรรมหลักท่ี2 สร้างหน่วยปฏิบัติการสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรสัตว์ฯ           

       2.1 สร้างหน่วยปฏิบัติการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรสัตว์ฯ (การสร้างหน่วยภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชากรสัตว์) 236,000 400,360 1,414,000   2,050,360 

       2.2 สร้างหน่วยปฏิบัติการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรสัตว์ฯ (การสร้างหน่วยเคลื่อนที่ควบคุมโรค
ให้แก่ประชากรสัตว์) 36,000 7,560 621,000   664,560 
กิจกรรมหลักท่ี3 สร้างระบบการรายงานผล ในการเฝ้าระวังและติดตาม
วัคซีนและการเกิดโรคให้ทันการณ์เป็นปัจจุบัน (real time) 

36,000 442,060 52,500 28,800 559,360 

รวม 376,400 1,298,840 2,093,960 28,800 3,798,000 



๔.๔.๔ ภัยพิบัติ 
 กรมได้ส่งคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานบริการสนับสนุนเสบียง

สัตว์ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๗/ว ๑๙๗ ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
กลุ่มยุทธ์ได้น าขึ้น Website ของ ส านักงานแล้ว ขอให้ทุกอ าเภอ
ศึกษา หากเกิดเหตุให้ด าเนินการตามขั้นตอนและอย่าลืมส่ง
รายงานในขั้นตอนสุดท้ายด้วย 



๔.๔.๖ เชื่อมโยงลิงค์แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุ
สัตว์และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบรกิารของกรมปศุสตัว ์

 ผลงาน ณ เดือนนี้ ทุกกิจกรรมควรมีผลงานไม่ต่่ากว่า ๓๓% งานใดท่ีมีผล
การปฏิบัติงานต่่ากว่า ๓๓% กลุ่มยุทธ์ไดท้่าไฮไลท์สีแดงไว้ให้แล้ว ให้ท่าการ
ตรวจสอบและพิจารณาเร่งรัดผลการปฏิบัติงานต่อไป 

๔.๔.๕ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบ E - Operation 

 การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต ๑ ได้มีหนังสือ
ที่  กษ ๐๖๑๖(๑)/ว ๑๒๕ ลว. ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ให้จังหวัดสมัคร
และท่านปศุสัตว์จังหวัดให้กลุ่มฝ่ายส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 



๔.๔.๗ การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ จะจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน รอบที่ 1 
ในวันที่  2๕ กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity) ลดความเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยได้อย่างไร โดย รศ.
นสพ.ดร.กิตติศักดิ์  อัจฉริยะขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ 

 รูปแบบการอบรมเป็นแบบบรรยายและ Workshop  


