
การประชุมประจ าเดือนมีนาคม 256๔ 
กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสัตว์   

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 256๔ 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 



๔.๔.๑ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation center : AIC) 

 จังหวัดสระบุรีปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปี 2564 เกิน 100% แล้ว ขอขอบคุณทุก
อ าเภอที่ร่วมแรงร่วมใจกันท างานจนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 

 กรมแจ้งให้เกษตรกรไปปรับปรุงข้อมูลภายใน 31 มีนาคม 2564 แต่พบว่าขณะนี้ปิดระบบเพื่อ
ท าการโอนย้ายฐานข้อมูลแล้ว หากอ าเภอใดมีเกษตรกรมาติดต่อก็ขอให้เกษตรกรบันทึกลงใน
แบบฟอร์ม พร้อมขอเบอร์ติดต่อ เมื่อระบบเปิดก็ให้ด าเนินการต่อไป 

 เดือนนี้ไม่มีรายงาน 

๔.๔.๒ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 



ผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564 
ณ วันที่ 2๕ มี.ค. 64 

 ปรบัปรงุ  รออนุมัติ  รายใหม่  เลิกเลี้ยง  เสียชีวติ  ลบฟารม์

สระบรีุ เมืองสระบรีุ 890 970               8                       125                   105                   74                     4                1,200      

สระบรีุ แกง่คอย 2490 2,625            8                       10                     11                     203                   -              2,646      

สระบรีุ หนองแค 1300 1,322            -                    68                     178                   160                   4                1,568      

สระบรีุ วิหารแดง 920 857               -                    295                   478                   53                     10               1,630      

สระบรีุ หนองแซง 400 440               1                       8                       3                       28                     -              451         

สระบรีุ บา้นหมอ 720 769               1                       6                       30                     111                   -              805         

สระบรีุ ดอนพดุ 420 559               -                    39                     2                       37                     -              600         

สระบรีุ หนองโดน 850 831               -                    10                     7                       58                     -              848         

สระบรีุ พระพทุธบาท 2000 2,078            -                    33                     7                       85                     -              2,118      

สระบรีุ เสาไห้ 1010 1,098            -                    24                     9                       97                     -              1,131      

สระบรีุ มวกเหล็ก 4300 4,888            2                       216                   13                     78                     -              5,117      

สระบรีุ วังม่วง 900 991               3                       10                     3                       43                     1                1,004      

สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ1 800 928               -                    29                     1                       40                     -              958         

17000 18,356             23                           873                         847                         1,067                     19                   20,076   

จังหวดั อ าเภอ
 ยอดเกษตรกรทีป่รบัปรงุ ข้อมูลเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564

เป้าหมาย



ผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔ 
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ผลการปฏิบัติงาน 25 ม.ีค 64 



งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดสระบุรี) ปี 2564 

 กลุ่มจังหวัดแจ้งว่าได้โอนเงินงบประมาณโครงการแพะกิจกรรม
มหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ จังหวัดชัยนาทก าหนด
จัดงานวันที่    พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 กลุ่มยุทธ์ได้พยายามติดตามงบประมาณแจ้งเหตุผลความ
จ าเป็น ขอให้กลุ่มจังหวัดโอนมาทั้งก้อน เพราะทั้ง 3 กิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงกัน ทางกลุ่มจังหวัด จะพยายามด าเนินการให้ 
ทราบผลเช่นไรจะแจ้งอ าเภออีกครั้ง 

 

๔.๔.๓ งบประมาณ 



๔.๔.๔ ภัยพิบัต ิ
 เดือนนี้ไม่มีเรื่องเข้าวาระ 

โควตาเกษตรกรในการเข้ารับการอบรมโครงการแพะ ดังนี้ 
 

อ าเภอ 
กิจกรรม หมายเหตุ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ  มาตรฐานฟาร์มปลอดโรค 

เสาไห้ 15 2 

วิหารแดง 6 2 

หนองแซง 8 2 

หนองแค 8 2 

เฉลิมพระเกียรติ 8 2 

แก่งคอย 10 2 

วังม่วง 15 3 

มวกเหล็ก 30 5 

รวม 100 20 (10) 



งบ Function 

 กรมปศุสัตว์ ได้ โอนงบประมาณแผนงานพื้ นฐานด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรม
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก าลัง
ด าเนินการ 

งบประชารัฐ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์ได้เขียนโครงการปรับปรุงห้องประชุมประชารัฐ เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนม และศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องประชุมให้มีความพร้อมในการรองรับการ
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 



 ผลงาน ณ เดือนนี้ ทุกกิจกรรมควรมีผลงานไม่ต่่ากว่า ๕๐% งานใดท่ีมีผล
การปฏิบัติงานต่่ากว่า ๕๐% กลุ่มยุทธ์ไดท้่าไฮไลท์สีแดงไว้ให้แล้ว ให้ท่าการ
ตรวจสอบและพิจารณาเร่งรัดผลการปฏิบัติงานต่อไป 

๔.๔.๕ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบ E - Operation 

๔.๔.๖ การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ จะจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน รอบที่  
๒ ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 


