


รายช่ือหน่วยงาน 
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที ่กษ 0603/ว 563  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 

 

หน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

  1. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 21.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 

  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 22.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 

  3. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 23.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 

  4. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 24.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 

  5. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 25.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 

  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 26.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 27.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 

  8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 28.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

  9. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 29.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 

10. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 30.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 31.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ 

12. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 32.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 

13. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 33.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 

14. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 34.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี 

15. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 35.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง 

16. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 36.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี 

17. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 37.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

18. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 38.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 

19. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 39.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

20. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายช่ือหน่วยงาน 
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที ่กษ 0603/ว 563  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 

 

หน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 15.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย 

  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 16.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 

  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 17.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 

  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ 18.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 

  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 19.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 

  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 20.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 

  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 21.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 

  8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 22.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 

  9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 23.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ 24.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 25.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 26. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง 27.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ 

14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ 28.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
 

 

หน่วยงานสังกัดส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

  1. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยชีีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

  2. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล าพญากลาง 

  3. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 

  4. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  5. สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น 

  6. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 

  7. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 

  8. สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 

  9. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

10. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 

11. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 

12. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 



คู่มือการกรอกข้อมลู REV2566 1 

 

คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผ่าน Google sites และ Google Sheet 

รายงานการใช้จ่ายเงินนี้ ส าหรับ หน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ และส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ใช้รายงานการเบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ อนุมัตใิห้ใช้เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานด้านการผลิต โดยแสดงรายการและจ านวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินทีไ่ด้รับอนุมัติท้ังปี  

 

ขั้นตอนการรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เปิดเว็บไซต์ กองคลัง กรมปศุสัตว์ https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/ ตามรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพท่ี 1 

 

 เลือก web banner หัวข้อ “การรายงานผลเบิกจ่ายผ่าน Google Sheet” ตามรูปภาพที่ 2 

 
รูปภาพท่ี 2 



คู่มือการกรอกข้อมลู REV2566 2 

 

เมื่อคลิกแล้ว จะพบหน้าการรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ผ่าน GOOGLE SHEET 
แสดงตามรูปที่ 3 

 
รูปภาพท่ี 3 

คลิกหัวข้อรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะพบหน้าแรกของการรายงาน แสดงตามรูปภาพที่ 4 

 
รูปภาพท่ี 4 



คู่มือการกรอกข้อมลู REV2566 3 

 

ที่หน้าแรกเมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะมีค าอธิบายเกี่ยวกับการรายงาน และลิงค์เว็บไปอีกหน้าเพจที่เก่ียวข้อง แสดง

ตามรูปภาพที่ 5 และ รูปภาพที่ 6 

 
รูปภาพท่ี 5 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู REV2566 4 

 

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สพพ(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่รับ
จัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตามรูปภาพที่ 7  

 

 
รูปภาพท่ี 7 

2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ สพพ. ทั้ง 8 กลุ่ม 
แสดงตามรูปภาพที่ 8  

 
รูปภาพท่ี 8 
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เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สพพ. ทั้ง 8 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 9 – 12  

      
รูปภาพท่ี 9 

      
รูปภาพท่ี 10 

 

     
รูปภาพท่ี 11 
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รูปภาพที่ 12 

 

3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) ด้านบน หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สพพ. ทั้ง 8 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตาม
รูปภาพที่ 13 

รูปภาพท่ี 13 
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4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 14 (กรณีผู้ใช้ยังไม่ลงชื่อเข้าสู่
ระบบด้วย gmail) 

 
รูปภาพท่ี 14 

 

หรือตามรูปภาพที่ 15 (กรณีผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail แล้ว) 

 
รูปภาพท่ี 15 
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5. ผู้ใช้จะยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สังเกตจากข้อความ “ดูอย่างเดียว” ตามรูปภาพที่ 16 

 
รูปภาพท่ี 16 

 

6. หากยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail และให้ด าเนินการขอสิทธิ์แก้ไขจาก
เจ้าของ โดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยม ข้างข้อความ “ดูอย่างเดียว” ให้กรอกชื่อหน่วยงานของผู้รายงาน ในกล่อง
ข้อความ แล้วกดส่ง ตามรูปภาพที่ 17 – 18 

 
รูปภาพท่ี 17 
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รูปภาพท่ี 18 

 

เมื่อได้รับอนุญาตการแก้ไข จะมีข้อความส่งเข้า e-mail ของผู้ใช้ ให้ด าเนินการเข้าลิงค์เว็บไปหน้า Google 
Sheet อีกครั้งเพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ โดยให้
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสศูนย์ต้นทุน ชื่อหน่วยงาน ชื่อรายการและจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 

 

7. ให้กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ตามประเภทค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือน เฉพาะในช่องสีฟ้า ในเดือนที่มีการเบิกจ่าย ตามรูปภาพที่ 19  

  
รูปภาพท่ี 19 

โดยให้ตรวจสอบจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นในแต่ละเดือน ยอดเบิกจ่ายสะสม และยอดคงเหลือ ให้ถูกต้องตรงกันกับ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่าย รหัสเงินฝากคลัง 10761 
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8. ให้ใส่ชื่อผู้รายงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในช่องผู้รายงาน และเบอร์ติดต่อ ตาม
รูปภาพที่ 20 

 
รูปภาพท่ี 20 

 

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาอาหารสัตว ์

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สอส(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่รับ
จัดสรรจากส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ตามรูปภาพที่ 21  
 

 
รูปภาพท่ี 21 
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2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ 
สอส. ทั้ง 6 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 22  

 
รูปภาพท่ี 22 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สอส. ทั้ง 6 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 23 – 24  

 
รูปภาพท่ี 23 
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รูปภาพที่ 24 

 

3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) ด้านบน หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สอส. ทั้ง 6 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตาม
รูปภาพที่ 25 

รูปภาพท่ี 25 
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4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 26  ขั้นตอนการด าเนินการ
ผ่าน Google Sheet ให้ด าเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 4 – 8 ของเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (หน้าที่ 7 – 10) 

 
รูปภาพท่ี 26 

 
 

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สทป(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ รับ
จัดสรรจากส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 27  

 
รูปภาพท่ี 27 
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2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ 
สทป. ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 28  

 
รูปภาพท่ี 28 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สทป. ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 29  

 
รูปภาพท่ี 29 
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3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สทป. ทั้ง 2 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตามรูปภาพที่ 30 

รูปภาพท่ี 30 

4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 31  ขั้นตอนการด าเนินการ
ผ่าน Google Sheet ให้ด าเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 4 – 8 ของเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (หน้าที่ 7 – 10) 

 

รูปภาพท่ี 31 
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หมายเหตุ :  
 

1. ให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ผ่าน 
Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งรายงานเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด 

2. ห้ามแก้ไขจ านวนเงินหรือสูตรในช่องใด ๆ ที่ไม่ใช่ช่องสีฟ้าของหน่วยงานตัวเอง โดยเด็ดขาด 
 3. หากบันทึกข้อมูลในเดือนใดไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายการในเดือนก่อนหน้า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
 
*รายงานนี้เป็นการรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่รายงานค่าใช้จ่ายประจ าเดือน*  

 
หากมีประเด็นสงสัยประการใด โปรดติดต่อ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
คุณจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1667 
คุณจารุวรรณ มาช่วย    หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1665 
e-mail : fund.nonbudget@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


