


 
 

รายชื่อหน่วยงาน 

ตามหนังสือกรมปศุสตัว์ที ่กษ 0603/ว 5025  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 

 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
  1. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
  2. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 
  3. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 3 
  4. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 4 
  5. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 
  6. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 6 
  7. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 
  8. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 
  9. ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 9 

 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 

 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
  1. ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
  1. ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
  2. ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ตำก 
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคนม 
  4. ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์สุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 

 

 

 



   

 
รายชื่อหน่วยงาน 

ตามหนังสือกรมปศุสตัว์ที ่กษ 0603/ว 5025  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชัยนำท  
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สระแก้ว 
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครรำชสีมำ 
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์อุดรธำนี 
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เลย 
  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์มหำสำรคำม 
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบูรณ์ 
  8. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบุรี 
  9. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชุมพร 
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พัทลุง 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เชียงรำย 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครศรีธรรมรำช 
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนำมำตรฐำนอำหำรสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุพรรณบุรี  
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์กำญจนบุรี 
 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ์
  1. ส ำนักเทคโนโลยีชวีภำพกำรผลิตปศุสัตว์  
  2. ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสระบุรี 
  3. ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ 
  4. ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี 

 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
  1. ศูนย์อ้ำงอิงโรคปำกและเท้ำเปื่อยภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผ่าน Google sites และ Google Sheet 

รายงานการใช้จ่ายเงินนี้ ส าหรับ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการวิจัยของ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , กอง
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ , ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 , ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ , ส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1 ชุดโครงการ        876,300 

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1 ชุดโครงการ 1,074,800 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  1 ชุดโครงการ 313,000 

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 4 ชุดโครงการ 6,409,700 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 5 ชุดโครงการ 5,273,600 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 2 ชุดโครงการ 2,227,800 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  7 โครงการ 7,158,800 

รวมจ านวนเงิน  23,334,000 

โดยการจัดสรเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุน 
  งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน 

งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุน 

การใช้จ่ายเงิน : ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินตามประเภทที่ได้รับ โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ประเภทค่าใช้จ่าย  
การปรับประเภทค่าใช้จ่าย : กรณีมีความจ าเป็นต้องปรับประเภทค่าใช้จ่าย เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/สถาบันฯ และปศุสัตว์เขต ของหัวหน้าโครงการ โดยการปรับประเภทค่าใช้จ่ายจะต้องไม่ข้ามหมวด
ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย นั้น ๆ และต้องไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย  

เมื่อผู้อ านวยการส านัก/กอง/สถาบันฯ และปศุสัตว์เขต ของหัวหน้าโครงการอนุมัติการ   
ปรับประเภทค่าใช้จ่ายแล้ว ให้แจ้งกองคลังทราบด้วย เพ่ือปรับประเภทรายงานผลเบิกจ่ายใน google sheet 
ต่อไป 
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จ าแนกเป็นโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ : 
 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลีย้งแพะเนื้อและโคนมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  

การศึกษารูปแบบฟาร์ม
โคนมที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงโคนมสู่
การเกษตรแม่นย า 

กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสตัว์ 

143,748  71,874  23,958  239,580      876,300  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 1 71,616  35,808  11,936   119,360  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 2 26,592   13,296    4,432  44,320  

ส านักงานปศสุตัว์เขต 3  73,248  36,624  12,208  122,080  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 4 21,528  10,764    3,588  35,880  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 5 59,184  29,592  9,864  98,640  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 6  26,592  13,296  4,432   44,320  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 7    59,184  29,592     9,864  98,640  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 8  26,592   13,296   4,432  44,320  

ส านักงานปศุสตัว์เขต 9   17,496    8,748     2,916     29,160  

รวมท้ังสิ้น  525,780  262,890   87,630   876,300     876,300  
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

1 การพัฒนาผลิตภณัฑม์ูลค่าสูงจากของเหลือจากการตัดแต่งสินค้าปศสุัตว ์

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ซุป
กระดูกโคชนิดผงด้วย
การท าแห้งแบบโฟมเมท 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์
เชียงใหม ่

 333,540   166,770   55,590     555,900     555,900  

การพัฒนากระบวนการ
ฟอกหนังแพะแบบเรียบ
โดยใช้กากกาแฟ ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์
เชียงใหม ่

 311,340   155,670   51,890     518,900     518,900  

รวมท้ังสิ้น  644,880   322,440   107,480   1,074,800   1,074,800  

 

 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

1 การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์ปีกของประเทศไทย  

การศึกษาใบน้อยหน่า 
สาบเสือ กระเทียมในการ
ก าจัดไรของไก่ไข่ที่เลี้ยง
แบบปล่อยอิสระ 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด
เชียงใหม ่

 187,800   93,900   31,300    313,000   313,000  

รวมท้ังสิ้น 187,800 93,900 31,300 313,000 313,000 
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  

โครงการ หน่วยงาน งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 
รวมท้ังสิ้น 

(หน่วยงาน) 
รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ) 

1 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปศสุัตว์และระบบการผลติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

การจ าแนกสายพันธ์ุไก่
พื้นเมืองไทยโดยใช้
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและเครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอไมโครแซทเทล
ไลท ์

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์   657,720    328,860  109,620   1,096,200   1,096,200  

สมรรถภาพการให้ไข่
และการสืบพันธุ์ของไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่
สายพันธ์ุไข่ดกในฟาร์ม
เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์
และขยายพันธุส์ัตว ์

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์     30,000      20,500     8,700       59,200     637,900  

ศูนย์วิจัยและบ ารุง 
พันธุ์สัตว์เชียงใหม ่

  352,740    170,870   55,090     578,700  

2 การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์ปีกของประเทศไทย  
การพัฒนาพันธุ์และใช้
ประโยชนไ์ก่ด านครไทย 

ศูนย์วิจัยและบ ารุง 
พันธุ์สัตว์ตาก 

  895,140    447,570  149,190   1,491,900   1,491,900  

3 การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้งโคนมของประเทศไทยท้ังระบบ  
คุณภาพซากและผล 
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ
การขุนโคลูกผสม (F1) 
จากแม่โคนม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
โคนม 

  874,620    437,310  145,770   1,457,700   1,457,700  

4 แพะพันธ์ุแดงสุราษฎร์ : การพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อคุณภาพเพื่อการอุตสาหกรรม 

การพัฒนาฝูงพ่อแม่
พันธุ์ต้นแบบของแพะ
พันธุ์แดงสุราษฎร ์

ศูนย์วิจัยและบ ารุง 
พันธุ์สัตว์สรุาษฎร์ธาน ี

1,035,600    517,800  172,600   1,726,000   1,726,000  

รวมท้ังสิ้น 3,845,820 1,922,910 640,970 6,409,700 6,409,700 
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวม
ทั้งสิ้น 

(โครงการ)  
1 วิจัยและพัฒนาการผลิตถั่วอัลฟลัฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบาในประเทศไทย  

ผลของอัตราปุ๋ย
ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมต่อผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ของถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์ 
นีโอทาชิวากาบา 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์      7,120             -            -          7,120  219,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

     5,840  4,833  6,133       16,806  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์มหาสารคาม 

     4,800   56,033   6,133       66,966  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สุพรรณบุรี  

  113,640  4,834   9,634     128,108  

ผลของอัตราปุ๋ย
ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมต่อผลผลิต
และคุณค่าทางโภชนะ 
ถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์ 
นีโอทาชิวากาบา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

     6,420     5,340    4,000       15,760  324,600  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์ลย 

   92,320     18,900  3,000     114,220  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง 

   96,020     73,140   25,460     194,620  

2 วิจัยการจัดการอาหารสตัว์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรลูกผสมปากช่อง 5  
ความต้องการโปรตีน 
พลังงาน และแร่ธาตุของ
สุกรลูกผสมพันธุ์ปาก
ช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์ 
เพศเมีย ระยะรุ่น 
(น้ าหนัก 30-60 
กิโลกรัม) 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์     59,000  59,000   28,200     146,200  808,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์ชัยนาท  

          -       -    10,800       10,800  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

  259,700  76,200  28,000     363,900  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

  140,000    107,200  13,800     261,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

   26,100      -            -         26,100  
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ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์(ต่อ) 

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

2 วิจัยการจัดการอาหารสตัว์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรลูกผสมปากช่อง 5 (ต่อ) 

ความต้องการโปรตีน 
พลังงาน และแร่ธาตุของ
สุกรลูกผสมพันธุ์ปาก
ช่อง 5 ของกรมปศุสัตว์ 
เพศผู้ตอน ระยะรุ่น 
(น้ าหนัก 30-60 
กิโลกรัม) 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์    118,000        -     10,500     128,500  808,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์ชัยนาท  

          -        5,000   36,500       41,500  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

  270,500      33,800   20,500     324,800  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

    44,100  203,600   13,300     261,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

    52,200         -            -         52,200  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าและการ
ประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
ระบบการผลิตสุกรขุน
ลูกผสมพันธ์ุปากช่อง 5 
ของกรมปศุสัตว ์

ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์     20,000  20,000   10,000       50,000  303,600  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

  101,000   41,080   10,360     152,440  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์กาญจนบรุี  

    61,160    30,000  10,000     101,160  

3 การวิจัยการจัดการอาหารเป็ดเทศกบินทร์บุรีแบบแม่นย า  
ความต้องการพลังงาน 
โปรตีนและแร่ธาตุเพื่อ
การด ารงชีพและการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศ
กบินทร์บุรี คละเพศ 
ระยะแรกเกิด - 28 วัน 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์       
21,500  

 16,000          -         37,500    183,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

     
45,780  

10,540   18,380       74,700  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

     
43,000  

     -            -         43,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

          -     8,600          -          8,600  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์
นครศรีธรรมราช 

          -        20,000          -         20,000  
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ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์(ต่อ) 

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

3 การวิจัยการจัดการอาหารเป็ดเทศกบินทร์บุรีแบบแม่นย า (ต่อ) 

ความต้องการพลังงาน 
โปรตีน และแร่ธาตุเพื่อ
การด ารงชีพและการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศ
กบินทร์บุรี เพศผู้ และ
เพศเมีย ระยะ 28-56 
วัน 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์      43,000              -     10,000       53,000  342,500  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์ชัยนาท  

  131,200   20,850   10,000     162,050  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

          -        -     14,250       14,250  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

    14,100    71,900          -         86,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

    17,200      10,000          -         27,200  

ความต้องการพลังงาน 
โปรตีนและแร่ธาตุเพื่อ
การด ารงชีพและการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศ
กบินทร์บุรี อาย ุ56-84 
วัน 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์     43,000      7,800   22,200       73,000  442,500  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

  222,500      21,750   22,050     266,300  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

          -        86,000          -         86,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

          -        17,200          -         17,200  

คุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์
แหล่งพลังงานส าหรับ
เลี้ยงเปด็เทศกบินทร์บรุ ี

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์      25,000      -    28,200       53,200  282,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์ชัยนาท  

  131,900  10,500          -       142,400  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์สระแก้ว 

    12,300  14,100          -         26,400  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์นครราชสีมา 

          -    50,000          -         50,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสตัว์เพชรบุร ี

          -    10,000          -         10,000  
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ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์(ต่อ) 

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

3 การวิจัยการจัดการอาหารเป็ดเทศกบินทร์บุรีแบบแม่นย า (ต่อ) 
คุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์
แหล่งโปรตีนส าหรับ
เลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์
บุร ี

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์      25,000  -    28,200       53,200  282,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สระแก้ว 

  121,700  47,100          -       168,800  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา 

    22,500  27,500          -         50,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เพชรบุรี 

          -    10,000          -         10,000  

4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสุกรพันธ์ุปากช่อง 5  
การใช้กากกาแฟและ
กากใบชาท่ีมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ เพื่อลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในระบบ
การผลิตสุกร 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์   135,960  127,440          -       263,400  424,800  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา 

  118,920  -    42,480     161,400  

5 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลีย้งแพะเนื้อและโคนมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  
การประเมินลักษณะ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมและระดับ
การยอมรับเทคโนโลยี
ของระบบการเลี้ยงโค
นมท่ีมีการจัดการ
อาหารสัตว์โดยใช้ศูนย์
ผลิตและกระจาย
อาหารสัตว์ส่วนของ
สหกรณ์ 

กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 

    20,000  -    10,000       30,000  852,800  

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์     30,000  30,000  10,000       70,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สระแก้ว 

  233,680  105,840  5,280     344,800  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์อุดรธานี 

    38,000      20,000  10,000       68,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์มหาสารคาม 

    38,000      20,000  10,000       68,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 

    38,000      20,000   10,000       68,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ชุมพร 

    38,000     20,000  10,000       68,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์พัทลุง 

    38,000     20,000  10,000       68,000  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เชียงราย 

    38,000      20,000   10,000       68,000  

รวมท้ังสิ้น 3,164,160  1,582,080  527,360  5,273,600  5,273,600  
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมทั้งสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมทั้งสิ้น 
(โครงการ)  

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคนิคชีวภาพทางการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ท่ีทันสมัย 

ผลของโพรไพลีนไกลคอ
ลช่วงก่อนและหลังคลอด
ต่อพลังงานขาดสมดุลและ
ความสมบูรณ์พันธุ์ในแม่โค
นมพันธุ์ทรอปิคอล
โฮลสไตน์ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
สระบุรี 

296,460  148,230   49,410     494,100    494,100  

การพัฒนาโปรแกรมการ
ติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมภาวะเลือดชิดในโค
นมพันธุ์ทรอปิคอล
โฮลสไตน์โดยใช้ข้อมูลจี
โนม 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์  

  92,640   46,320   15,440     154,400    154,400  

การประเมินความสมบูรณ์
พันธุ์ของพ่อพันธุ์แพะด้วย
เทคนิคอัลตราซาวด์และ
โปรติโอมิกส์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์  

364,200  185,100   61,700     611,000    617,000  

ศูนย์วจิัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ  
สุราษฎร์ธานี 

    6,000          -            -          6,000  

การประเมินรังไข่หลัง
คลอดด้วยเครื่องอัลตรา
ซาวด์เพื่อจัดการระบบ
สืบพันธุ์ในแม่โคนมพันธุ์
ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
สระบุรี 

144,960   72,480   24,160     241,600    241,600  

การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
เพื่อประเมินคอร์ปัสลู
เทียมในแพะตัวรับส าหรับ
การย้ายฝากตัวอ่อน 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ  
สุราษฎร์ธานี 

  89,100   44,550   14,850     148,500    148,500  

ผลของการเจาะ 
Dominant follicle ในรัง
ไข่ต่อระดับฮอร์โมนโป
รเจสเทอโรน และอัตรา
การตั้งท้องจากการย้าย
ฝากตัวอ่อนในโคนม 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
นครราชสีมา 

265,980  132,990   44,330     443,300    443,300  
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ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ต่อ) 

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

2 แพะพันธ์ุแดงสุราษฎร์ : การพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อคุณภาพเพื่อการอุตสาหกรรม 

ประสิทธิภาพระบบ
สืบพันธุ์ของแพะพันธ์ุ 
“แดงสุราษฎร์” 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
สุราษฎร์ธาน ี

    77,340   38,670   12,890     128,900    128,900  

รวมท้ังสิ้น 1,336,680  668,340  222,780  2,227,800  2,227,800  

 

 

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2  
 งวดที่ 

3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

1 การผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีท่ีจ าเพาะต่ออิน
เตอเฟรอนแกมมาของโค
และโปรตีนท่ีเป็นแอนติเจน
ของเชื้อ Mycobacterium 
bovis (M. bovis) ชนิด 
CFP-10 และ ESAT-6 เพื่อ
ใช้พัฒนาชุดตรวจโรควัณโรค
โคชนิด immunosensor 

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

  472,800     36,400   78,800     788,000     788,000  

2 การผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีท่ีจ าเพาะต่อเชื้อ
ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย 

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  480,000    240,000   80,000     800,000     800,000  
  

3 การพัฒนาชุดตรวจโรคบรู
เซลลาชนิด ELISA ต่อเชื้อ 
Brucella abortus และ 
Brucella melitensis โดย
ใช้ไลโปโพลีแซคาไรด์บริสุทธิ์
เป็นแอนติเจน 

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

1,212,000    606,000 202,000   2,020,000   2,020,000 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 11 

 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ต่อ) 

โครงการ หน่วยงาน  งวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3  
 รวมท้ังสิ้น 
(หน่วยงาน)  

 รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ)  

4 การผลิต Conjugate 
vaccine ต่อเชื้อ 
Salmonella enterica 
subsp. enterica Serovar 
Typhimurium (S. ser. 
Typhimurium) โดยใช้ O-
Antigen        

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

  471,600    235,800     78,600     786,000     786,000  

5 การพัฒนาชุดตรวจรวดเร็ว
สาหรับการตรวจหาเชื้อ 
Staphylococcus aureus 
ท่ีก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ 
ด้วยเทคนิค Recombinase 
Polymerase 
Amplification ร่วมกับ 
Lateral Flow Dipstick 
(RPA-LFD) 

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

  225,000    112,500     37,500     375,000     375,000  

6 การทดสอบประสิทธิภาพ
ของ mucosal vaccine ต่อ
โรคปากและเท้าเปื่อยในหนู
ทดลอง 

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

1,092,000    546,000   182,000   1,820,000   1,820,000  

7 การส ารวจชนิดและตรวจหา
เชื้อไวรัสลัมปี สกิน ในแมลง
ดูดเลือดและเห็บในฟาร์มโค
ท่ีเกิดโรคในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย 

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

  341,880    170,940     56,980     569,800     569,800  

รวมท้ังสิ้น 4,295,280  2,147,640   715,880  7,158,800  7,158,800  
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ขั้นตอนการรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ปีงบประมาณ 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 
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เมื่อคลิกแล้ว จะพบหน้าการรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ผ่าน GOOGLE SHEET 
แสดงตามรูปที่ 3 

 
รูปภาพท่ี 3 

คลิกหัวข้อ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จะพบหน้าแรกของการรายงาน แสดงตามรูปภาพที่ 4 

 
รูปภาพท่ี 4 
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ที่หน้าแรกเมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะมีค าอธิบายเกี่ยวกับการรายงาน , ที่มาของเงิน , แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และลิงค์เว็บไปอีกหน้าเพจที่เกี่ยวข้อง แสดงตามรูปภาพที่ 5 และรูปภาพที่  6 

 
รูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 6 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 16 

 

ที่ลิ้งค์เว็บของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการ เมื่อคลิกที่ Drop-Down List จะแสดงข้อมูลโครงการวิจัยที่
หน่วยงานนั้น ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรูปภาพที่ 7 และ รูปภาพที่ 8 

 
รูปภาพท่ี 7 

 

 
รูปภาพท่ี 8 
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รายละเอียดการเข้ารายงานเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)          หน้า 

โครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ..................................................................................... 18 

โครงการของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ........................................................................................................ 24 

โครงการของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ...................................................................................................... 27 

โครงการของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์......................................................................................................... 30 

โครงการของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ..................................................................................................... 34 

โครงการของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ............................................................................ 40 

โครงการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ .............................................................................................. 45 
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เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า กสส.(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์(3) ตามรูปภาพที่ 9  
 

 
รูปภาพท่ี 9 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 10 

 
รูปภาพท่ี 10 
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เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 11 

 
รูปภาพท่ี 11 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน และจ านวนเงินที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร 
แสดงตามรูปภาพที่ 12  

 
รูปภาพท่ี 12 
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ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 13 

 
รูปภาพท่ี 13 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 14 (กรณีผู้ใช้ยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail) 

 
รูปภาพท่ี 14 
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หรือตามรูปภาพที่ 15 (กรณีผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail แล้ว)  

 
รูปภาพท่ี 15 

 

ผู้ใช้จะยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สังเกตจากข้อความ “ดูอย่างเดียว” ตามรูปภาพที่ 16 

 
รูปภาพท่ี 16 
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หากยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail และให้ด าเนินการขอสิทธิ์แก้ไขจากเจ้าของ โดยกด
ที่ปุ่มสามเหลี่ยม ข้างข้อความ “ดูอย่างเดียว” ให้กรอกชื่อหน่วยงานของผู้รายงาน ในกล่องข้อความ แล้วกดส่ง 
ตามรูปภาพที่ 17 – 18 

 
รูปภาพท่ี 17 

  

 
รูปภาพท่ี 18 

 

เมื่อได้รับอนุญาตการแก้ไข จะมีข้อความส่งเข้า e-mail ของผู้ใช้ ให้ด าเนินการเข้าลิงคเ์ว็บไปหน้า Google Sheet 
อีกครั้ง เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสศูนย์ต้นทุน             
ชื่อหน่วยงาน ชื่อรายการและจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 
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ให้กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เฉพาะในช่องสีเขียว ในเดือนที่มี         
การเบิกจ่าย ตามรูปภาพที่ 19  

 
รูปภาพท่ี 19 

โดยให้ตรวจสอบจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นในแต่ละเดือน ช่องรวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น และงบประมาณคงเหลือ ให้ถูกต้อง
ตรงกันกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่าย รหัสเงินฝากคลัง 10789 

 

ให้ใส่ชื่อผู้รายงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในช่องผู้รายงาน และเบอร์ติดต่อ ตามรูปภาพที่ 20 

 
รูปภาพท่ี 20 
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เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า กผส.(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(3) ตามรูปภาพที ่21  

 

 
รูปภาพท่ี 21 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 22 

 
รูปภาพท่ี 22 
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เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 23 

 
รูปภาพท่ี 23 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน แสดงตามรูปภาพที่ 24  

 
รูปภาพท่ี 24 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 26 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 25 

 
รูปภาพท่ี 25 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 26  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 26 
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เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า ปศข.5(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า ส านักงานปศุสัตว์เขต 5(3) ตามรูปภาพที่ 27  

 

 
รูปภาพท่ี 27 

 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ตามรูปภาพที่ 28 

 
รูปภาพท่ี 28 
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เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ตามรูปภาพที่ 29 

 
รูปภาพท่ี 29 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน แสดงตามรูปภาพที่ 30  

 
รูปภาพท่ี 30 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 29 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 31 

 
รูปภาพท่ี 31 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 32  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 32 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 30 

 

เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สพพ(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์(3) ตามรูปภาพที่ 33  

 

 
รูปภาพท่ี 33 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตามรูปภาพที่ 34 

 
รูปภาพท่ี 34 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 31 

 

เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตามรูปภาพที่ 35 

 

 
รูปภาพท่ี 35 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 32 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน และจ านวนเงินที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร 
แสดงตามรูปภาพที่ 36 

  

 

 
รูปภาพท่ี 36 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 33 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 37 

 
รูปภาพท่ี 37 

 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 38  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 38 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 34 

 

เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สอส(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า ส านักพัฒนาอาหารสัตว์(3) ตามรูปภาพที่ 39  

 

 
รูปภาพท่ี 39 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ตามรูปภาพที่ 40 

 
รูปภาพท่ี 40 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 35 

 

เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ตามรูปภาพที่ 41 

 
รูปภาพท่ี 41 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 36 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน และจ านวนเงินที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร 
แสดงตามรูปภาพที่ 42 - 44 

  
รูปภาพท่ี 42 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 37 

 

 

 
รูปภาพท่ี 43 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 38 

 

  
รูปภาพท่ี 44 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 39 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 45 

 
รูปภาพท่ี 45 

 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 46  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 46 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 40 

 

เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สทป(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์(3) ตามรูปภาพที่ 47  

 

 
รูปภาพท่ี 47 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 48 

 
รูปภาพท่ี 48 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 41 

 

เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 49 

 
รูปภาพท่ี 49 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 42 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน และจ านวนเงินที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร 
แสดงตามรูปภาพที่ 50 – 51 

 
รูปภาพท่ี 50 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 43 

 

 

 
รูปภาพท่ี 51 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 44 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 52 

 
รูปภาพท่ี 52 

 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 53  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 53 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 45 

 

เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

โครงการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สสช(1) ที่เมนูทางลัดด้านซ้ายมือ , 
รูปภาพ(2) หรือค าว่า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ(3) ตามรูปภาพที่ 54  

 

 
รูปภาพท่ี 54 

 

เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเพจโครงการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามรูปภาพที่ 35 

 
รูปภาพท่ี 55 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 46 

 

เมื่อเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จะพบข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายชื่อ
โครงการวิจัยทั้งหมดของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามรูปภาพที่ 56 

 
รูปภาพท่ี 56 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบข้อมูลของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ , วงเงินงบประมาณที่ได้รับ , 
ลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของหน่วยงานที่ต้องรายงาน และจ านวนเงินที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร 
แสดงตามรูปภาพที่ 57 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 47 

 

 

 
รูปภาพท่ี 57 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 48 

 

ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรงชื่อหน่วยงาน หรือค าว่า 
คลิก ด้านหลังชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงาน ตามรูปภาพที่ 58 

 
รูปภาพท่ี 58 

 

 

เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 59  ขั้นตอนการด าเนินการผ่าน Google 
Sheet ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (หน้า 20 - 23) 

 
รูปภาพท่ี 59 

 

 

 

 



คู่มือการกรอกข้อมลู SASV2566 49 

 

หมายเหตุ :  
 

1. ให้ทุกหน่วยงานรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งรายงานเป็น
เอกสารทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด 

2. ห้ามแก้ไขจ านวนเงินหรือสูตรในช่องใด ๆ ที่ไม่ใช่ช่องสีเขียวของหน่วยงานตัวเอง โดยเด็ดขาด 
 3. หากบันทึกข้อมูลในเดือนใดไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายการในเดือนก่อนหน้า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
 
*รายงานนี้เป็นการรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่รายงานค่าใช้จ่ายประจ าเดือน*  
หากมีประเด็นสงสัยประการใด โปรดติดต่อ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
คุณจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1667 
คุณจิตรฤดี เศรษฐศุภางค์   หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1667 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  finance6@dld.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


