
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
1. กิจกรรม : ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหา
โรคไข้หวัดนก (ฉีดวัคซีน นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ)

รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 7.78 ล้านตัว ร้อยละ 38.90
รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 26.03 ล้านตัว ร้อยละ 130.14
รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 10.53 ล้านตัว ร้อยละ 52.65
รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 60) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 4.77 ล้านตัว ร้อยละ 23.87

งบประมาณ : 296,117,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 209,388,900.33 บาท 
ร้อยละ 70.71

2. กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป้าหมาย 21,300 ราย ผลงาน 17,692 ราย
(ร้อยละ 83.06)

งบประมาณ : 3,641,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 1,892,461.83 บาท 
ร้อยละ 51.97

3. กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง ผลงาน 555 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 69.38)

งบประมาณ : 11,804,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 8,550,544.69 บาท 
ร้อยละ 72.44

4. กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย 3.10 ล้านครัวเรือน
ผลงาน 2.754 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 88.84))

งบประมาณ : 14,981,900 บาท
ผลเบิกจ่าย : 11,396,419.01 บาท 
ร้อยละ 76.07



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
5. กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 77 จังหวัด ผลงาน 70 จังหวัด  

(ร้อยละ 90.91)
งบประมาณ : 2,734,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,383,664.08 บาท 
ร้อยละ 87.19

6. กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพสินค้าหน่ึงต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เป้าหมาย 15 กลุ่ม ผลงาน 14 กลุ่ม 
(ร้อยละ 93.33)

งบประมาณ : 2,621,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 1,746,428 บาท 
ร้อยละ 66.62

7. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากิน
ของเกษตรกร

เป้าหมาย 3,000 ราย ผลงาน 1,346 ราย 
(ร้อยละ 44.87)

งบประมาณ : 9,694,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,862,623 บาท 
ร้อยละ 29.53



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1. กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ เป้าหมาย 18,990 รายผลงาน 18,990 ราย
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 37,700,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 33,019,871.11 บาท ร้อยละ 87.59

2. กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป้าหมาย 1.9956 ล้านตวัผลงาน 2.0662 ล้านตัว
(ร้อยละ 103.54)

งบประมาณ : 446,587,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 358,561,426.12 บาท ร้อยละ 80.29

3. กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์ เป้าหมาย 58,000 ตันผลงาน 57,108 ตัน
(ร้อยละ 98.46)

งบประมาณ : 101,971,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 84,550,259.62 บาท ร้อยละ 82.92

4. กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์ผลงาน 1,136 สายพันธุ์
(ร้อยละ 101.88)

งบประมาณ : 12,309,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 14,334,282.22 บาท ร้อยละ 116.45

5. กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์
(ฉีดวัคซีน FMD/ Rabies/ Haemorrhagic)

เป้าหมาย 6.90 ล้านตัว ผลงาน 6.10 ล้านตัว
(ร้อยละ 88.40)

งบประมาณ : 509,887,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 410,776,278.96 บาท ร้อยละ 80.56

6. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ เป้าหมาย 30,000 ตัวอย่าง ผลงาน 29,177 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 97.26)

งบประมาณ : 96,487,900 บาท
ผลเบิกจ่าย : 73,775,391.97 บาท ร้อยละ 76.46



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
7. กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เป้าหมาย 27,100 ราย ผลงาน 29,202 ราย

(ร้อยละ 107.76)
งบประมาณ : 68,910,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 58,307,511.88 บาท ร้อยละ 84.61

8. กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป้าหมาย 13,700 ราย ผลงาน 21,048 ราย
(ร้อยละ 153.64)
เป้าหมาย 500 โรงเรียน ผลงาน 510 โรงเรียน
(ร้อยละ 102.00)

งบประมาณ : 45,205,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 36,616,490.17 บาท ร้อยละ 81.00

9. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 13,077 ราย ผลงาน 13,120 ราย
(ร้อยละ 100.33)

งบประมาณ : 15,147,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 12,771,274.84 บาท ร้อยละ 84.32

10. กิจกรรม : ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 60 ฟาร์ม ผลงาน 103 ฟาร์ม
(ร้อยละ 171.67)

งบประมาณ : 7,135,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,328,216 บาท ร้อยละ 60.66

11. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กบัเกษตรกรในพื้นที่
ที่มีความเหมาะสม

เป้าหมาย 15,800 ราย ผลงาน 32,849 ราย
(ร้อยละ 207.91)

งบประมาณ : 49,791,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 37,300,229.11 บาท ร้อยละ 74.91

12. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด เป้าหมาย 1 จังหวัด ผลงาน 1 จังหวัด
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 200,000 บาท 
ผลเบิกจ่าย : 200,000 บาท ร้อยละ 100.00

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
13. กิจกรรม : ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ เป้าหมาย 1 ชนิด ผลงาน 1 ชนิด

(ร้อยละ 100.00)
งบประมาณ : 8,500,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,335,198.45 บาท ร้อยละ 51.00

14. กิจกรรม : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมลด็พันธุ์พืชอาหารสัตว์
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

เป้าหมาย 250 ตัน ผลงาน 253 ตัน
(ร้อยละ 101.20)

งบประมาณ : 22,594,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 19,232,077.99 บาท ร้อยละ 85.12

15. กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เป้าหมาย 1,400 ราย ผลงาน 1,400 ราย
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 7,659,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 6,724,440.35 บาท ร้อยละ 87.79

16. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร เป้าหมาย 882 ศูนย์ ผลงาน 882 ศูนย์
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 25,478,200 บาท 
ผลเบิกจ่าย : 23,082,063.9 บาท ร้อยละ 90.60

17. กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 47 แปลง ผลงาน 105 แปลง
(ร้อยละ 223.40)

งบประมาณ : 8,191,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 6,148,128.45 บาท ร้อยละ 75.05

18. กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป้าหมาย 332,080 ตัวอย่าง
ผลงาน 281,070 ตัวอย่าง (ร้อยละ 84.64)
เป้าหมาย 43,100 แห่ง
ผลงาน 58,891 แห่ง (ร้อยละ 136.64)

งบประมาณ : 493,069,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 363,058,289.45 บาท ร้อยละ 73.63

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
19. กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมาย ร้อยละ 90 งบประมาณ : 68,713,800 บาท

ผลเบิกจ่าย : 51,324,357.13 บาท ร้อยละ 74.69

20. กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย 13 ด่าน ผลงาน 13 ด่าน
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 111,188,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 110,097,848 บาท ร้อยละ 99.02

21. กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย 40 โครงการ
ผลงาน 40 โครงการ (ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 40,281,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 27,790,868.03 บาท ร้อยละ 68.99

22. กิจกรรม : พัฒนาต้นแบบการเลีย้งโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย 40 ฟาร์ม ผลงาน 40 ฟาร์ม
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 11,324,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 9,205,163.76 บาท ร้อยละ 81.29

23. กิจกรรม : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

เป้าหมาย ร้อยละ 12 งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,785,657 บาท ร้อยละ 95.71

24. กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมลูค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคฯ

เป้าหมาย 100 ราย ผลงาน 62 ราย
ร้อยละ 62.00

งบประมาณ : 4,693,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 3,548,675.24 บาท ร้อยละ 75.61

25. กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิง่อ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ

เป้าหมาย 5,600 ราย ผลงาน 5,600 ราย
(ร้อยละ 100.71)

งบประมาณ : 2,198,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 1,976,794 บาท 
ร้อยละ 89.91

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระดาษ A4 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

งาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)

เป้าหมาย 882 ศูนย์ ผลงาน 882 ศูนย์  
(ร้อยละ 100.00)

งบประมาณ : 25,478,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 23,082,063.90 บาท 
ร้อยละ 90.60

2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 47 แปลง ผลงาน 105 แปลง  
(ร้อยละ 223.40)

งบประมาณ : 8,191,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 6,148,128.45 บาท 
ร้อยละ 75.05

3. Zoning by Agri-Map เป้าหมาย 44,942 ราย ผลงาน 43,695 ราย
(ร้อยละ 97.23)

4. โครงการเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 60 ฟาร์ม ผลงาน 103 ฟาร์ม  
(ร้อยละ 171.67)

งบประมาณ : 7,135,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,328,216 บาท
ร้อยละ 60.66

5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 1,750 ไร่ ผลงาน 1,750 ไร่  
(ร้อยละ 100.00)

6. ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ เป้าหมาย 9,000 ราย ผลงาน 16,286 ราย  
(ร้อยละ 180.96)



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระดาษ A4 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

งาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
7. แผนผลิตข้าวครบวงจร เป้าหมาย 150,000 ไร่ ผลงาน 68,840 ไร่  

(ร้อยละ 45.89)

8. โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร

เป้าหมาย 3,000 ราย ผลงาน 1,346 ราย 
(ร้อยละ 44.87)

งบประมาณ : 9,694,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,862,623 บาท 
ร้อยละ 29.53

9. Smart Farmer เป้าหมาย 13,077 ราย ผลงาน 13,120 ราย  
(ร้อยละ 100.33)

งบประมาณ : 15,147,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 12,771,274.84 บาท 
ร้อยละ 84.32

10. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เป้าหมาย 332,080 ตัวอย่าง
ผลงาน 281,070 ตัวอย่าง  (ร้อยละ 84.64)

งบประมาณ : 493,069,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 363,058,289.45 บาท 
ร้อยละ 73.63



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ  ปศุสัตว์ สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิต   
ปศุสัตว์ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการปศุสัตว์

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
งบประมาณ : 37,700,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 33,019,871.11 บาท ร้อยละ 87.59

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 18,990 ราย
ผลงาน 18,990 ราย
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน
ใกล้เคียงกับแผนที่
วางไว้

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 1,710 3,420 5,130 8,690 10,400 12,110 13,820 15,530 17,230 18,990

ผลงานสะสม 2,408 2,603 4,717 7,238 12,100 15,139 17,510 18,077 18,772 18,990

0

5,000

10,000

15,000

20,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

4.44 4.86 7.43 30.76 31.08 31.40 33.92 34.24 34.56 37.06 37.38 37.70

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.05 0.58 22.57 23.28 24.23 26.70 27.60 28.14 30.13 33.02

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์
พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร  2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร 3) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนสตัว์พนัธุ์ดีท่ีผลิตได้

กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
งบประมาณ : 446,587,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 358,561,426.12 บาท ร้อยละ 80.29

รับผิดชอบโดย : สทป. 
และ สพพ.

เป้าหมาย 1.9956 ล้านตัว
ผลงาน 2.0662 ล้านตัว

(ร้อยละ 103.54)

ผลการ
ด าเนินงานสูง
กว่าแผน
เนื่องจาก
ปีงบประมาณ 
2559มีปศุสัตว์
ได้รับการผสม
เทียมและตั้ง
ท้องเป็นจ านวน
มาก ปศุสัตว์
เหล่านี้ มี
ระยะเวลาการ
ตั้งท้องประมาณ 
9 เดือน และจะ
คลอดลูกใน
ปีงบประมาณ
ต่อไป จึงน า
ผลงานมาคีย์      
ในปีงบประมาณ 
2560 ด้วย

ปรับ
แผนการ
ด าเนินงาน
ในปีต่อไป 
โดย
พิจารณา
จากผลงาน
ในปีที่ผ่าน
มาประกอบ
การวางแผน
ด้วย

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 0.151 0.308 0.489 0.667 0.844 1.022 1.178 1.344 1.515 1.684 1.854 1.996

ผลงานสะสม 0.136 0.306 0.538 0.775 1.009 1.265 1.515 1.741 1.9097 2.0662

0.000

0.700

1.400

2.100

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

30.87 74.72 228.51255.93283.96317.14341.07365.84390.31413.22430.22446.59

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

7.82 54.61 122.78156.94193.40238.40261.57292.84335.95358.56

0.00

120.00

240.00

360.00

480.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)  ปานกลาง
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์
พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร  2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร 3) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนผลผลิตพืชอำหำรสตัว์

กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์
งบประมาณ : 101,971,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 84,550,259.62 บาท ร้อยละ 82.92

รับผิดชอบโดย : สอส.

เป้าหมาย 58,000 ตัน
ผลงาน 57,108 ตัน

(ร้อยละ 98.46)

มีผลการด าเนินงาน
สูง เนื่องจาก 
หน่วยงานในสังกัด
เร่งด าเนินการผลิต
เสบียงสัตว์จ านวน
มากเพื่อไว้ใช้
สนับสนุนช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม และ
ภัยแล้งตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 
รวมถึงต้องผลิต
ส ารองเสบียงสัตว์
ไว้เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ประกอบกับในช่วง
นี้เข้าสู่ฤดูฝน
เกษตรกรมีความ
ต้องการใช้ท่อน
พันธุ์เพื่อน าไปปลูก
มากขึ้นจึงท าให้มี
การผลิตท่อนพันธุ์
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 4,700 10,860 17,350 23,490 27,940 32,050 36,650 41,600 46,000 50,200 54,200 58,000

ผลงานสะสม 3,326 7,899 13,960 20,869 28,245 34,525 40,085 46,654 52,037 57,108

0

20,000

40,000

60,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

46.79 54.79 70.15 70.64 71.14 81.87 82.33 82.76 90.83 101.09101.61101.97

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

1.72 15.95 32.26 47.03 53.32 58.94 64.57 69.09 80.07 84.55

0.00

40.00

80.00

120.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)  ปานกลาง
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์
พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร  2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร 3) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้าน
ปศุสัตว์

กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 12,309,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 14,334,282.22 บาท ร้อยละ 116.45

รับผิดชอบโดย : สอส.
สพพ. และ สสช.

เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์
ผลงาน 1,136 สายพันธุ์

(ร้อยละ 101.88)

มีผลการด าเนินงาน
สูง เนื่องจาก
- เป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแปลงพืช
อาหารสัตว์เดิมท่ีมี
อยู่แล้วด าเนินการ
จัดการซ่อมแซม
แปลงและเก็บรักษา
เช้ือพันธุ์ ตั้งแต่ไตร
มาส 1 และ
ด าเนินการต่อเนื่อง
ในไตรมาสถัดไป 
- สสช. มีการเร่ง
ด าเนินการเก็บ
เช้ือจุลินทรีย์
จ านวนมากในช่วง
ต้นปี เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ 
2560

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 50 113 225 335 445 555 665 775 885 1,005 1,065 1,115

ผลงานสะสม 391 636 710 760 868 1,031 1,076 1,105 1,116 1,136

0

300

600

900

1,200

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

2.35 2.58 8.23 8.53 9.12 11.11 11.18 11.29 11.58 11.97 12.28 12.31

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.01 0.20 5.21 5.75 6.14 6.71 7.08 8.38 9.16 14.33

0.00

5.00

10.00

15.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)  ปานกลาง
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  น้อย



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลด
ปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน   
2) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
ISO/IEC 17026

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ 

กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตร
โรคสัตว์ (ฉีดวัคซีน FMD/ Rabies/ Haemorrhagic)
งบประมาณ : 509,887,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 410,776,278.96 บาท ร้อยละ 80.56

รับผิดชอบโดย : สคบ.

เป้าหมาย 6.90 ล้านตัว
ผลงาน 6.10 ล้านตัว

(ร้อยละ 88.40)

มีผลการ
ด าเนินงานสูง 
เนื่องจาก มีการ
รณรงค์ให้ฉีด
วัคซีน 
Haemorrhagic
ป้องกันโรค
โคเนื้อที่เลี้ยง
ใกล้กระบือ 
จึงมีการขอเบิก
วัคซีนไปฉีด
เพ่ิมเติมให้
โคเนื้อ

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 0.05 0.05 0.05 3.11 3.22 3.33 3.97 4.08 4.19 6.16 6.79 6.90

ผลงานสะสม 0.03 0.25 1.32 2.48 3.33 4.45 4.58 4.81 5.19 6.10

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

24.50 68.19 222.17 251.23 271.12 345.31 371.64 395.02 427.54 464.23 492.71 509.89

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

3.30 51.94 167.01 201.13 236.91 295.57 310.21 346.45 387.95 410.78

0.00

200.00

400.00

600.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ/์มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอด
โรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน   
2) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  ISO/IEC 17026
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
กิจกรรม : ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก 
(ฉีดวัคซีน นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)
งบประมาณ : 296,117,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 209,388,900.33 บาท 
ร้อยละ 70.71

รับผิดชอบโดย : สคบ.

รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59) 
เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 

ผลงาน 7.78 ล้านตัว 
ร้อยละ 38.90

รอบท่ี 2 (ม.ค. - ม.ีค. 60) 
เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 26.03 ล้านตัว 

ร้อยละ 130.14
รอบท่ี 3 (เม.ย. - ม.ิย. 60) 
เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 
ผลงาน 10.53 ล้านตัว 

ร้อยละ 52.65
รอบท่ี 4 (ก.ค. - ก.ย. 60) 
เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว 

ผลงาน 4.77 ล้านตัว 
ร้อยละ 23.87

ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าแผนที่วางไว้
จากการตรวจสอบ
พบว่า
1. วัคซีนรวม
(ND+IB) จังหวัด
ไม่ได้รับจัดสรรตาม
เป้าหมาย
2. เครื่องท าแห้ง
วัคซีน (Freeze dry)
ช ารุด ท าให้ได้
ปริมาณวัคซีนไม่
เพียงพอต่อการ     
ส่งมอบ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการซ่อมแซม
และปรับปรุงโดย
เร่งด่วน

ให้ สทช.
ผลิตวัคซีน
ให้ได้ตาม
เป้าหมาย

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

รอบที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 59)

รอบที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 60)

รอบที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย. 60)

รอบที่ 4
(ก.ค. - ก.ย. 60)

เป้าหมายสะสม 20.00 20.00 20.00 20.00

ผลงานสะสม 7.78 26.03 10.53 4.77

0.00

10.00

20.00

30.00

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

16.17 19.76 166.74 181.47 187.36 240.51 248.65 254.76 280.66 284.73 290.38 296.12

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.64 10.34 41.16 55.99 85.75 131.41 144.18 164.86 192.27 209.39

0.00

100.00

200.00

300.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)  น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  น้อย



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอด
โรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน 2) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  ISO/IEC 17026

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์

กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์
งบประมาณ : 96,487,900 บาท
ผลเบิกจ่าย : 73,775,391.97 บาท ร้อยละ 76.46

รับผิดชอบโดย : กสก.

เป้าหมาย 30,000 ตัวอย่าง 
ผลงาน 29,177 ตัวอย่าง

(ร้อยละ 97.26)

ผลการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
แผน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000

ผลงานสะสม 950 2,268 4,263 10,017 13,484 16,074 19,155 21,063 24,935 29,177

0

10,000

20,000

30,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

1.54 3.31 40.51 53.43 55.24 83.30 87.78 89.26 92.05 93.53 95.01 96.49

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.80 6.62 12.96 17.83 26.82 37.89 44.60 51.99 67.51 73.77

0.00

50.00

100.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพ่ิม
มูลค่าการผลิต มีรายได้เพ่ิมในการประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้าน    
ปศุสัตว์
กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์
งบประมาณ : 68,910,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 58,307,511.88 บาท ร้อยละ 84.61

รับผิดชอบโดย : กสส.
กพก. และ สอส.

เป้าหมาย 27,100 ราย 
ผลงาน 29,202 ราย
(ร้อยละ 107.76)

มีผลการ
ด าเนินงานได้
มากกว่าแผนที่
วางไว้ 
เนื่องจาก
เกษตรกรให้
ความสนใจเข้า
ร่วมอบรม
จ านวนมาก

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 70 6,514 13,550 18,644 23,222 26,852 27,002 27,046 27,076 27,100

ผลงานสะสม 35 1,101 9,310 13,797 19,266 27,267 27,999 28,553 28,818 29,202

0

10,000

20,000

30,000

40,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

6.14 26.32 46.06 52.85 56.81 60.28 61.90 63.57 65.38 67.28 68.44 68.91

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.37 4.72 17.28 24.77 30.70 42.33 46.54 51.55 56.15 58.31

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิต มีรายได้เพ่ิมในการประกอบอาชีพปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

2. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาพระราชด าริ
งบประมาณ : 45,205,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 36,616,490.17 บาท ร้อยละ 81.00

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 13,700 ราย 
ผลงาน 21,048 ราย
(ร้อยละ 153.64)

เป้าหมาย 500 โรงเรียน 
ผลงาน 510 โรงเรียน

(ร้อยละ 102.00)

ผลการ
ด าเนินงานสูง
กว่าแผน
จากการ
ตรวจสอบ
พบว่า
โครงการ
ธนาคารโค-
กระบือฯ มี
ประชาชนร่วม
บริจาคเพ่ือ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ใน
หลวงรัชกาลที่ 
๙ เป็นจ านวน
มาก 

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 880 2,230 4,280 5,800 7,350 9,300 10,100 10,600 11,600 12,600 13,300 13,700

ผลงานสะสม 1,349 2,773 4,827 8,327 9,890 13,653 15,428 17,280 19,069 21,048

0

8,000

16,000

24,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.38 5.82 15.34 18.68 23.56 26.33 27.99 30.43 36.01 41.47 44.90 45.21

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.33 1.65 6.45 8.35 10.46 19.90 22.36 25.24 33.73 36.62

0.00

24.00

48.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิต มีรายได้เพ่ิมในการประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์
กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
งบประมาณ : 3,641,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 1,892,461.83 บาท 
ร้อยละ 51.97

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 21,300 ราย
ผลงาน 17,692 ราย

(ร้อยละ 83.06)

ผลการด าเนินงานต่ า
กว่าแผนที่วางไว้
จากการตรวจสอบ
พบว่า ส านักงานเกษตร
จังหวัด ซ่ึงเป็นเลขานุการ
ของโครงการฯ บูรณาการ
ระดับจังหวัดได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งให้
ชะลอการด าเนินการ
ดังกล่าว เน่ืองจากการ
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 
10 ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ จึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาเรื่อง
ชื่อโครงการฯ แนวทางการ
ด าเนินงาน และธงตรา
สัญลักษณ์

ให้ กพก.
ประสาน
หน่วยงาน
เจ้าภาพ

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 0 2,000 4,130 6,260 8,420 10,600 12,750 14,900 17,200 19,300 21,300

ผลงานสะสม 68 251 1,115 1,784 2,291 5,091 5,699 6,519 7,282 17,692
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ผลการด าเนินงาน
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59
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59
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60
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60
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60
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ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

1.12 1.18 1.26 1.95 2.00 2.09 2.82 2.83 2.85 3.62 3.64

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.08 0.25 0.35 0.52 0.82 0.90 1.01 1.49 1.89

0.00

2.00

4.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)  น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  น้อย



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิต มีรายได้เพ่ิมในการประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
Smart Farmer
กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
งบประมาณ : 15,147,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 12,771,274.84 บาท 
ร้อยละ 84.32

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 13,077 ราย
ผลงาน 13,120 ราย
(ร้อยละ 100.33)

ผลการด าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด แต่
ด าเนินการล่าช้ากว่า
แผนที่วางไว้ 
เนื่องจาก จังหวัดมี
นโยบายด่วนที่ต้อง
ด าเนินการก่อน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 0 630 12,077 12,577 13,077

ผลงานสะสม 0 381 6,058 7,669 9,944 12,710 13,058 13,116 13,116 13,120
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.48 13.36 13.52 13.69 14.11 14.28 14.45 14.65 14.82 14.98 15.15

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.01 1.80 6.68 7.92 9.33 11.46 11.69 12.18 12.6 12.77
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ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และขยายฐานการผลิตสินค้า เนื้อ นม ไข่ 
อินทรีย์ของเกษตรกรออกสู่ท้องตลาด 
2) เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้
และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สู่
เกษตรกร 3) เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์ม
ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง
กิจกรรม : ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์
งบประมาณ : 7,135,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,328,216.00 บาท
ร้อยละ 60.66

รับผิดชอบโดย : กสส.
สพส. สพพ. และ สอส.

เป้าหมาย 60 ฟาร์ม
ผลงาน 103 ฟาร์ม
(ร้อยละ 171.67)

- มีผลการด าเนินงาน
ได้มากกว่าแผนที่วางไว้
เนื่องจากปี 2559
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ท าข้อตกลง
กับจังหวัดยโสธร เพื่อ
ท ายโสธรโมเดล และ
ในปี 2560 ได้
ด าเนินการตรวจ
รับรองฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์
- มีผลการเบิกจ่ายต่ า
เนื่องจาก ส านัก/กอง  
ได้โอนงบประมาณให้
จังหวัดไปจัดซื้อจัดจา้ง 
แต่ไม่ได้มกีารติดตาม
การเบิกจ่าย
รวมทั้ง ส านัก/กอง ได้
กันงบประมาณส่วยหนึ่ง
เป็นเงินตัดแขวนของ
กรม

- แจ้ง กสส. 
สพส. สพพ. และ 
สอส. เร่งรัด
หน่วยงานใน
พื้นที่ให้เร่ง
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
และเงินตัดแขวน 
หากหน่วยงาน
ไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ 
ให้คืนกรมเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
เรื่องอื่นต่อไป

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ผลงานสะสม 0 2 6 41 43 51 103

0

30

60

90

120

ผลการด าเนินงาน
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

1.07 1.94 3.06 3.42 3.76 4.41 4.63 5.60 6.16 6.47 6.88 7.14

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.11 0.42 0.53 1.09 2.02 2.27 2.65 3.68 4.33

0.00
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8.00

ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพ้ืนที่
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท่ีมีความ
เหมาะสม
งบประมาณ : 49,791,600 บาท
ผลเบิกจ่าย : 37,300,229.11 บาท 
ร้อยละ 74.91

รับผิดชอบโดย : กสส.
สคบ. และ สทป.

เป้าหมาย 15,800 ราย
ผลงาน 32,849 ราย
(ร้อยละ 207.91)

มีผลการด าเนินงานได้
มากกว่าแผน เนื่องจาก
- มีการระบาดของ
โรคปากและเท้าเปื่อย 
เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ด าเนินการรกัษาสตัว์ท่ี
ป่วยและแนะน าด้านการ
จัดการฟารม์ ประกอบ
กับการก าหนดคุณภาพ
น้ านมตามนโยบาย
รัฐบาลโครงการอาหาร
เสริม (นมโรงเรียน) ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไป
แนะน าด้านการรดีนม
และอาหารเพิ่มมากขึ้น 
- มีเกษตรกรมีความ
ประสงค์ขอรับบริการ
ผสมเทียมกระบือ
มากกว่าแผนที่ก าหนดไว้

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 1,316 2,632 3,948 5,264 6,580 7,896 9,212 10,528 11,845 13,162 14,481 15,800

ผลงานสะสม 2,666 5,443 8,267 11,549 15,709 19,701 23,659 27,104 30,089 32,849
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ผลการด าเนินงาน
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

8.94 10.87 30.34 32.04 35.65 42.47 43.14 43.72 45.88 49.35 49.57 49.79

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.13 3.24 8.32 10.08 18.11 25.12 27.24 29.92 33.75 37.30
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ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง  
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพ้ืนที่
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพภาค
การเกษตรจังหวัด
งบประมาณ : 200,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 200,000 บาท 
ร้อยละ 100.00

รับผิดชอบโดย : 
จังหวัดล าปาง

เป้าหมาย 1 จังหวัด
ผลงาน 1 จังหวัด
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 1

ผลงานสะสม 1

0

1

2

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.20

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.20

0.00

0.10

0.20

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก  
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่
การผลิต (Value Chain) ในพ้ืนที่
ที่เหมาะสม  2) เพ่ือสร้างอาชีพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนชนิดสัตว์ที่
ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต
กิจกรรม : ปรับโครงสร้างการผลิต
ปศุสัตว์
งบประมาณ : 8,500,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,335,198.45 บาท 
ร้อยละ 51.00

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 1 ชนิด
ผลงาน 1 ชนิด

(ร้อยละ 100.00)

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผลงานสะสม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.27 1.64 4.62 5.46 5.71 6.04 6.74 6.95 7.24 8.20 8.36 8.50

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.14 0.29 0.39 0.60 1.09 1.41 2.02 3.26 4.34

0.00

3.00

6.00

9.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย 
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
(Seed Hub)
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือรองรับการ 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้
ได้มาตรฐานสากล 3) เพ่ือส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อ
การใช้ในประเทศและส่งออก

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้

กิจกรรม : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
งบประมาณ : 22,594,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 19,232,077.99 บาท 
ร้อยละ 85.12

รับผิดชอบโดย : สอส.

เป้าหมาย 250 ตัน
ผลงาน 253 ตัน
(ร้อยละ 101.20)

ผลการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับแผนที่
วางไว้ เนื่องจาก
ประสบปัญหาน้ า
ท่วม ในช่วงไตรมาส
2 มาเร่งด าเนินการ
ในไตรมาส 3

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 5 10 70 130 180 215 250

ผลงานสะสม 0 0 29 66 81 103 190 194 253

0

90

180

270

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

2.66 2.66 20.86 20.86 20.86 21.41 21.41 21.41 21.93 22.60

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.15 2.98 5.94 6.01 6.67 13.73 14.76 18.20 18.75 19.23

0.00

8.00

16.00

24.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย 
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่
ให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและสร้างรายได้ตามแนวทาง
ด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณ : 7,659,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 6,724,440.35 บาท 
ร้อยละ 87.79

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 1,400 ราย
ผลงาน 1,400 ราย
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 160 490 700 910 1,190 1,400

ผลงานสะสม 0 204 984 1,119 1,119 1,400

0

700

1,400

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.08 1.54 2.30 2.62 3.88 4.08 4.34 5.58 5.88 7.30 7.65 7.66

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.18 0.55 0.90 2.07 2.63 3.85 5.15 5.81 6.45 6.72

0.00

4.00

8.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก 
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิต
ด้านปศุสัตว์ในชุมชน 2) เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ 3) เพ่ือ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้าน
การปศุสัตว์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณ : 25,478,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 23,082,063.90 บาท 
ร้อยละ 90.60

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 882 ศูนย์
ผลงาน 882 ศูนย์
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจาก ศพก. 
บางแห่งไม่สนใจ
กิจกรรมด้าน
ปศุสัตว์

เสนอ กษ. 
ขอปรับ
เปลี่ยน 
เป็น ศพก.
เครือข่าย 
ด้านปศุสัตว์
แทน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 82 482 882

ผลงานสะสม 31 91 208 361 633 880 882

0

300

600

900

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.52 3.08 3.09 23.85 24.46 24.46 25.09 25.09 25.10 25.48

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.06 10.33 13.49 16.01 19.91 20.62 21.14 22.65 23.08

0.00

9.00

18.00

27.00

ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก   

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลง
ใหญ่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
แก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาดและ
รายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่แปลงใหญ่
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ
แปลงใหญ่
งบประมาณ : 8,191,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 6,148,128.45 บาท 
ร้อยละ 75.05

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 47 แปลง
ผลงาน 105 แปลง
(ร้อยละ 223.40)

มีผลการด าเนินงานได้
มากกว่าแผน เน่ืองจาก
ผลงานดังกล่าว เป็น
ผลงานท่ีด าเนินการ
รับรองในปี 2559 
จ านวน 24 แปลงด้วย 
ซ่ึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ในการด าเนินการมาก 
ประกอบกับกรมฯ มี
นโยบายให้ทุกจังหวัดมี
แปลงใหญ่ แตj
กระบวนการรับรอง
แปลงก็ไม่จ าเป็นต้องใช้
จ่ายงบประมาณมาก 
โดยกิจกรรมท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก คือ 
กิจกรรมลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพการบริหาร
จัดการและการตลาด จะ
ด าเนินการหลังจากผ่าน
การรับรองเป็นแปลง
ใหญ่แล้ว

- ข้อมูลจาก 
e-Op
มีผลการ
ด าเนินงาน 
105 แปลง
- ข้อมูลจาก 
กสส.
มีผลการ
ด าเนินงาน 
152 แปลง
(ผ่านการ
รับรอง 136
แปลง และ
ไม่ผ่านการ
รับรอง 16 
แปลง)

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

ผลงานสะสม 0 6 13 32 46 76 84 97 102 105

0

40

80

120
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 5.85 5.85 6.57 6.97 7.84 7.84 7.84 8.01 8.01 8.19

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.01 0.56 1.69 2.36 2.64 3.88 4.54 4.94 5.69 6.15
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ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการใช้
ยางพาราในประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา

กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้ยางด้าน
ปศุสัตว์
งบประมาณ : 2,734,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,383,664.08 บาท 
ร้อยละ 87.19

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 77 จังหวัด
ผลงาน 70 จังหวัด
(ร้อยละ 90.91)

ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าแผนที่วางไว้
จากการตรวจสอบ
พบว่า จังหวัดอยู่
ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ให้จังหวัดเร่ง
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 0 0 77 77 77

ผลงานสะสม 3 5 11 16 24 48 57 62 66 70
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ผลการด าเนินงาน
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.23 0.23 2.73

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.13 0.21 0.43 1.09 1.24 1.52 2.16 2.38

0.00
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3.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก   



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์
ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
ส าหรับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด
2. จ านวนสถานประกอบการสินค้า
ปศุสัตว์ได้รับบริการ
กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
งบประมาณ : 493,069,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 363,058,289.45 บาท 
ร้อยละ 73.63

รับผิดชอบโดย : สพส.
อยส. สตส. และ สสช.

เป้าหมาย 332,080 ตัวอย่าง
ผลงาน 281,070 ตัวอย่าง

(ร้อยละ 84.64)
เป้าหมาย 43,100 แห่ง
ผลงาน 58,891 แห่ง

(ร้อยละ 136.64)

ผลการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน
จากการ
ตรวจสอบพบว่า
1. ผลตรวจของ 
LAB ออกไม่ทัน
ตามห้วงเวลาที่
ต้องรายงาน
2. จ านวนสถาน
ประกอบการที่มี
ผลการการ
ด าเนินงานมาก
เนื่องจากเป็น
ช่วงต่อ
ใบอนุญาตของ
สถานที่จ าหน่าย
อาหารสัตว์

ปรับแผนการ
ส่งตัวอย่าง
ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา
ในการตรวจ
ตัวอย่าง

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 29,279 54,471 86,555 115,499 143,544 171,988 197,845 224,437 251,544 278,552 305,967 332,080

ผลงานสะสม 18,620 40,331 63,345 92,987 116,205 158,006 180,280 211,561 252,938 281,070
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ผลการด าเนินงาน

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
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32.58 64.36 184.55 217.60 232.22 390.66 419.37 434.30 453.86 482.80 490.90 493.07

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.75 13.52 55.60 69.17 183.14 252.61 267.52 298.24 340.67 363.06

0.00

250.00

500.00

ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัย ส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
1. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด
2. จ านวนสถานประกอบการสินค้า
ปศุสัตว์ได้รับบริการ
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 11,804,200 บาท
ผลเบิกจ่าย : 8,550,544.69 บาท 
ร้อยละ 72.44

รับผิดชอบโดย : สพส.
และ สตส.

เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง
ผลงาน 555 ตัวอย่าง

(ร้อยละ 69.38)
เป้าหมาย 250 แห่ง
ผลงาน 180 แห่ง
(ร้อยละ 72.00)

ผลการ
ด าเนินงานต่ า
กว่าแผน
ที่วางไว้
เนื่องจาก มีการ
ส่งตัวอย่าง 
DNA สุกรที่
ไม่ได้มาตรฐาน
จึงมีการตีกลับ
ของห้อง LAB 
ท าให้ต้องนัด
หมายส่งใหม่ท า
ให้จ านวน
ตัวอย่างในการ
รายงานผลมี
ความ
คลาดเคลื่อน
และล่าช้าไป
กว่าแผนที่
ก าหนดไว้

จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ใน
เรื่องการ
จัดเก็บ
ตัวอย่างและ
ส่งตัวอย่าง
ตรวจ

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 100 200 300 400 500 600 700 800

ผลงานสะสม 2 2 62 122 180 280 300 359 465 555
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ผลการด าเนินงาน

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.46 0.86 7.41 7.99 8.47 8.96 9.54 10.32 10.80 11.13 11.40 11.80

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.04 1.50 1.96 3.13 5.38 5.74 6.56 7.37 8.55
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ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัย ส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว์

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
งบประมาณ : 68,713,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 51,324,357.13 บาท 
ร้อยละ 74.69

รับผิดชอบโดย : ศทส.

เป้าหมาย ร้อยละ 90

ผลการ
ด าเนินงานจะ
วัดผลในช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ

เห็นควรให้ 
ศทส. เก็บ
ข้อมูลทุก
เดือน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

8.73 17.57 51.47 52.63 54.21 56.07 59.91 61.16 63.12 64.76 65.71 68.71

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.88 6.16 24.63 28.60 30.98 35.99 38.17 43.58 48.04 51.32
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ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก   



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาด่านสินค้า
เกษตรชายแดน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรที่จะน าเข้าประเทศไทย และ
อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้า
เกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนด่านสินค้า
เกษตรชายแดน

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ : 111,188,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 110,097,848 บาท 
ร้อยละ 99.02

รับผิดชอบโดย : กสก.

เป้าหมาย 13 ด่าน
ผลงาน 13 ด่าน
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ผลงานสะสม 3 5 11 13

0

7

14

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

111.19

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

1.26 6.95 81.68 101.57106.53106.53106.53110.10

0.00

40.00

80.00

120.00

ผลการเบิกจ่าย 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) มาก    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)  มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก   



แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของกรม ปศุสัตว์
และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูล
ด้านปศุสัตว์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร
งบประมาณ : 14,981,900 บาท
ผลเบิกจ่าย : 11,396,419.01 บาท 
ร้อยละ 76.07

รับผิดชอบโดย : ศทส.

เป้าหมาย 3.10 ล้านครัวเรือน
ผลงาน 2.754 ล้านครัวเรือน

(ร้อยละ 88.84)

จากการตรวจสอบ
พบว่า มีเกษตรกรที่
เสียชีวิต/ช่ือ-
นามสกุล ไม่ถูกต้อง 
และเกษตรกรบาง
รายเลี้ยงเฉพาะแมว-
สุนัข ซึ่งไม่ได้เป็น
สัตว์เศรษฐกิจ ตาม
หลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 3.10

ผลงานสะสม 0.01 0.20 0.34 0.67 1.24 2.39 2.47 2.51 2.57 2.75

0.00

0.80

1.60

2.40

3.20

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.22 5.27 6.29 8.94 10.42 13.31 13.73 13.94 14.36 14.58 14.80 14.98

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.02 0.58 1.65 2.20 2.77 5.85 6.88 8.42 10.02 11.40

0.00

5.00

10.00

15.00

ผลการเบิกจ่าย 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ/์มาตรฐาน)  ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนือ่ง/ความเสถยีรภาพ)   มาก   



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศให้
สามารถแข่งขันได้
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
โครงการวิจัย
กิจกรรม : 
1. วิจัยพื้นฐาน 5 โครงการ
2. วิจัยประยุกต์ 33 โครงการ
3. วิจัยและพัฒนา 2 โครงการ.
งบประมาณ : 40,281,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 27,790,868.03 บาท 
ร้อยละ 68.99

รับผิดชอบโดย : กวป.
และ กผง.

เป้าหมาย 40 โครงการ
ผลงาน 40 โครงการ
(ร้อยละ 100.00)

พบว่า มี 1 โครงการที่
ด าเนินการได้ลา่ช้ากว่า
แผน เนื่องจากมีน้ าท่วม
ภาคใต้ ท าให้ไม่สามารถ
จัดซื้อพันธุ์สุกรได้ ซึ่ง
จากที่ กผง. ติดตามแลว้ 
พบว่า มีการจัดซือ้พันธุ์
สุกรเรียบรอ้ยแล้ว

ให้ กผง. 
ติดตาม
ผู้ด าเนิน
โครงการวิจัย

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

ผลงานสะสม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0

20

40

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

3.23 7.08 17.64 19.94 22.20 26.78 28.67 30.55 34.13 37.45 39.02 40.28

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.40 2.00 9.97 11.67 13.45 16.00 17.84 19.82 25.70 27.79

0.00

14.00

28.00

42.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผล

วิเคราะห์ / 
ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด และความสามารถในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า รูปแบบและความหลากหลายของ
สินค้า และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (ผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)
งบประมาณ : 2,621,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 1,746,428 บาท ร้อยละ 66.62

รับผิดชอบโดย : 
กสส.

เป้าหมาย 15 กลุ่ม
ผลงาน 14 กลุ่ม
(ร้อยละ 93.33)

ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าแผน
ที่วางไว้
จากการตรวจสอบ
พบว่า อยู่ใน
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปัจจัยการผลิต
ของจังหวัด

ให้ กสส.
ติดตามเร่งรัด
หน่วยงาน
ภูมิภาคให้
ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่
วางไว้

ข้อมูลมา
จาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 15

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 5 6 9 11 14

0

5

10

15

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.15 0.25 0.25 0.40 2.56 2.56 2.62

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.73 0.85 1.15 1.75

0.00

0.90

1.80

2.70

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   น้อย



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผล

วิเคราะห์ / 
ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และ
การตลาดไก่พ้ืนเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินท ากิน
ด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
งบประมาณ : 9,694,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,862,623 บาท ร้อยละ 29.53

รับผิดชอบโดย :
กสส.

เป้าหมาย 3,000 ราย
ผลงาน 1,346 ราย
(ร้อยละ 44.87)

มีผลการ
ด าเนินงานได้
ต่ ากว่าแผนที่
วางไว้ 
เนื่องจาก ต้อง
รอเป้าหมาย
เกษตรกรจาก
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

เร่งรัด
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
คัดเลือก
เกษตรกร

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 3,000

ผลงานสะสม 0 0 0 0 90 537 537 627 968 1,346

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ผลการด าเนินงาน

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

1.71 2.46 9.69

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.02 0.02 0.24 0.67 0.83 1.60 2.59 2.86

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

ผลการเบิกจ่าย

A4

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)  น้อย

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผล

วิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อ
ผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโค กระบือ ร่วมกับการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทน ในการจัดตั้ง
ฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโค กระบืออย่างครบ
วงจร  2) เพ่ือสร้างฟาร์มสาธิตในพ้ืนที่น าร่อง ศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับการเลี้ยงโค กระบือ
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน าก๊าซชีวภาพมาเป็น
พลังงานทดแทน
กิจกรรม : พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ 
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
งบประมาณ : 11,324,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 9,205,163.76 บาท 
ร้อยละ 81.29

รับผิดชอบโดย : สอส.

เป้าหมาย 40 ฟาร์ม
ผลงาน 40 ฟาร์ม
(ร้อยละ 100.00)

สอส. โอน
งบประมาณ
ส่วนที่เหลือ
ให้หน่วยงาน
ภูมิภาค เมื่อ
ช่วง
กลางเดือน 
มิ.ย. 60 
ขณะนี้อยู่
ระหว่างตั้ง
เบิกจ่าย คาด
ว่าจะเบิกจ่าย
ภายในสิ้น
เดือน ม.ิย.

สอส. มีการ
ติดตามเร่งรัด
หน่วยงาน
ภูมิภาค

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

ผลงานสะสม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0

20

40

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

6.78 10.10 10.10 10.10 10.49 10.49 10.49 10.85 11.32

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.06 2.40 4.66 4.83 5.04 8.04 8.19 8.38 8.72 9.21

0.00

4.00

8.00

12.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ/์มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก  
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพชรสมุทรคีรี
วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดการเพิ่มจ านวนของสุนัขจร
จัด ควบคุมและป้องกันโรคให้แก่สุนัข และแมว 
ตามแหล่งท่องเที่ยวและวัด นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อโรคพิษสุนัขบ้า และ
การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
งบประมาณ : 2,198,700 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,110,854 บาท ร้อยละ 96.00

รับผิดชอบโดย : 
จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม

เป้าหมาย 5,600 ราย
ผลงาน 5,600 ราย
(ร้อยละ 100.00)

จ.สมุทรสาคร 
ชี้แจงว่า จัดซ้ือ
วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อใช้
ในการผ่าตัดท า
หมัน และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยวิธีสอบ
ราคา ก าหนดเปิด
ซองสอบราคาวันท่ี 
9 พ.ค. 2560 ท า
สัญญากับบริษัทท่ี
สอบราคาได้ วันท่ี 
24 พ.ค. 2560
ก าหนดส่งมอบของ
ภายในวันที่ 24 
มิ.ย. 2560 มีแผน
ท่ีจะด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ผ่าตัดท าหมัน 
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 
2560 เป็นต้นไป

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 0 0 0 0 1,520 3,040 3,960 4,880 5,600

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400 5,600

0

1,900

3,800

5,700

ผลการด าเนินงาน

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.45 1.78 1.87 2.06 2.17 2.20

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 1.98 2.11

0.00

1.10

2.20

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนม และ
ยกระดับคุณภาพอาหารหยาบ ให้เพียงพอ 
สม่ าเสมอตลอดทั้งปี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปริมาณ Total 
solid ในน้ านมดิบไม่ต่ ากว่า

กิจกรรม : พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัย
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,785,657 บาท 
ร้อยละ 95.71

รับผิดชอบโดย : 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมาย ร้อยละ 12

ผลการ
ด าเนินงานจะ
ประเมินตอนสิ้น
ปีงบประมาณ

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 2.91 2.91 3.50 4.00 4.50 5.00

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.71 4.79

0.00

2.00

4.00

6.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   น้อย



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผล

วิเคราะห์ / 
ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดีส าหรบัฟาร์มโคนม รองรับการผลิต
นมคุณภาพล้านนา และขยายตัวการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคนม
ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านสินค้าเกษตร (น้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นม) ให้สูงข้ึน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบการผลิตได้รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีส าหรบัฟารม์โคนม
2. ฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าน้ านมโค
3. จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา

4. เกษตรกรมีความรู้ในการผลติอาหารแบบผสมครบส่วน TMR 
ใช้เลี้ยงโคนม
*** 5. ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัตทิาง
การเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
6. มีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหาร
สัตว์คุณภาพดี
กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคา่สินคา้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคฯ
งบประมาณ : 4,693,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 3,548,675.24 บาท ร้อยละ 75.61

รับผิดชอบโดย : 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5

เป้าหมาย 100 ฟาร์ม
ผลงาน 70 ฟาร์ม
เป้าหมาย 1 ระบบ

เป้าหมาย 2 แห่ง
ผลงาน 2 แห่ง

เป้าหมาย 180 ราย
ผลงาน 120 ราย

เป้าหมาย 100 ราย
ผลงาน 62 ราย

เป้าหมาย 18,000 ตัน
ผลงาน 4,730 ตัน

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 3.59 3.77 3.77 4.59 4.69

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 3.06 3.55

0.00

2.40

4.80

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) ปานกลาง   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   น้อย

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 0 0 53 62

0

25

50

75

100
ผลการด าเนินงาน



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน
ข้อเสนอ / 

แนวทางแก้ไข
หมาย
เหตุ

Zoning by Agri-Map
วัตถุประสงค์ : 
1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) เพิ่มพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพ
3) เพิ่มปริมาณและคุณภาพปศุสัตว์จากพืชอาหารสัตว์ที่
เพ่ิมข้ึน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม มา
ด าเนินกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม และรายได้มากกว่า โดยไม่
มีปัญหาเรื่องการตลาด
2) ลดต้นทุนการผลิตกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน พัฒนาสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
3) สร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยยึดหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1) จ านวนเกษตรกร
2) พื้นที่เลี้ยงสัตว์

44,942 ราย
31,964 ไร่

43,695 ราย
12,544 ไร่

ข้อมูล
มาจาก 
กสส.

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942 44,942

ผลงานสะสม 0 1,231 1,859 2,476 5,867 43,695
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1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) ปานกลาง 
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)   น้อย   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   ปานกลาง

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน
ข้อเสนอ / 

แนวทางแก้ไข
หมาย
เหตุ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย
2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองตามความ
เหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
1) เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในพ้ืนที่ จ านวน 70,000 ราย 
2) พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์

70,000 ราย

1,750 ไร่

70,000 ราย

1,750 ไร่

ผลการด าเนินงานครบตาม
เป้าหมาย แต่ไม่เป็นไปตาม
แผน เนื่องจากในพ้ืนที่
ภาคใต้ประสบปัญหาน้ า
ท่วม ท าให้ส่งมอบปัจจัย
การผลิตไม่ได้

ข้อมูล
มาจาก 
กพก.

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 0 0 547 1,451 1,750

ผลงานสะสม 0 0 0 1,294 1,573 1,598 1,750
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2,000

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   ปานกลาง
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน
ข้อเสนอ / 

แนวทางแก้ไข
หมาย
เหตุ

แผนข้าวครบวงจร
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม N,S3 
2) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโดเนื้อ กระบือ และแพะ ให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน 
3) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้า ให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :
1) สร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรรายย่อย
2) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากมูลจากสัตว์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุง
ดินหรือผลิตก๊าซชีวภาพหุงต้มในครัวเรอืน เป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
3) ได้รายละเอียดข้อมูลการเลี้ยงวสัตว์ ในแต่ละภาค เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรับปรุงระบบการเลี้ยงปศุสัตว์แบบประณีตให้
ได้รูปแบบที่เหมาะสม
4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้าน
พ้ืนที่และสถานการณ์แรงงานของประเทศ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 150,000 ไร่ 68,840 ไร่

มีผลการ
ด าเนินงานได้ต่ า
กว่าแผนที่วางไว้ 
เนื่องจาก ต้อง
ตรวจสอบข้อมูล
เกษตรใหม่
เพราะเกษตรกร
บางรายไป
ขอรับสิทธิ 
1,000 บาท/ไร่

ข้อมูล
มาจาก 
กสส.

กิจกรรม
1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ     
2. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
3. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ  
4. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการท านาหญ้า   

120,000 ไร่
25,000 ไร่
2,500 ไร่
2,500 ไร่

59,915 ไร่
7,970 ไร่
800 ไร่
155 ไร่

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

เป้าหมายสะสม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ผลงานสะสม 4,190 29,540 44,135 49,710 58,115 65,640 65,925 65,925 66,060 68,840
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แผนข้าวครบวงจร

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) น้อย
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   น้อย
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   น้อย   

A4



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน
ข้อเสนอ / 

แนวทางแก้ไข
หมาย
เหตุ

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ
วัตถุประสงค์ : 
1) เพ่ือช่วยให้เกษตรกรท่ียากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้
แรงงาน 
2) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :
1) เกษตรกรมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
2) เกษตรกรมีรายได้จากมูลสัตว์ ลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ 9,000 ราย 16,286 ราย

มีผลการด าเนินงานได้
มากกว่าแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากเกษตรกรให้ความ
สนใจขอรับการสนับสนุน
มากกว่าแผนที่วางไว้

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กิจกรรม
1. ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 9,000 ราย 16,286 ราย

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

ก.ย. 
60

เป้าหมายสะสม 700 1,400 2,400 3,400 4,200 5,000 5,900 6,800 7,400 7,900 8,600 9,000

ผลงานสะสม 1,339 2,763 3,917 6,369 7,384 9,306 11,00312,62614,36716,286
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ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ

A4
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ปานกลาง    
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)   มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) มาก   
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)   มาก


