
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ . 2563

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์



กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มประสานงานวิชาการและโครงการพิเศษ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กองแผนงาน



กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรมปศุสัตว์ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงงบประมาณประจ า
ปี 2563 (พ.ร.บ.โอนฯ)  และงบประมาณประจ าปี 2564 (ตามมาตรการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

2. น าเข้าแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ที่ทบทวนหลังการปรับปรุงงบประมาณประจ าปี 2563 และ ค าขอ  
งบประมาณประจ าปี 2564 ลงในระบบ eMENSCR

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

2. การบันทึกแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน ปี 2561-2563
เป็นรายไตรมาส ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

1. บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2563 และ
งบประมาณปี 2564 ที่ได้ปรับปรุงตาม พ.ร.บ.โอนและตามมาตรการ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. บันทึกผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 – 3 
โดยมีจ านวน 34 โครงการ/ 1 ผลผลิตเรียบร้อยแลว้

3. จัดท าหนังสือ ที่ กษ 0606/701 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ให้กรมฯ 
ได้ลงนามให้ความเห็นชอบหนังสือถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แนวทางการด าเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพื่อให้สอคล้องกับการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
ซึ่งกองแผนงานได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล และจัดส่งข้อมูลระดับกรม (M7)
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และแจ้งให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  
เรียบร้อยแล้ว

1. บั น ทึ ก ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ลงในระบบ eMENSCR

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหา-อุปสรรค

3. รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนแม่บท  
ยุทธศาสตร์ชาติ /แผนการ
ปฏิรูปประเทศให้กับ ปยป.กษ. 
และ สศก. ตามแบบฟอร์มของ
คณะอนุกรรมาธิการฯ (สว./สส.)
มี 6 ประเด็นค าถาม

1. ได้แจ้งเวียนหนังสือให้กอง/ ส านัก รายงานให้
กองแผนงานแล้ว แต่มีหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้
รายงาน เนื่องจากยังไม่เข้าใจรูปแบบรายงาน ทั้งนี้
จะต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจรูปแบบรายงาน
หลังจากสถานการณ์ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง

2. สรุปผลการด าเนินงานตาม 6 ประเด็นค าถาม   
ประจ าเดือนเมษายน 2563 ให้ สศก.เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ก าหนดส่งผลการด าเนินงานประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

- สรุปผลการด าเนินงานตาม 6 ประเด็น
ค าถาม ประจ าเดือน กรกฎาคม –
กันยายน 2563

- มีหลายหน่วยงานที่ยังไมไ่ด้  
รายงาน เนื่องจากยังไม่
เข้าใจรูปแบบรายงาน

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 1. ปรับปรุงรายละเอียดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านนโยบาย
กรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563  ระดับจังหวัด/เขต/หน่วยงาน
ภารกิจ  หลัก ส่งให้ กกจ.

2. กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ กกจ. เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือ ที่ กษ 0606/731 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563 “ระดับความส าเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์” ระดับจังหวัด/
เขต/หน่วยงานภารกิจหลัก

1. ประเมินผลตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ 
รอบที่ 2/2563

2. ติดตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดได้รับจัดสรร 
งบประมาณ ประจ าปี 2564 หลังจากผ่านการ
พิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการฯ
(เดือนสิงหาคม 2563)

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

5. บูรณาการจัดท างบประมาณภายใต้
แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจ าปี 2564

- ปรับปรุงรายละเอียดโครงการหลังจากปรับลดงบประมาณตาม
มาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรียบร้อยแล้ว จากเดิม 134.50 ลบ. คงเหลือ 52.57 ลบ.

- เตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา

6. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาฯ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

2. แจ้งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้าง 
เหมาฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

- ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณ
การจ้างเหมาฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17
สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

7. โครงการภายใต้กรอบ  
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  
สังคมของประเทศ

- พิจารณาแผนงานโครงการภายใต้กรอบ
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที่  
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการกลุ่มที่ 3.2) ที่ 
สนง.ปศจ. เสนอขอและสภาพัฒนใ์ห้ความ
เห็นชอบเบ้ืองต้น 

- จั ดประชุม เพื่ อพิ จารณาแผนงาน
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ น โ ย บ า ย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนง าน  3 . 2  ( รอบ  2 )  วั นที่  18
สิงหาคม 2563

- ปรับปรุงโครงการและส่ งให้  สศช . 
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

- ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมกลั่นกรองฯของ
สภาพัฒน์

- สรุปโครงการที่จังหวัดเสนอขอ
งบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ให้กรมปศุสัตว์ 
เป็นหน่วยรับงบประมาณ และได้สรุปส่ง  
ให้ สศก. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
และรัฐมนตรีว่าการฯให้ความเห็นชอบ
โครงการ และสศก. จัดส่งรายชื่อ
โครงการให้ สศช. เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



ประเด็นรายงาน ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

8. การจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปี 2565 เพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ชาติ

- จัดท าโครงการที่ส าคัญที่จะเสนอขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตาม
แบบฟอร์ม Worksheet 1-2
ส่งให้ สศก. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน      
2563

- สภาพัฒน์ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน 
4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

- จัดท าโครงการที่ส าคัญที่จะเสนอขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตาม
แบบฟอร์ม Worksheet 3 ส่งให้ สศก.
เมื่อเดือนกรกฏาคม 2563

สรุปผลและแผนการด าเนินงาน



การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ ที่มีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

Workshop 4
ภายใน 19 ส.ค. 63 (TBA)

จ.1-จ.3 สศช. 
และ คจย.*

ผู้เข้าร่วม 

การพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญประจ าปี 2565 
ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

Workshop 3
ภายใน 10 – 14 ส.ค. 63 (TBA)

จ.3 ด าเนินการหลัก
จ.1 จ.2 สศช. และ คจย.* 

สนับสนุนผู้เข้าร่วม 

ปฏิทินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ก.ย. 63ส.ค. 63ก.ค. 63
ส.1 ส.3 ส.4 ส.5

การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Workshop 1
3 ก.ค. 63

ผู้เข้าร่วม 
จ.1 และ สศช.

ส.2

Workshop 2
9 ก.ค. 63

การวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของแผนแม่บทย่อย

จ.1-จ.3
และ สศช.ผู้เข้าร่วม 

ภายใน
13-30 ก.ค. 63

Workshop ย่อย เพื่อร่วมจัดท า X
ประจ าปี 2565 ระหว่างหน่วยงาน
(จ.1-3 พิจารณาการประชุม // 

สศช. : สนับสนุน) 

สศช. เผยแพร่ 
140 Final Value Chains ที่
http://nscr.nesdb.go.th/
เพื่อหน่วยงานใช้ประกอบ
การจัดท า X ของปี 65

ภายใน 13 ก.ค. 63

หน่วยงานจัดส่ง Worksheet 3 : 
โครงการส าคัญ (X) 

ประจ าปี 2565
พร้อมน าเขา้ขอ้มูลในระบบ 

eMENSCR

ภายใน 31 ก.ค. 63

ส.1 ส.3 ส.4ส.2 ส.1 ส.3 ส.4 ส.5ส.2

ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
พิจารณารายการโครงการส าคัญ 

(X) ที่มีความเร่งด่วนในการ
ด าเนินการ ปี 65

ภายใน 10 ก.ย. 63

เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ
โครงการส าคัญ
ประจ าปี 2565

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการ
งบประมาณต่อไป

ภายใน 29 ก.ย. 63

ประชุม คจย.* 
เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงาน

ภายใน 28 ส.ค. 63
(หรือ ภายใน 1-2 ก.ย. 63)

หมายเหตุ : ส านักงบประมาณสามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ในทุก Workshop
*คจย. - คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

น าไปประกอบ Workshop 3   

สศช. ประมวลจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการทั้งหมด
และแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงาน

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประชุม
รายงานผลการด าเนินการ

*******สศช. อยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม Workshop*******

http://nscr.nesdb.go.th/


กลุ่มวิเคราะห์แผนงาน
และงบประมาณ 



แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3

1. จัดท าเอกสารงบประมาณปี 2564 เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการ  
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าประจ าปี พ.ศ. 2564
2. พิจารณาการเสนอของบลงทุนปี 2563 จากงบเหลือจ่าย
3. จัดท าข้อมูลชี้แจงการด าเนินงานตามข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการด าเนินงานของส านัก
ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ส่งส านักงบประมาณ



ผลการด าเนินงาน

1. จัดท าเอกสารงบประมาณปี 2564 เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าประจ าปี พ.ศ. 2564
2. พิจารณาการเสนอของบลงทุนปี 2563 จากงบเหลือจ่าย รอบ 1 - 3
3. ประสานส านัก/กอง จัดท าข้อมูลชี้แจงการด าเนินงานตามข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของส านักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดท าข้อมูลการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



กลุ่มติดตาม
และประเมินผล



โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2

➢ ลงนามสัญญา  22 พ.ค. 2563
ส่งมอบ งวด 1 (90 วัน) เบิกจ่าย 20% (1,096,000 บาท) วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ส่งมอบ งวด 2 (120 วัน) เบิกจ่าย 20% (1,096,000 บาท)           วันที่ 19 กันยายน 2563
ส่งมอบ งวด 3 (180 วัน) เบิกจ่าย 30% (1,644,000 บาท)           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ส่งมอบ งวด 4 (300 วัน) เบิกจ่าย 30% (1,644,000 บาท)           วันที่ 18 มีนาคม 2564

➢ งบประมาณ : 6,638,500 บาท
ผลการคัดเลือก : บริษัท Global Technology Integrated

: 5,480,000 บาท



การด าเนินงานงวดที่ 1 แผน ผล
จัดประชุมและรับฟังความต้องการของผู้ใช้งาน 29 มิ.ย. 63

ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าความเข้าใจกระบวนการท างาน 
การจัดท าเอกสาร และการส่งมอบงาน

8 ก.ค. 63

จัดส่งเอกสารสรุปความต้องการของผู้ใช้งาน ผลด าเนินงานและรายงาน
การออกแบบระบบ ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข

27 ก.ค. 63

จัดส่งเอกสารงานงวดที่ 1 20 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2



ตัวอย่าง mobile application

โครงการพัฒนาระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2



กลุ่มประสานงานวิชาการ
และโครงการพิเศษ



ผลการด าเนินงานโครงการเงินนอกงบประมาณ
โครงการเงินนอกงบประมาณจ านวน 11 โครงการ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนต่างๆ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 277,554,500 บาท
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 61,906,700 บาท

1. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 16,586,700 บาท
2. โครงการแพะ-แกะ ล้านนา งบประมาณ 45,320,000 บาท

โครงการที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินนอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 149,665,190 บาท                    
(เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร งบประมาณ 21,887,400 บาท
2. โครงการแพะ-แกะ ล้านนา ระยะที่ 2 งบประมาณ 99,292,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรชีวภาพในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการการบริโภคและการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์ งบประมาณ  
6,959,290 ล้านบาท
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะ – แกะ ภาคตะวันออก งบประมาณ 21,526,500 บาท



❖ โครงการแพะ-แกะล้านนา

120,000

10,000 10,000

60,000

ค่าแม่พันธุ์ ค่าพ่อพันธุ์ ค่าจัดท าแปลงหญ้า ค่าโรงเรือน

เงินกู้ต่อราย  200,000 บาท

งบประมาณ (45,320,000 บาท)
เงินกู้ 44,000,000 บาท (200,000 บาท x 220 ราย)
เงินจ่ายขาด 1,320,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเกษตรกร     276,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเจ้าหน้าที่    37,300 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน   822,800 บาท
- จัดท าศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ  183,300 บาท

เป้าหมาย : เกษตรกร 220 ราย
- จังหวัดเชียงใหม่    8 กลุ่ม   68 ราย

- จังหวัดล าพูน  5 กลุ่ม   42 ราย
- จังหวัดล าปาง   9 กลุ่ม  110 ราย



จังหวัด
แผน/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ลูกเกิด (ตัว)

กลุ่ม
เกษตรกร 

(ราย)
แพะ 
(ตัว)

มอบปัจจัย
การผลิต (ราย)

แพะ 
(ตัว)

เงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละ
เพศผู้
(ตัว)

เพศเมีย 
(ตัว)

รวม
(ตัว)

ล าปาง 9 110 (+37) 3,087 108 2,268 21.74 90.00 581 586 1,167

เชียงใหม่ 8 68 (-11) 1,197 57 1,197 11.40 100.00 102 90 192

ล าพูน 5 42 (-26) 336 0 0 0 0 0 0

รวม 22 220 4,620 165 3,465 33.14 74.32 683 676 1,359

หมายเหตุ : กรมฯ อนุมัติหลักการให้เพิ่มเติมเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ จ. ล าปาง จ านวน 27 ราย และอนุมัติหลักการให้กองคลังโอนเงินกู้แก่ สนง.ปศจ. ล าปาง เมื่อวันที่ 29 
พ.ค. 2563

แผน/ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่  กันยายน 2563)



งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 16,368,475.00 บาท

เบิกจ่าย 9,118,418.25 55.71%

ก่อหนี้ผู้พัน 5,480,020.00 33.48%

คงเหลือ 1,770,036.75 10.81%

➢ ระบบ e-Operation ระยะท่ี 2

➢ งบบุคลากร 1,287,458.34 บาท
➢ งบด าเนินงาน 482,578.41บาท


