
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย 8,820 ราย ผลงาน 8,836 ราย
(ร้อยละ 100.18)

งบประมาณ : 12,259,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 11,324,596.50 บาท 
ร้อยละ 92.37

2. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์

1. จ านวนแม่พันธุ์ เป้าหมาย 25,169 ตัว
ผลงาน 25,169 ตัว (ร้อยละ 100)
2. ลดต้นทุนการผลิต 19,000 ราย 
ผลงาน 798 ราย (ร้อยละ 4.20)

งบประมาณ : 140,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 118,006,115.07 บาท 
ร้อยละ 84.29

3. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

1. อาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ผลงาน 4,100 
ราย (ร้อยละ 100.00)
2. เกษตรกรได้รับบริการจากอาสาฯ 100,000 
ราย ผลงาน 13,849 ราย (ร้อยละ 13.85)

งบประมาณ : 518,900,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 231,018,604.24 บาท 
ร้อยละ 44.52

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
งบเพิ่มเติมปี 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ข้อมูลประจ าเดือนกันยายน 2561
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาทักษะองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของ
รัฐบาล

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกร
รายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
งบประมาณ : 12,259,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 11,324,596.50 บาท 
ร้อยละ 92.37

รับผิดชอบโดย : 
กสส.

เป้าหมาย 8,820
ราย

ผลงาน 8,836 
ราย

(ร้อยละ 100.18)

เกษตรกรสนใจสมัคร
ฝึกอบรมด้านปศุสัตว์
สู ง ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย
ค่อนข้างมาก ท าให้มี
ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ฝึกอบรมเนื่องจากไม่
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ
เพียงพอและปัญหา
ใ น ก า ร จั ด ล า ดั บ
เกษตรกรก่อนหลังที่
ขอเข้าร่วมโครงการ

1.เกลี่ยเป้าหมาย
และงบประมาณ
ในส่วนที่กรมฯ 
ได้รับการจัดสรร
ให้เหมาะสมตาม
ความต้องการให้
ได้มากที่สุด

2 . ป รั บ แ ผ น
งบประมาณที่มี
เ งิ น เ ห ลื อ จ่ า ย
จากโครงการอื่น
มาด าเนินการ

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

เป้าหมายสะสม 3,000 6,000 8,820

ผลงานสะสม 260 2,903 6,327 7,787 8,820
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ผลการเบิกจ่าย

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



โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลวิเคราะห์ / 

ประเมิน

ข้อเสนอ / 
แนว

ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์
กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อย
และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรราย
ย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
งบประมาณ : 140,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 118,006,115.07 บาท 
ร้อยละ 84.29

รับผิดชอบโดย : 
สพพ.

เป้าหมาย
1. จ านวนแม่พันธุ์
25,169 ตัว
ผลงาน 
25,169 ตัว 
(ร้อยละ 100)
2. ลดต้นทุนการ
ผลิต 19,000 ราย 
ผลงาน 798 ราย 
(ร้อยละ 4.20)

1. รายการค่าซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในกรมฯ
แจ้งว่าเป็นการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงบ
ลงทุนจึงต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการซึง่
อาจท าให้การ
ด าเนินการเกิดความ
ล่าช้า
2. การผลิตสัตว์ที่ดีต้อง
ใช้ระยะเวลา ช่วงตั้ง
ท้องและดูแลใน
ระยะแรก เพื่อสัตว์ที่
แข็งแรง ก่อนจ าหน่าย
ในกับเกษตรกร

ขอขยาย
ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
จ าหน่ายพันธ์ุ
สัตว์ ไปถึง
เดือน พ.ค. 62

ข้อมูล
มาจาก 
e-Op

* สพพ. มี
การบันทึก
ข้อมูล
คลาด
เคลื่อน 
อยู่
ระหว่าง
การ
ตรวจสอบ
ข้อมูล

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

เป้าหมายสะสม 5,359 8,169 11,960 15,475 19,000

ผลงานสะสม 65 362 596 956 798
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งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

22.99 49.41 85.77 103.31140.00

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.97 13.26 36.93 67.25 118.00
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ผลการเบิกจ่าย

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



โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลวิเคราะห์ / ประเมิน
ข้อเสนอ / 

แนว
ทางแก้ไข

หมายเหตุ

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร
กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรรายย่อย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อและแพะโดยอาสาปศสุัตว์ 100,000 ราย
งบประมาณ : 518,900,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 231,018,604.24 บาท 
ร้อยละ 15.00

รับผิดชอบโดย : 
สทป. 

เป้าหมาย
1. อาสาปศุสัตว์ 
4,100 ราย
ผลงาน 4,100 ราย 
(ร้อยละ 100.00)
2. เกษตรกรได้รับ
บริการจากอาสาฯ 
100,000 รายผลงาน
13,849 ราย (ร้อยละ 
13.85)

1. ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมค่อนข้างนาน 
(15 วัน) เกษตรกรจึงมี
ความกังวล
2. เนื่องจากงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรล่าช้า 
ท าให้มีการปรับแผนการ
ฝึกอบรมอาสาผสมเทียม
และการจัดซื้ อจัดจ้ าง
อุปกรณ์ในการให้บริการ
ผสมเทียม/พ่อพันธุ์ เพื่อ
น า ม า รี ดน้ า เ ช้ื อ  เ กิ ด
ความล่ า ช้าจึ งมีความ
จ า เ ป็ น ข อ ข ย า ย
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บริการเกษตรกร 
จนถึง เดือน พ.ค. 62

- ข้อมูลมา
จาก e-Op

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

เป้าหมายสะสม 1,591 2,281 3,571 4,100

ผลงานสะสม 0 1,079 2,178 3,677 4,100

0

900

1,800

2,700

3,600

4,500
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(ล้านบาท)

101.98193.41281.19342.14518.90

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.28 27.90 51.52 77.85 231.01

0.00

200.00

400.00

600.00

ผลการเบิกจ่าย

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


