
ล ำดับกรม/ส่วนรำชกำรเทียบเท่ำจ ำแนกตำมแหล่ง ประเด็นยุทธศำสตร์

งบประมำณ กระทรวง งำน/โครงกำร งบประมำณ

ยังไม่ด ำเนินกำร ก ำลัง ยกเลิก เสร็จ เบิกจ่ำยแล้ว ร้อยละ
1 กรมปศุสัตว์ 1 1 1

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 2
ล ำพูน 3

รวม   ๑  ประเด็น
2 1 7

2 10
3  -

รวม    ๓   ประเด็น 17
3 1

2
3

รวม   0   ประเด็น

 -  โครงกำร  หมำยถึง  จ ำนวนงำน/โครงกำร

 -  ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรภำคเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 11 (พศ.2555-2557) ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  1 พัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  2  กำรพัฒนำกำรผลิต

 - จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ คือ  1.  หมำยถึง  งำน/โครงกำรตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกจังหวัด ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  3  กำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนและภำรกิจสนับสนุน

2.  หมำยถึง  งำน/โครงกำรตำมงบประจ ำปีของหน่วยงำน

3.  หมำยถึง งำน/โครงกำรตำมงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินนอกงบประมำณ แหล่งเงินทุนต่ำงประเทศและอ่ืนๆ

                           จ ำนวนงำน /โครงกำร            จ ำนวนงบประมำณ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน งำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2564

ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี    4  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564) หน่วย:บำท

   จ ำนวนท่ีได้รับอนุมัติ                         ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน                                  



แบบ ตผจ.02

ประจ ำไตรมำสท่ี..4.....ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564
กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน

(1) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน1
หน่วย:บำท

ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ
จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ

ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรผลิตนมโค 30 ฟำร์ม 271,250 อบรมฯวันท่ี 8-9 เม.ย64 ตค63-กย 64 ห้วยยำบ บ้ำนธิ 30 100      268,391 98.95       คืนเงิน 2859

คุณภำพสูงล้ำนนำสู่กำรแข่งขันด้ำนกำรตลำด อ.บ้ำนธิ 20 รำย ทำปลำดุก แม่ทำ
กิจกรรมหลัก กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต อ.แม่ทำ 10 รำย

และพัฒนำมำตรฐำนนมคุณภำพสูงล้ำนนำ
กิจกรรมย่อยท่ี1 แก้ไขปัญหำและพัฒนำ
กำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับฟำร์มโคนม (GAP)

1 ค่ำฝึกอบรม 30 รำย 12,450  30 100      9,705 77.95       
2 ค่ำเบ้ียเล้ียง 21,600  21,600 100.00     
3 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,000 24,000 100.00     
4 ค่ำเวชภัณฑ์ 15,000 15,000 100          
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 15,000 15,000 100          

กิจกรรมย่อยท่ี2 ตรวจรับรองมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติท่ีดีส ำหรับฟำร์มโคนม ศูนย์รวบรวม
น้ ำนมดิบ โรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
สถำนท่ีจ ำหน่ำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนนม
คุณภำพสูงล้ำนนำ

1 ค่ำเบ้ียเล้ียง 43,200 43,200  100          
2 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 30,000 100          

แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                        

เป้ำหมำย ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนพ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ



แบบ ตผจ.02

ประจ ำไตรมำสท่ี..3.....ณ      วันท่ี  1  เดือน กรกฎำคม พ.ศ.  2564
กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน

(1) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1
หน่วย:บำท

ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ
จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ

ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
กิจกรรมย่อยท่ี3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ต.ค 63-ก.ย 64
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์

1 ค่ำเบ้ียเล้ียง 48,000  48,000  100
2 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000  10,000  100
3 ค่ำวัสดุเวชภัณฑ์ 26,000  25,921  99.70
4 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ 26,000  25,965  99.87

แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                       

เป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ



ตผจ 03

ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564
กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน

2) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณปกติ
ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ

จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ
ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

1 แผนงำน:พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันฯ
1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์

1.1.1 กิจกรรมหลัก จัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ (Rabies) 109,320     สุขภำพ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 109,320 100      
1.รักษำพยำบำลสัตว์ 349 ตัว 431 123          
2.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรผ่ำตัดท ำหมัน 124 ตัว 140 113          
3.ตรวจสอบ ก ำกับดูแลสถำนพยำบำลสัตว์ 8 แห่ง 8 100          

1.1.2 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
เกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ด้ำนกำรปศุสัตว์ 74 รำย 108,980 ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 74 100          108,980 100      
ฝึกอบรมเกษตรกร (ไก่พ้ืนเมือง) 5 เมือง 5 100          
ฝึกอบรมเกษตรกร (โค/กระบือ) 34 เมือง,ป่ำซำง,เวียงฯ 34 100          
ฝึกอบรมเกษตรกร (พ้ืนท่ีเฉพำะ) 10 ทุ่งหัวช้ำง 10 100          
ฝึกอบรมอำสำปศุสัตว์ 25 ทุกอ ำเภอ 25 100          

2 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
2.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

2.1.1 กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์ 377,100     สุขภำพ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 377,099.88 100.00   

จ ำนวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จำกกำรผสมเทียม 6,219         ตัว 7,591      122       
จ ำนวนปศุสัตว์ท่ีต้ังท้องจำกกำรผสมเทียม 6,904         8,670 126

                                                                               แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                         

ต ำบล อ ำเภอ

เป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

หมู่ท่ี



ตผจ 03

ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564
กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน

2) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณปกติ
ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ

จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ
ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

2 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
2.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

2.1.1 กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ 2,643,380      สุขภำพ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 2,643,380 100.00   

1.จ ำนวนสถำนท่ีเส่ียงท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังและท ำลำยเช้ือ        31,296 แห่ง 31,296    100       
2.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับกำรดูแลสุขภำพ          1,770 ตัว 2,852      161       
3.จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรรับรองสถำนท่ีเล้ียงระบบGFM               62 ตัว 86 139
4.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์        47,764 ตัว 47,764      100       
(FMDโคเน้ือ/กระบือ/แพะ-แกะ) 2 รอบ
5.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
(FMD โคนม) 3 รอบ        72,000 ตัว 72,000    100       
6.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์          4,533 ตัว 4,560      101       
(Haemorrhagic)

7.จ ำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์      754,000 ตัว 754,000    100       
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB)

2.1.2 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำรในสุกร
จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรและ             255 รำย 666,000     สุขภำพ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 255         100       666,000 100
ประเมินควำมเส่ียง

อ ำเภอต ำบลหมู่ท่ี

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนพ้ืนท่ีด ำเนินกำร เป้ำหมำย

                                                                               แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                         



ตผจ 03
ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน
2) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณปกติ

ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ
จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ

ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
2 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

2.2 โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
2.2.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

สถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ท่ีได้รับบริกำรตรวจ 741         แห่ง 514,340         สินค้ำ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 886 120          514,340    100.0   
ประเมินมำตรฐำน

2.2.2 กิจกรรมหลัก พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลด้ำน 35,000        35,000 100.0   
ปศุสัตว์จ ำนวนสถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตว์ท่ีได้รับกำรตรวจ 4              แห่ง 4 100          
ประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล

2.2.3 กิจกรรมหลัก อำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน

จ ำนวนโรงเรียนท่ีได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพนมโรงเรียน 72 โรงเรียน 22,920 ส่งเสริม ทุกอ ำเภอ 72 100          22,920 100.0   
2.3 โครงกำร เกษตรกรรมย่ังยืน

กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์             15 รำย 79,800 ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 บ้ำนโฮ่ง 15 100          79,800 100.0   
2.3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 -เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ 350 รำย 207,600 ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 350 100          207,600 100.0   
 -เกษตรกรในโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับกำรพัฒนำ 4 เครือข่ำย 4 100          
ศักยภำพ

2.4 โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
พ้ืนท่ีกำรเกษตรแปลงใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำนปศุสัตว์ แปลง ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 บ้ำนธิ/บ้ำนโฮ่ง

พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนเป้ำหมำย

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

                                                                               แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                         



ตผจ 03
ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน
2) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณปกติ หน่วย:บำท

ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ
จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งบประมำณ

ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
2 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 

2.5 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
จ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีได้รับกำร
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 32,400 รำย 119,600 ศสท ต.ค63-ก.ย 64 39,489    122            119,600 100        

9,873 รำย เมืองล ำพูน 10,882    110            

3,673 รำย แม่ทำ 4,348      118            

2,286 รำย บ้ำนโฮ่ง 2,722      119            

8,412 รำย 9,165      109            

1,145 รำย ทุ่งหัวช้ำง 4,472      391            

3,887 รำย ป่ำซำง 4,177      107            

1,593 รำย บ้ำนธิ 1,973      124            

1,531 รำย เวียงหนองล่อง 1,750      114            
3 แผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 

3.1 โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 112,500     ส่งเสริมฯ ล้ี 112,500 100.00   

เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์ 19 รำย 19 100          
3.2 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

3.2.1 กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 800 ตัว 188,700 สุขภำพ ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 920 115          188,700    100.00   

 -ให้บริกำรผ่ำตัดท ำหมันภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

3.2.2 กิจกรรมหลักคลินิกเกษตร 45,000        ล้ี,บ้ำนธิ 45,000 100.00   

 -เกษตรกรท่ีได้รับบริกำรจำกคลินิกสัตว์ 270 รำย ส่งเสริมฯ ต.ค63-ก.ย 64 ,เมือง,แม่ทำ 270 100          

      งำน/โครงกำร
พ้ืนท่ี

ด ำเนินกำร

ล้ี

เป้ำหมำย ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

                                                                               แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                         



ตผจ 03
ประจ ำไตรมำสท่ี..4...ณ  วันท่ี  4  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

กรมปศุสัตว์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน
2) จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบประมำณปกติ หน่วย:บำท

ท่ี แผนงำน/โครงกำร งบ แหล่งท่ีมำ ระยะเวลำ
จ ำนวน หน่วย ประมำณ งบ ด ำเนินกำร       งำน/โครงกำร       งบประมำณ

ประมำณ ผลด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
4 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

4.1 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรือง(Smart Farmer) 50 รำย 48,000 ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 แม่ทำ,ป่ำซำง 50 100          48,000 100.00   

จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ บ้ำนธิ,เมือง
Smart Farmer

4.2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินท่ีท ำกิน 10 รำย 106,500 ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 บ้ำนธิ 13 130          106,500    100.00   

ของเกษตรกร (คทช)
4.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 185,640     185,640 100.00   

4.3.1 กิจกรรมหลักพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร/ฟำร์มต้นแบบอำหำรสัตว์
 -เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ 80 รำย ส่งเสริม ต.ค63-ก.ย 64 ทุกอ ำเภอ 80 100          

5 แผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติอเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

5.1 โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่             20 รำย 29400 ส่งเสริม แม่ทำ,ทุ่งหัวช้ำง 20 100          29,400 100
5.1.1 กิจกรรมหลักองค์ควำมรู้และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตใน

กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนสัตว์ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนท่ี
  - จ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมม่ันคงในอำชีพ

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

เป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

                                                                               แบบสรุปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ล ำพูน  ประจ ำปี   2564                         


