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สรุปผลการด าเนินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เจ้าภาพหลัก) ด าเนินการ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร วงเงินรวม 24,300,6945 ล้านบาท และร่วม

ด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)  
          ผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2561  ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน 1,762.0197 ล้านบาท ร้อยละ 7.20 ของเป้าหมาย 24,489.0511  
ล้านบาท แบ่งเป็น  แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 1,721.7402 ล้านบาท ร้อยละ 7.24 ของเป้าหมาย 23,795.9738 ล้านบาท แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 40.2795 ล้านบาท  ร้อยละ 5.81 ของเป้าหมาย 693.0773 ล้านบาท 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
     ❖ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
  1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน   

1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน  าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า (พด.) ผลการด าเนินงาน 1) ก่อสร้างฝายชะลอน  าด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 9 แห่ง ร้อยละ 0.82 
ของเป้าหมาย 1,097 แห่ง  2) เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) จ านวน 64 ราย ร้อยละ 0.73 ของเป้าหมาย 8,776 ราย  

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน  าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) อยู่ระหว่างเตรียมพื นที่ก่อสร้างฝาย จ านวน 189 แห่ง  
1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน  า ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว 3 จังหวัด และปรับพื นที่เตรียมการก่อสร้างแล้ว 30 จุด   

          2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าชลประทาน 
ผลการด าเนินงานภาพรวมของโครงการอยู่ในช่วงของการเตรียมการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อซื อที่ดิน 418.61 ล้านบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ชป.) ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการเตรียมการ 
2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน  าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  (ชป.) ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการเตรียมการ  

 
 
 



 
 

2 
 

❖ พัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
      การปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง 
      3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 
          3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง (กยท.)  1) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10,983 ราย ร้อยละ 36.51 ของเป้าหมาย 30,000 ราย   

2) พื นที่สวนยางพาราเข้ารว่มโครงการ 72,948.52 ไร่ ร้อยละ 48.63 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่  3) พื นที่ยางพาราที่ได้ส ารวจรังวัดเพื่อการตัดโค่นแล้ว 2,928.56 ไร่ 
ร้อยละ 4.01 ของพื นที่ยางพาราเข้าร่วมโครงการ 72,948.52 ไร่ 4) การตัดโค่นต้นยางที่รังวัด และได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาทแล้ว เกษตรกร 21 ราย พื นที่ 
83.25 ไร่ เป็นเงิน 333,000 บาท 5) การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 0.333 ล้านบาท ร้อยละ 0.02 ของงบที่ได้รับ 1,500 ล้านบาท  ค่าบริหาร
โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 0.68 ล้านบาท ร้อยละ 8.21 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

            3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลกูยางพารา (กสก.) อยู่ระหว่างตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ท าการตัดโค่นต้นยาง
แล้วเสร็จ 

  4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม (พด.) 1) ชี แจงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 23 ราย ร้อยละ 35.38 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร จ านวน 313 ราย ร้อยละ 32.14 ของเป้าหมาย 974 ราย  2) 
คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และผ่านการคัดเลือก จ านวน 417 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.99 จากเป้าหมาย 948 ราย 3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 84 ราย ร้อยละ 16.47 ของเป้าหมาย 510 ราย  4) ด าเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน  าให้เหมาะสมกับ
พืชที่จะปรับเปลี่ยน จ านวน 502 ไร่ ร้อยละ 7.35 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่ 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
  5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานปฏิบัติงานในพื นที่ 

    6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
     6.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ด าเนินการในกระบวนการจัดซื อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 18 เครื่อง (รอลงนาม 7 เครื่อง พิจารณาผล 8 เครื่อง และประกาศ TOR 3 เครื่อง) และเครื่องมือการพัฒนาผลติภัณฑ์แปรรูปข้าว 88 เครื่อง (อยู่ระหว่าง
ก าหนดคุณลักษณะ ราคากลาง 73 เครื่อง ก าหนดคุณลักษณะ 6 เครื่อง รออนุมัติรับราคา 7 เครื่อง ขออนุมัติ 2 เครื่อง) และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดอบรมการบริหาร
จัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 1,800 ราย อบรมการใช้เครื่องมือ และบ ารุงรักษา 160 ราย 
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         6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมลด็พันธ์ุพืช เพื่อรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.)  ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
44 กลุ่ม 1,035 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 210 ราย ร้อยละ 20.29 ของเป้าหมาย ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 140 ราย 21 5 ไร่ ร้อยละ 
26.67 และ 20.28 ของเป้าหมาย 525 ราย และ 1,060 ไร่ ตามล าดับ ผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์ เมล็ดพันธ์ุหลัก 20 ราย 82 ไร่  

 6.3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธ์ุพืช (กสก.) อยู่ระหว่างเตรียมการ 
 7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์(ปศ.)  จัดหาจ านวนแม่พันธ์ุที่เลี ยงเพื่อผลิตลูกจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 20,069 ตัว คิดเป็นร้อยละ 79.74 

ของเป้าหมาย 25,169 ตัว จ านวนสัตว์พันธ์ุดีที่ผลิตได้และจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแล้ว 18,800 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยมีประกาศจากกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ก าหนดราคาจ าหน่ายพันธ์ุสัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 18  และน  าเชื อสุกรที่ผลิตได้แล้ว 3,000 โด๊ส ครบตาม
เป้าหมาย ขณะนี อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.3298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของ
เป้าหมาย 140 ล้านบาท 
❖ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
       แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล  าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
           8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชนครั งที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 6,508 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.51 จาก

เป้าหมาย 9,101 ชุมชน รับสมัครเกษตรกร 38,242 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.10 จากเป้าหมาย 1,820,200 ราย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 125.9536 ล้านบาท             
หรือ  คิดเป็นร้อยละ  2.38  ของเป้าหมาย 5,278.3941 ล้านบาท                              

           8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (กป.)  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง  (กพช.) ด าเนินการจัดประชุมชี แจงการด าเนินงาน
โครงการฯ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จ านวน 100 เล่ม แจกจ่ายกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะท างานในระดับพื นที่ ด าเนินการพิจารณาความ
พร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการฯ ทั ง 20 แห่ง กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเปิดบญัชีธนาคารแล้ว จ านวน 18 แห่ง เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั งศูนย์ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์  

           8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.)  จ านวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื อ จ านวน 3,650 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 91.25 จากเป้าหมาย 4,000 ราย จ านวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ จ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 จากเป้าหมาย 100 ราย ด าเนินการ
ผลิตน  าเชื อโคเนื อแล้ว 1,522 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 0.15 จากเป้าหมาย 1,000,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10.5458  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของ
เป้าหมาย 518.9000 ล้านบาท 
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           8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.) อบรมเกษตรกรจ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 จากเป้าหมาย 2,500 ราย 
อบรมนักวิชาการ และ พนักงานราชการแล้ว 100 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 ด าเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี 
จ านวน 2 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 10.53 จากเป้าหมาย 19 ครั ง  เบิกจ่ายงบประมาณ 0.132 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.54 ของเป้าหมาย 24.499 ล้านบาท 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.๗๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ ของเป้าหมาย 
98.734 ล้านบาท 

           9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) 1) อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 120 ราย 
ร้อยละ 0.93 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณ จาก 0.2921 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.26 ของเป้าหมาย 23.2390 ล้านบาท 

             9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กสส.)  1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 5 แห่ง ร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย    
8 แห่ง 2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว และ 3) ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ ๓.๓๙๕๐       
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๒๔ ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

           9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) 1) เกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว 348 ราย ร้อยละ 26.77 ของเป้าหมาย 1,300 ราย ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

           9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) 1) คัดเลือกเกษตรกรแล้ว 747 ราย (ร้อยละ 93.36) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 100 ราย (ร้อยละ 12.50) 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.)  
10.1 กิจกรรมสรา้งและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร Young Smart Farmer และวางแผนการจัดอบรม ในช่วงเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 
10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อยู่ระหว่างการส่งแผนพัฒนาเพื่อรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะฯ 
10.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 0.4165 ล้านบาท ร้อยละ 0.62 ของเป้าหมาย 66.6905 ล้านบาท 
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❖ สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
      บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.)  1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื อจัดจ้างโครงสร้างพื นฐาน และอุปกรณ์เพื่อการ
รวบรวมและเก็บรักษา ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 143 แห่ง ร้อยละ 97.95 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 2) ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างหาปัจจัย
โครงสร้างพื นฐาน และอุปกรณ์เพื่อการรวบรวมและเก็บรักษา ได้แล้ว จ านวน 132 แห่ง ร้อยละ 90.41 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 3) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง/
ติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา จ านวน 4 แห่ง ร้อยละ 2.74 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 51.4694 ล้านบาท ร้อยละ 5.06 ของ
เป้าหมาย 1,017.9172 ล้านบาท 
         12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 98 แห่ง ร้อยละ 98.99 ของ

เป้าหมาย 99 แห่ง (1) จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด จ านวน 98 แห่ง ร้อยละ 98.99 ของเป้าหมาย  (2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว จ านวน 91 แห่ง ร้อยละ 91.92 
ของเป้าหมาย  (3) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา จ านวน 17 แห่ง ร้อยละ 17.17 ของเป้าหมาย (4) ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
สัญญา จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 1.01 ของเป้าหมาย 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว จ านวน 40 แห่ง 
ร้อยละ 40.40 ของเป้าหมาย ที่เหลืออีก 59 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผน 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว จ านวน 19.5517 
ล้านบาท ร้อยละ 4.76 ของของเป้าหมาย 410.9081 ล้านบาท 
    13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) (1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื อจัดจ้างโครงสร้างพื นฐาน/อุปกรณ์

ส าหรับการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 62 แห่ง ครบตามเป้าหมาย จ านวน 149 รายการ จ านวนเงิน 340.4299 ล้านบาท 
(2) การด าเนินการจัดซื อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกร ด าเนินการประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดแล้ว จ านวน 145 รายการ ร้อยละ 97. 32 ของเป้าหมาย 
จัดหาผู้รับจ้างไดแ้ล้ว 113 รายการ ร้อยละ 75.84 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั ง 7 รายการ ร้อยละ 4.80 (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมแนะน า และ
ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพื นฐานหรืออปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยสถาบันเกษตรกร 5 แห่ง ร้อยละ 8.06 ของเป้าหมาย ได้จัดท าแผนธุรกิจ/กิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผน (๔) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้วจ านวน ๘๓.๔๖๑๖ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๑ ของเป้าหมาย 83.4616 ล้านบาท 
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     14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
                14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ) (กยท.) 1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการ

บริหารจัดการครบตามเป้าหมาย 1 เรื่อง 2) ชี แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้วทั งเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 
จ าแนกเป็น ชี แจงเจ้าหน้าที่ 6 ครั ง 90 ราย และเกษตรกร 6 ครั ง 420 ราย ๓) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.88 ล้านบาท ร้อยละ 
1.10 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

               14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.)  มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 1.0908 ล้านบาท ร้อยละ 0.03 ของเป้าหมาย   
3,54๘.0209 ล้านบาท 
          15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง(กยท.) 
                กิจกรรมสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ) การยางแห่งประเทศไทย ส านักงาน

ใหญ่ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเป็นเงนิทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา 1 ครั ง จ านวน 30 ราย จากเป้าหมาย 3 
ครั ง ครั งละ 30 ราย และจัดประชุมชี แจงโครงการ 2 ครั ง จ านวน 319 สถาบัน จากเป้าหมาย 7 ครั ง 650 สถาบัน    

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 
         กิจการยาง (ยางแห้ง) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ)  1) ประชุมชี แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานตรวจสต็อกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 

เม.ย. 61 จ านวน 1 ครั ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมผู้ประกอบการเมื่อเดือน ก.พ.  61 จ านวน 1 ครั ง ของเป้าหมาย 2 ครั ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 1 ครั ง ของเป้าหมาย 4 ครั ง และคณะท างานตรวจสต็อกยาง 16 ครั ง ของเป้าหมาย 32 ครั ง  

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/อก.) อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา
ด าเนินงาน 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/อก.) อยู่ระหว่างจัดจ้าง        
ที่ปรึกษาด าเนินงาน 
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❖ ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรท่ีมั่นคง 
19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.)  เตรียมจัดประชุมคณะท างานครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 

  20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.)   1) ตั งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตร ตามค าสั่งที่ 2/2561 เมื่อ 16 มีนาคม 2561 มีผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะท างาน 
2) จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดกรอบ/วิธีการติดตามประเมินผล และพิจารณารายงานการติดตามประเมินผล 2 ครั ง ได้แก่ วันที่ 4 เมษายน  2561 และ 20 
เมษายน 2561 3) ลงพื นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อ Kick off ชี แจงแนวทางการติดตามประเมินผล พร้อมลงพื นที่ วัดตาล ตามโครงการจ้างแรงงาน
ชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร และศูนย์ศรียวง ตามโครงการเพิม่ทักษะอาชีพแกเ่กษตรกรผูล้งทะเบียนบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ และ ๔) จัดท าเอกสารประกอบการสมัมนา เบิกจา่ย
งบประมาณไปแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท  
 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 
21. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) 

           ด าเนินการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพที่ก าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว (สป.กษ/ปศ.) 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของเป้าหมาย 
208,805 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่ก าหนด จัดท าหลักสูตร และรอการอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ในส่วนของงบประมาณ 
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 50.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของเป้าหมาย 605.41 ล้านบาท 

      22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น  า โดยจัดเวทีชุมชน 2 ครั ง 2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 328 
ราย คิดเป็น ร้อยละ 4.36 ของเป้าหมาย 7,520 ราย ในส่วนของงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๘๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของเป้าหมาย 
๑๘๗.๕๕๔๕ ล้านบาท 

 
 

********************************* 



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(2) เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน ้ำไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพือ่อนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ้ำ ลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. อบรมถำ่ยทอดควำมรู้ใหแ้กเ่กษตรกร ก.ค.-ก.ย. 61 รำย 164,550 - -

2. กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ำ้แล้วเสร็จ1/ พ.ค.-ก.ย. 61 แห่ง 1,097 9 9
3. เกษตรกรได้รับประโยชน ์(สร้ำงงำน รำย 8,776 64 64
   สร้ำงรำยได้ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เขำ้ร่วม
   โครงกำร
4. พื นทีเ่กษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 - -

พ.ค.-ก.ย. 61 บำท 109,700,000   - -
บำท 42,015,100 - -
บำท 67,684,900 - -
บำท  - 

หมายเหต ุ :  1/ สพด.อุดรธำนี แล้วเสร็จ  8  แหง่  และ สพด.หนองบวัล้ำภ ูแล้วเสร็จ 1 แหง่

5. งบประมำณทีเ่บิกจ่ำย
    5.1 งบด้ำเนินงำน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

    5.2 งบลงทุน
    5.3 เงินอุดหนุน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

พื นทีด้่ำเนินกำร 45 จังหวดั กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพือ่กำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่ำงน้อย 164,550 รำย
เมษำยน-กันยำยน 2561
จ้ำนวน  109,700,000 บำท

เป้าหมาย
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน
หน่วย

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

1.1 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจดัหาแหลง่น้ าชมุชน
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนำทีดิ่น
(1) เพือ่เพิม่ควำมชุ่มชื นให้แก่ทรัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นทีด้่ำเนินโครงกำร  

(4) เพือ่สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แหง่ 244 -

  1.4 พืน้ที่เกษตรได้รับประโยชน์

บาท 6,428,000 -

บาท

บาท

บาท
บาท

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม
(1) เพือ่ขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพือ่ใหเ้กษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในท้องถิ่น

กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล. เพือ่การเกษตรในพืน้ที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด าเนินการทั้งหมด 8 แหง่ 80 ถัง (4 จงัหวัด) 

เมษายน-กนัยายน 2561
ฝายชะลอน้ าจ านวน 6.4280 ล้านบาท กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปญัหาการขาดแคลนน้ าใช้เพือ่การเกษตรใหแ้กเ่กษตรกร 

พืน้ที่ด าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แหง่

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

    1.5.4 ...................................

  1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้ าที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ1/

  1.5 งบประมาณที่เบกิจา่ย

1. กอ่สร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

    1.5.1 งบด าเนินงาน

    1.5.2 งบลงทุน

    1.5.3 เงินอดุหนุน

 1 - 2



พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

2. กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล.
ราย

แหง่ 80 -
ไร่
ไร่

บาท 8,293,800 -
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่กอ่สร้าง 189 แหง่

                  2/ ปรับพื้นที่แล้ว 30 จดุ  จดัหาผู้รับจา้งแล้ว 3 จงัหวัด

   2.5 งบประมาณที่เบกิจา่ย

   2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   2.4  พืน้ที่เกษตรได้รับประโยชน์

   2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่

   2.2 ถังเกบ็น้ า คลส. ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ2/

         เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

         2.5.3 เงินอดุหนุน
         2.5.4 ...................................

         2.5.1 งบด าเนินงาน
         2.5.2 งบลงทุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) เพือ่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ท าใหเ้กษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิม่มากขึ้น 
3) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้ าใหดี้มากย่ิงขึ้น
4) เพือ่สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5) เพือ่ฟืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภัยในป ี2560
6) เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการน้ าในพืน้ที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

อนัเนื่องจากพระราชด าริ

ราย - -   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพืน้ที่โครงการ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

จ านวน 9,966.4096 ล้านบาท

หน่วย

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)

กรมชลประทาน
1) เพือ่สร้างความมั่นคงเร่ืองน้ า ใหม้ีน้ าท าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและปอ้งกนับรรเทาอทุกภัยในฤดูน้ าหลาก

พืน้ที่ด าเนินการ 71 จงัหวัด จ านวน 1,585 แหง่

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561

2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน  าชลประทาน                  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    และประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากนิเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

9)  เพือ่เปน็การเตรียมความพร้อม และเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินการกอ่สร้าง งานปอ้งกนัและบรรเทาภัยจากน้ า เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการกอ่สร้างได้ตามแผนงาน

7) สนับสนุนและขับเคล่ือนตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิม่รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ท าอาชีพเกษตรกรรม

8) เพือ่ปอ้งกนับรรเทาภัยอทุกภัยและภัยแล้งในพืน้ที่ลุ่มน้ าเพชรบรีุ และสนับสนุนน้ าดิบในการผลิตประปาในเขตอ าเภอหวัหนิ

1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่  2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน 4) ปริมาตรน้ าเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.

ผลงาน

10) เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปญัหาด้านน้ าตามข้อส่ังการของ นรม.ในคราวลงพืน้ที่/รายการที่เสนอแกป้ญัหาเร่ืองน้ าในพืน้ที่ภาคใต้
11) เพือ่เพิม่พืน้ที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ใหม้ากขึ้น 

เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

1. พฒันาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการ
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ผลงาน
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

กลุ่ม - -
แหง่ 300 - -

          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   1.4 พืน้ที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 60 - -

ไร่ 92,285 - -
         ชลประทาน

ครัวเรือน 14,611 - -

    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภัยและภัยแล้ง
แหง่ 1,285 - -

           ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
ไร่ 17,900 - -
ไร่ 2,050,676 - -

ครัวเรือน 347,093 - -
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09 - -

บาท
ล้านบาท 9,966.4096 426.5087 426.5087

บาท

หมายเหตุ  :  1/ เบกิจา่ยเปน็ค่าซ้ือที่ดิน 418,611,341 บาท

    3.1 งบด าเนินงาน

   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/

   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จาก

   2.2 พืน้ที่ชลประทานเพิม่ขึ้น
   2.3  พืน้ที่รับประโยชน์จากโครงการ
   2.4  ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จาก

2. พฒันา ฟืน้ฟแูหล่งน้ าชลประทานเพือ่

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย

   1.5 พืน้ที่รับประโยชน์จากโครงการ

    3.2 งบลงทุน1/

   1.3 แหล่งน้ าชลประทานปรับปรุง/
   1.2 จดัต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าในพืน้ที่โครงการ

    3.3 เงินอดุหนุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 30,000 - -
2. พืน้ที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ 150,000 - -
3. จ านวนคร้ังของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ คร้ัง

ไร่ 150,000 - -
    การตัดโค่น
5. การตัดโค่นต้นยางแล้วที่รังวดัแล้ว ราย/ไร่

ราย/ไร่
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว ราย

ราย/ไร่

บาท 8,286,400 - -
ล้านบาท 1500 - -

การยางแห่งประเทศไทย

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายยอ่ยเพ่ือความยัง่ยนื 
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561

เพือ่พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตทีจ่ะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา

วนัที ่1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
จ านวน 1,508,286,400 บาท 

เกษตรกร 30,000 ราย พืน้ที ่150,000 ไร่

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

8. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย
    8.1 งบด าเนินงาน
    8.2 เงินอุดหนุน

4. จ านวนพืน้ที่ยางพาราที่ส ารวจรังวดัเพือ่

5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท

7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

 3 - 1 



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

บาท

   2.4 ด้านไม้ผล

2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพฒันาอาชีพ
   2.1 ด้านพชืผัก/สมุนไพร

1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

   2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
   2.3 ด้านพชืไร่

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอ่ยเพ่ือความยัง่ยนื

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
เพือ่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านพชืในการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่ทดแทนการท าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพือ่ทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพชื กบัการยางแหง่ประเทศไทย

ป ี2561
จ านวน 45,690,000 บาท

2. พืน้ที่ปลูกสวนยางพาราที่ด าเนินการโค่นและปรับพืน้ที่ตามเง่ือนไขของการยางแหง่ประเทศไทยต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ทุกจงัหวัดที่มีการปลูกยางพารา

   2.5 ด้านไม้ยืนต้น
   2.6 ด้านประมง

   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบ)ุ

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน)

   2.7 ด้านปศุสัตว์
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

เม.ย. - ก.ย. จงัหวัด 13 - -
ราย 65 23 23
ราย 974 313 313

เม.ย. - มิ.ย.
ราย 948 417 417
ราย 948 417 417

มิ.ย. - ก.ค. ราย 510 84 84

มิ.ย. - ส.ค.

ไร่ 6,832 502 502
ราย 869 - -

เม.ย. - ก.ย. ชนิด 14 - -

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

5. สินค้าหรือชนิดพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน

เป้าหมาย
ผลงาน

3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันา

4. กอ่สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้

    4.1 พื นที่ที่จดัท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า

กรมพฒันาที่ดิน
1.1 เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวใหม้ีการปรับเปล่ียนพื นที่เปน็รูปแบบเพือ่ผลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสม ใหล้ดรายจา่ย เพิม่รายได้ 

จดัท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพือ่สนับสนุนใหผ้ลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสมในพื นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จ้านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื นที่ 13 จงัหวัด
เมษายน - กนัยายน 2561
จ้านวน  29,680,100 บาท

1.2 เพือ่ลดพื นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมใหม้ีความเหมาะสมกบัพื นที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เปน็ผลใหผ้ลผลิตข้าวราคาตกต้่า และไม่มีคุณภาพ
      และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4. โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนทีเ่หมาะสม
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

1. ชี แจงและประชาสัมพนัธ์โครงการ
    1.1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบติังาน/เกี่ยวข้อง

    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า

    1.2 เกษตรกร
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก

    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน

 4 - 1



พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เม.ย. - ก.ย. บาท 29,680,100 - -
บาท  - - -
บาท 29,680,100 - -
บาท  - - -

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด้าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน
    6.3 เงินอดุหนุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 

งบประมาณโครงการปี 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 -

มิ.ย. - ก.ย. คน 200 -
พ.ค. - ก.ย. รายการ
พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 -
พ.ค. - ก.ย. แปลง 2 -

    ขยายพนัธ์ุพชื
พ.ค. - ก.ย. บาท 268,800,600 -
พ.ค. - ก.ย. บาท 38,388,200 -
พ.ค. - ก.ย. บาท 230,412,400 -

หมายเหตุ  :  1/ โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณและอยู่ระหว่างจดัสรรงบประมาณ

1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ
    ด าเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจดัต้ังเงินทุน
    หมุนเวียน พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบ 

    หลักเกณฑ์ การใช้จา่ยเงินทุนหมุนเวียน1/

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
5. จดัท าแปลงพอ่แม่พนัธ์ุส าหรับการ

2. พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพนัธ์ุพชื

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5. โครงการศูนยข์ยายพันธุพื์ช 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
เพือ่รองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพชืพนัธ์ุดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
จดัต้ังศูนย์ขยายพนัธ์ุพชื โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพชืเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จงัหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบรีุ ชลบรีุ

พฤษภาคม - กนัยายน พ.ศ. 2561

จ านวน 268,800,600 บาท

นครราชสีมา อดุรธานี บรีุรัมย์ มหาสารคาม ล าพนู และพษิณุโลก ใหส้ามารถผลิตพชืพนัธ์ุดี (เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ ท่อนพนัธ์ุ ต้นพนัธ์ุ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

คร้ัง
กลุ่ม 42 - -
ราย 1,035 - -
ราย

แปลง
ไร่

ราย
 ไร่
ตัน 320 - -
ราย
 ไร่
ตัน 320 - -

 2.1 จดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
 2.2 จดัท าแปลงต้นแบบ

3. การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขยาย 

   3.2 ถั่วเขียว 

   3.1 ถั่วเหลือง 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมวิชาการเกษตร

1. ประชุมชี้แจงวางแผน
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ

เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร โนการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุพชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน (วก.)
เมล็ดพนัธ์ุดี ชั้นพนัธ์ุขยาย ได้แก ่ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพนัธ์ุหลัก ข้าวโพดเล้ียงรวม 790 ตัน สัตว์ 

วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561
จ านวน 109.2256  ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

ผลงานหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

ผลงานหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

ราย
 ไร่
ตัน 150 - -
ไร่
ตัน 16.5 - -
ราย 4,655 - -
ไร่ 53,225 - -

เคร่ือง
บาท

ล้านบาท 47.4076 - -
บาท 61.818 - -

ล้านบาท
บาท    6.4 ...................................

 4.1 เมล็ดพนัธ์ุหลัก 
 4.2 เมล็ดพนัธ์ุจ าหน่าย

5. จดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ

    6.3 เงินอดุหนุน

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์

   3.3 ถั่วลิสง 
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

กลุ่ม 26 - -
ราย
ราย
กลุ่ม 26 - -

รายการ 15 - -

กลุ่ม 18 - -
เคร่ือง/ชุด 18/18  -  -

กลุ่ม 8 - -
เคร่ือง/ชิ้น 88  -  - 

กลุ่ม

คร้ัง 36 - -
ราย 1,800  -  - 

คร้ัง 16 - -
ราย 160  -  - 
ไร่

1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

  

3. อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร

2. สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
    

    3.1 ด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว3/

  

    3.2 ด้านการใช้เคร่ืองมือการดูแลรักษา4/

          อปุกรณ์แปรรูป
4. พื้นที่ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ

จ านวน 45.362 ล้านบาท

 2.2 การพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว2/

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

    1.1 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว
    1.2 กลุ่มพฒันาต่อยอดผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 2.1 การผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว1/

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เมล็ดพนัธ์ุข้าว 2,160 ตัน เกษตรกรมีความรู้แปรรูป 180 ราย ในพืน้ที่ปลูกข้าว 22 จงัหวัด
วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561

กรมการข้าว

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว พฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหารใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่ม 
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัน
บาท
บาท 0.33  -  - 
บาท 45.032  -  - 
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ รอลงนาม 7 เคร่ือง (ชัยนาท กาฬสินธ์ุ แพร่ นครสวรรค์ สกลนคร)  พจิารณาผล 8 เคร่ือง (นครราชสีมา เชียงใหม่ ก าแพงเพชร สุรินทร์ สุราษฏร์ธานี)  ประกาศ TOR 3 เคร่ือง (ร้อยเอด็ ชลบรีุ ราชบรีุ)

                 2/ ส่วนกลางอยู่ระหว่างก าหนดคุณลักษณะ และราคากลาง  ส่วนภูมิภาคก าหนดคุณลักษณะ 6 เคร่ือง รออนุมัติรับราคา 7 เคร่ือง ขออนุมัติจซ้ืัอจดัจา้ง 2 เคร่ือง

                 3/ อยู่ระหว่างรออนุมัติ

                   4/ ก าหนดแผน ขอนแกน่ สุรินทร์ ก าแพงเพชร ชัยนาท จงัหวัดละ 20 ราย พทัลุง พะเยา จงัหวัดละ 40 ราย

    6.3 เงินอดุหนุน
    6.4 ...................................

    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
5. ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุที่ผลิตได้
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์และกระจายสัตว์พันธ์ุดีให้กบัเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พนัธ์ุดีในศูนย์วิจยัและบ ารุงพนัธ์ุสัตว์ 38 แหง่ และจ าหน่ายสัตว์พนัธ์ุดีใหก้บัเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพืน้ที่ 77 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน – กนัยายน  2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140,000,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ตัว 25,169 25,169 20,069

ราย 18,800 18,800 18,800

ตัว

โด๊ส 3,000 3,000 3,000
โด๊ส
ราย 200 - -

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนแม่พนัธ์ุที่เล้ียงเพือ่ผลิตลูกจ าหน่าย

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7. โครงการศูนยข์ยายพันธุแ์ละส่งเสรมิการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

2. จ านวนสัตว์พนัธ์ุดีที่ผลิตได้และจ าหน่าย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกร

    ใหเ้กษตรกร1/

    ใหก้ับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด
3. จ านวนลูกสัตว์ที่เกดิจากแม่พนัธ์ุตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)
4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ล้านบาท 140 - -
ล้านบาท 94.86 0.3298 0.3298
ล้านบาท 45.14 - -

บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ - ประกาศกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ก าหนดราคา จ าหน่ายพนัธ์ุสัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉล่ียลดลงร้อยละ 18 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
                     - ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนใหเ้กษตรกรกลุ่มเปา้หมาย 
                     - รายการงบลงทนุส่วนใหญ่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน 

    6.3 เงินอดุหนุน
    6.4 ...................................

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) เกดิแนวทางการพฒันาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และกอ่ใหเ้กดิความย่ังยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค.-61 ชุมชน 9,101 6,508 6,508
มิ.ย 61 ราย 1,820,200 38,242 38,242
ก.ค.-61 ราย 1,820,200 - -
ก.ค.-61 ชุมชน 9,101 - -
ส.ค 61 กลุ่ม 9,101 - -
ก.ย.-61 กลุ่ม 9,101 - -

บาท 5,278,394,100 125,953,641 125,953,641
พ.ค - ก.ย 61 บาท 2,548,094,100 125,953,641 125,953,641
พ.ค - ก.ย 62 บาท 2,730,300,000 - -

1. จดัเวทีชุมชน คร้ังที่ 1

4. จดัเวทีชุมชน คร้ังที่ 2 
5. พฒันากลุ่มเกษตรกร

2. รับสมัครเกษตรกร

งบประมาณจ านวน  5,278,394,100 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

3. ฝึกอบรมเกษตรกร

7. งบประมาณที่เบกิจา่ย

                         แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8.1 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาการเกษตรในระยะยาว

9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงัหวัด
พฤษภาคม - กนัยายน 2561

  7.1 งบด าเนินงาน
  7.2 งบเงินอดุหนุน

6. ติดตามตรวจสอบบญัชี (ตช.)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

เม.ย. - ก.ย. 61 แห่ง 20  -  - 

เม.ย. - ก.ย. 61 บาท 9,800,000  -  - 
บาท
บาท

เม.ย. - ก.ย. 61 บาท 9,800,000  -  - 
บาท

หมายเหต ุ : 1/ - กพช. ได้ด าเนินการจดัประชมุชี้แจงการด าเนินงานโครงการฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชมุชั้น 2 สถาบันเกษตราธกิาร กรุงเทพฯ
                    - กพช. ได้จดัท าคู่มอืปฏิบัติงานโครงการฯ จ านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจา่ยให้แกก่ลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ
                     - กลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาแผนการด าเนินงานและติดตามผล จ านวน 20 แห่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ 

                       ได้อนุมัติแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจ านวน 18 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง อยู่ระหวา่งการปรับปรุงสถานที่ต้ังศูนย์จุลินทรีย์ จึงยังไม่อนุมัติแผนการด าเนินงานฯ 
                       และ กพช. อยู่ระหวา่งโอนเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่จัดสรรเงินงบประมาณให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง 18 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติแผนการด าเนินงานฯ

                     - กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหวา่งด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ เพือ่รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

                       โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เปิดบัญชีธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 แห่ง

แผนปฏิบัตงิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย
เป้าหมาย

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

จ านวน 9,800,000 บาท

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ผลงาน

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยทุธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561
8.2 โครงการสร้างทกัษะและส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตร 

ประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2561

เพื่อให้บริการหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยา่งทั่วถงึและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งทะเลและสัตวน์้ าอื่น
จดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรที่มคีวามพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการ จ านวน 20 แห่ง
เมษายน-กนัยายน 2561

กรมประมง

    2.4 ...................................

2. งบประมาณที่เบิกจา่ย
    2.1 งบด าเนินงาน
    2.2 งบลงทุน

1. จ านวนศูนยท์ี่จดัต้ังขึ้น1/

    2.3 เงินอดุหนุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว ์และเพิม่ประสิทธภิาพให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะ

2. เพือ่เพิม่ปริมาณโคเนือ้และแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว ์จ านวน 4,100 ราย 

2. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 518,900,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จ านวนเกษตรกรทีส่มัครเป็นอาสาผสมเทียม ราย 4,100 3,725 3,725
    ปศุสัตว์
    1.1 จ านวนเกษตรกรทีส่มัครเป็นอาสา ราย 4,000 3,650 3,650
          ผสมเทียมโคเนือ้
    1.2 จ านวนเกษตรกรทีส่มัครเป็นอาสา ราย 100 75 75
          ผสมเทียมแพะ
2. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมเพิม่ ราย 4,100 - -

    ประสิทธภิาพการเป็นอาสาปศุสัตว์1/

    2.1 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 4,000 - -
          เพิม่ประสิทธภิาพการผสมเทียมโคเนือ้

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร 
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
8.3 โครงการสรา้งทกัษะและสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตร   

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

    2.2 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการ ราย 100 - -
          อบรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
          ผสมเทียมแพะ

ราย 100,000 - -

4. จ านวนปศุสัตวท์ีไ่ด้รับการบริการผสมเทียม ตัว 525,000 - -
    4.1 จ านวนโคเนือ้ทีไ่ด้รับการบริการ ตัว 500,000 - -
          ผสมเทียม
    4.2 จ านวนแพะทีไ่ด้รับการบริการผสมเทียม ตัว 25,000 - -
5. การผลิตน้ าเชื้อปศุสัตวพ์ันธุดี์ โด๊ส 1,050,000 1,522 1,522
    5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคเนือ้ โด๊ส 1,000,000 1,522 1,522
    5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคแพะ โด๊ส 50,000 - -

6. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย3/ บาท 518,900,000 10,545,800 10,545,800

    6.1 งบด าเนินงาน บาท 330,765,000 10,545,800 10,545,800
    6.2 งบลงทุน บาท 188,135,000 - -

หมายเหต ุ :  1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเร่ิมต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2561 เปน็ต้นไป

                 2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถใหบ้ริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดวา่จะเร่ิมใหบ้ริการได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2561

                 3/ รายการงบลงทุนส่วนใหญ่ขณะนี้อยู่ระหวา่งการประกาศเชิญชวน

3. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการเพิม่ประสิทธภิาพ

     จากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์2/
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หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 

งบประมาณโครงการป ี2561

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561

1. จ ำนวนผู้ทีผ่่ำนกำรอบรม
     1.1 เกษตรกร พ.ค.-ม.ิย.61 รำย 2,500 100 100
     1.2 นักวชิำกำร และ พรก. เม.ย.-61 รำย 100 100 100

2. จ ำนวนเกษตรกรทีผ่ลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง ม.ิย.-ก.ย.61 รำย 60  -  -
พ.ค.-ก.ย.61 แห่ง 24  -  -

     ควบคุมศัตรูพืช ทีจ่ัดต้ังขึน้
พ.ค.-ก.ค.61 คร้ัง 19 2 2

    กำรใช้สำรเคมี

3.  จ ำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจำยชีวภัณฑ์

4. จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธร์ณรงค์
    กำรใช้ชีวภัณฑ์ในกำรควบคุมศัตรูพืชทดแทน

    ผลิตชีวภณัฑ์เพือ่ใช้เอง และผลิตเพือ่ขำยได้ เปน็กำรสร้ำงงำนใหก้ับเกษตรกรท ำใหม้ีรำยได้เพิม่ขึ้น

2. ส่งเสริมกำรใช้และกำรผลิตชีวภณัฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพือ่ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร

    ลดต้นทุนกำรผลิต เพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต ส่งผลใหม้ีแหล่งผลิตพชืปลอดภยัในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิม่มำกขึ้น

3. พฒันำศูนย์เครือข่ำยของกรมวชิำกำรเกษตร ใหเ้ปน็ศูนย์ผลิตและกระจำยชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพชืที่มีคุณภำพใหแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่ และสำมำรถถ่ำยทอด

    ควำมรู้สู่เกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

รวม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

1. สร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตขยำยชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพชื ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภำพในกำรผลิตชีวภณัฑ์ สำมำรถ

เกษตรกร 2,500 รำย จำกกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพืน้ที่ ผ่ำนศูนย์เครือข่ำยของกรมวชิำกำรเกษตร

เมษำยน 2561 - กันยำยน 2561

จ ำนวน      24,499,200   บำท

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรมวชิำกำรเกษตร

แบบฟอรม์ ๒ ระดบักรม
แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
8.4 โครงการสรา้งทกัษะและสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

    ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561
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รวม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. งบประมำณทีเ่บิกจ่ำย เม.ย.-ก.ย.61 บำท 24,499,200 132,000 132,000
    5.1 งบด ำเนินงำน เม.ย.-ก.ย.61 บำท 16,646,200 132,000 132,000
    5.2 งบลงทุน เม.ย.-ก.ย.61 บำท 7,853,000 - -


ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมนิผล สศก. นำงกิติมำ ประดษฐกุล ค้ำพลอย ต ำแหน่ง เศรษฐกรช ำนำญกำร โทร. 025795512 โทรสำร 025795511  E-mail: dreamkiti2522@gmail.com
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 431 - -

    เข้าร่วมโครงการ1/

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 120 120
    เกษตรกรโดยครูบญัชี

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 - -

มิ.ย.-ก.ย. 61 ราย 50 - -

ก.ย.61 ราย 310 - -
    กลุ่มเป้าหมาย

บาท
พ.ค.-ก.ย.61 บาท 23,239,000 292,105 292,105

บาท

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

2. อบรมการจดัท าบญัชีต้นทุนอาชีพใหแ้ก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ
    พอเพยีง

5. ติดตามประเมินผล การจดัท าบัญชีของ

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แกค่รูบญัชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จา้งเหมาลูกหลานเกษตรกรในพืน้ที่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1) เพือ่ใหเ้กษตรกรเปา้หมายได้รับการพฒันาศักยภาพการจดัท าบญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2) เพือ่ใหเ้กษตรกรเปา้หมายสามารถจดัท าบญัชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
 พืน้ที่ด าเนินการ 35 จงัหวัด กจิกรรมอบรมพฒันาศักยภาพการจดัท าบญัชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน  23,239,000.00  บาท

    ท าหน้าที่จดัเกบ็ข้อมูลและบนัทึกข้อมูล

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ เพิง่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ  อยู่ระหว่างด าเนินการ

    6.4 ...................................
    6.3 เงินอดุหนุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

2) ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างย่ังยืน มีความรู้ส านึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พฒันาคุณภาพชีวิตใหม้ีความกนิดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   

เป้าหมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจดัสรรที่ดินท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ใหส้หกรณ์ 8 แหง่ 4 จงัหวัด (กาญจนบรีุ ชลบรีุ นครราชสีมา สระแกว้)
3) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.เชียงใหม่ (ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จดัหาหอ้งเย็นเกบ็ผลผลิต จดัหาอปุกรณ์ตกแต่งผลผลิต)
4) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.อทุัยธานี (ปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร และกอ่สร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 - -
    ที่เข้ารว่มโครงการ
2. ก่อสรา้ง/ปรงัปรงุ อาคาร

   2.1 กอ่สร้างอาคาร1/ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 8 - -
         อเนกประสงค์
        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 8 5 5
        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 8 - -

แหง่ 8 - -
          ตามสัญญา
        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือนพฤษภาคม

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1. อบรมถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เกษตรกร

จ านวน 22.2789 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา

เมษายน-กนัยายน 2561

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

   2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 -
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 1

รายการ 3 3 3
        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 1 - -
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ รายการ 3 - -

แหง่ 1 - -
          ตามสัญญา รายการ 3 - -
   2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเกบ็ผลผลิต พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - -
        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 - -
        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 1 - -
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์

แหง่ 1 - -
          ตามสัญญา
   2.4 กอ่สร้างโรงเรือนแปรรูป พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - -
        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 1
        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 1 - -
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์

แหง่ 1 - -
          ตามสัญญา

บาท 22.2789 3.3950 3.3950
บาท 3.9239 - -
บาท
บาท 18.3550 3.3950 3.3950

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 แหง่

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

    3.2 งบลงทุน

3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    3.1 งบด าเนินงาน

    3.3 เงินอดุหนุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 1,300 348 348
ราย 1,300 - -

    ใหแ้กเ่กษตรกร
บาท 7.8286 - -
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างด าเนินการ

1) เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับความรู้ด้านการจดัการพืน้ที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพือ่ใหเ้กษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้น าความรู้มาปรับใช้ในพืน้ที่ของตนเอง
1) เกษตรกรได้รับการจดัที่ดินท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 1,300 ราย

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร              
ประจ า เดือนพฤษภาคม 2561

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    3.1 งบด าเนินงาน
    3.2 งบลงทุน
    3.3 เงินอดุหนุน

2. สนับสนุนสนับสนุนปจัจยัการผลิต1/

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) ลดการบกุรุกพืน้ที่ปา่และสร้างปา่ต้นน้้าในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพือ่ลดการน้าเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  

เป้าหมายของโครงการ 
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพืน้ที่ จ้านวน 800 ราย โดยแบง่เปน็เกษตรกรผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน 200 ราย 
    และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 600 ราย ใหม้ีอาชีพที่มั่นคง  

4) ผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 2,000,000 แผ่น

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

เม.ย.-ม.ิย. 61 ราย 800 747 747
มิ.ย.-ส.ค. 61 ราย 800 100 100

    ที่เข้าร่วมโครงการ
ราย 800 - -

    ที่เข้าร่วมโครงการ1/

4 - -

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

4. ขยายแปลงและจดัท้าระบบน้้า2/

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

1. คัดเลือกเกษตรกร/พืน้ที่เปา้หมาย
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

3. สนับสนุนปจัจยัการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
จ้านวน 45.3875 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

1) สร้างพืน้ที่ปลูกหม่อนเพือ่เล้ียงไหม (ในพืน้ที่ได้รับอนุญาตใหท้้ากนิ) จ้านวน 2,400 ไร่ โดยแบง่เปน็การผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน  600 ไร่   

3) ผลิตรังไหมเพือ่รองรับภาคอตุสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ จ้านวน  120 ตัน 

5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดือนละไม่น้อยกว่า 6,000

1) เพือ่สร้างรายได้ใหก้บัเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยใหม้ีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต   

4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหเ้กดิความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชุมชน

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.4 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมหม่อนไหม
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

5. สนับสนุนโรงเล้ียงไหม3/ โรง 800 - -
45.3875 0.3967 0.3967

ล้านบาท 13.1600 0.3967 0.3967
ล้านบาท 16.2275 - -
ล้านบาท 16.0000 - -
ล้านบาท

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

                 2/ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

                 3/ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

    6.1 งบด้าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

    6.4 เงินอืน่ๆ.................................
    6.3 เงินอดุหนุน

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รุ่นใหม่

พค. - มิย.61 ราย 3,850 - -

พค. - กค.61 ราย 900 - -
                   เกษตรรุ่นใหม2่/

                   พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
                   เกษตรรุ่นใหม่1/

เป้าหมาย
ผลงาน

1. สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
    1.1 พฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตร

          1.1.1 อบรมหลักสูตรเตรียมความ

    1.2 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

          1.2.1 อบรมหลักสูตรผุ้ประกอบการ

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ใหม่
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร

    ท าธรุกิจเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพือ่พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพือ่สร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง
    เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวตักรรม ธรุกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร

2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ จ านวน 77 ศูนย์

1. เพือ่เตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ทีม่ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวตักรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการ

1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย 

ปี 2561
จ านวน  66,690,500 บาท
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พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

มิย. - กค.61 ราย 100 - -

พค. - กย.61 ศูนย์ 50 - -
พค. - กย.61 ศูนย์ 77 - -

           เรียนรู้ของศูนย์ฯ5/

บาท
บาท 66,690,500 416,540 416,540
บาท
บาท

บาท
หมายเหต ุ :  1/ อยู่ระหวา่งด าเนินการรับสมัคร YSF
                 2/ อยู่ระหวา่งด าเนินการรับสมัคร YSF

                 4/ ส่งแผนการพฒันา/ใหก้ารสนับสนุน ภายใน 30 ม.ิย. 61
                 5/ ส่งแผนการพฒันา/ใหก้ารสนับสนุน ภายใน 30 ม.ิย. 61
                 6/ โอนจัดสรรงบประมาณลงพืน้ที่แล้ว

                    สากล3/

    3.4 .................................................

                 3/ อยู่ระหวา่งด าเนินการรับสมัคร YSF และวางแผนด าเนินการจัดอบรม

    2.1 ปรับปรุงและพฒันาศูนย์ฯ 4/

    2.2 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ

3. งบประมาณที่เบกิจ่าย

    3.1 งบด าเนินงาน6/

    3.2 งบลงทุน
    3.3 เงินอุดหนุน

2. พฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

    1.3 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล

          1.3.1 อบรมหลักสูตรมาตรฐาน
                    สินค้าเกษตรและการตลาด

 10 - 2



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานด้านจดัเกบ็ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์อีน่ที่จ าเปน็ เพือ่การรวบรวม 

    การเกบ็รักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง
2. เพือ่ใหส้ถาบนัเกษตรกรเปน็แหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกนิความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    และมันส าปะหลัง ใหท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 
    ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร และอปุกรณ์อืน่ที่จ าเปน็ ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก
    เคร่ืองอบลดความชื้น เคร่ืองชั่ง และเคร่ืองสีข้าวโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ป ีพ.ศ. 2561 แหง่ 146 143 143

    เข้าร่วมโครงการ1/

    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 146 143 143
            ที่ก าหนด รายการ 267 257 257
     2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 146 132 132

รายการ 267 236 236

เป้าหมาย

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

2. ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบยีนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกจิรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพชืเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญ คือ ข้าว

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

ป ี2561

ผลงาน

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคผลงาน

     2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง/ แหง่ 146 4 4
รายการ 267 4 4

     2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 146 - -
รายการ 267 - -

    ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 146 - -
           กจิกรรมการใช้ประโยชน์จาก
           โครงสร้างพืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน2/

    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แหง่ 146 - -
           กลุ่มเกษตรกร3/ ตัน 700,000          - -

บาท - -
    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก ราย - -
           โครงสร้างพืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน

บาท 1017.9172 51.4694 51.4694
บาท - - -
บาท - - -
บาท 1,017.9172     51.4694 51.4694

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 แหง่

                  2/ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผน

                  3/ - อยู่ระหว่างการกอ่สร้างและติดต้ัง
                     - อปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญาจา้ง

    4.1 งบด าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน
    4.3 เงินอดุหนุน

            ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99 98 98

     เข้าร่วมโครงการ1/ รายการ 242 239 239
พ.ค. - ก.ย.

แหง่ 99 98 98
          ที่ก าหนด รายการ 242 239 239

แหง่ 99 91 91
รายการ 242 208 208

แหง่ 99 17 17
รายการ 242 69 69

แหง่ 99 1 1
รายการ 242 1 1

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง/

    2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบที่

    2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

    2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว

2. ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือ

           ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เพือ่พฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด าเนินุรกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน  กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม

ป ี2561
จ านวน 410.9081 ล้านบาท

2. เพือ่สนับสนุนปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์การตลาดแกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพือ่พฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิม่สินค้า
3. เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใหเ้ปน็กลไกขับเคล่ือนนโยบายรัฐในการพฒันาเศรษฐกจิ สังคมในชุมชน

 99 แหง่ ในพืน้ที่ 42 จงัหวัด

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    จดัจา้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

ส.ค. - ก.ย.

แหง่ 99 40 40

          สนับสนุน2/

แหง่ 99 - -

          การสนับสนุน
กโิลกรัม - - -

บาท - - -
กโิลกรัม - - -

บาท - - -
ราย - - -

พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081 19.5517 19.5517
ล้านบาท 0.2875 - -
ล้านบาท - - -
ล้านบาท 410.6206 19.5517 19.5517

หมายเหตุ  :  1/อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 แหง่

                  2/ - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผน 59 แหง่

                      - อยู่ระหว่างการกอ่สร้างและติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญาจา้ง

    4.3 เงินอดุหนุน

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    4.1 งบด าเนินงาน

   3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้าง

         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)

         4) มูลค่าการแปรรูป/จ าหน่าย (รวม)
         5) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์

         3) ปริมาณการแปรรูป/จ าหน่าย (รวม)

          พืน้ฐานและอปุกรณ์ที่ได้รับ

    4.2 งบลงทุน

    ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

กจิกรรมการใช้ประโยชน์จาก
          โครงสร้างพืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับการ

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้

    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพือ่พฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 

2. สนับสนุนอปุกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 6 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปพี.ศ. 2561 แหง่ 62 62 62
    เข้าร่วมโครงการ
2. ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 62 62 62
          ที่ก าหนด รายการ 149 149 149

แหง่ 62 62 62
รายการ 149 149 149

   2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง/ แหง่ 62 62 62
         ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 149 149 149

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

   2.2 จดัหาผู้รับจา้งแล้ว

เป้าหมาย
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เพือ่สนับสนุนสถาบนัเกษตรกรด าเนินธุรกจิยางพารา กอ่สร้าง จดัซ้ือ จดัหา ปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัเกบ็ รวบรวม แปรรูปยางพารา

1. เพือ่สนับสนุนปจัจยัพืน้ฐานและสนับสนุนอปุกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 56 แหง่

ป ี2561
จ านวน  340.429  ล้านบาท
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แหง่ 62  -  -
รายการ 149 -  -

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์
    จากโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์
    ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 62 5 5
          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง

          พื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน1/

    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 - -

          กลุ่มเกษตรกร2/

    3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพือ่ แหง่ 6 - -
          เพิม่มูลค่า บาท - -  -
     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - -  -

ล้านบาท 340.4299 83.4616 83.4616
ล้านบาท  -
ล้านบาท  -

    4.3 เงินอดุหนุน ล้านบาท 340.4299 83.4616 83.4616

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผน 57 แหง่

                 2/ อยู่ระหว่างการกอ่สร้างและติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญาจา้ง

    4.1 งบด าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย

   2.4 ด าเนินการเสร็จตามสัญญา
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย
ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จดัท ำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีกำร ม.ค.-61 เร่ือง 1 - -
     บริหำรจดักำรโครงกำร
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีกำรบริหำร ม.ค. - มี.ค. 61 คร้ัง/รำย/แหง่ 6 - -
    จดักำรกบักลุ่มเปำ้หมำย

คร้ัง/รำย  6/90  6/90  6/90
คร้ัง/รำย 6/420 6/420   6/420

ม.ค. - ธ.ค. 61
แหง่/ตัน 1/332.56 1/332.56
แหง่/ตัน 7/1,523.29 7/1,523.29

4. ส่งมอบยำงตำมชนิด ปริมำณ ม.ค. - ธ.ค. 61 ตัน (ข้น) 86,038,825 80.01 80.01
    และคุณภำพยำง ตำมควำมต้องกำรใช้ ตัน (แหง้) 487.89 - -

    ของหน่วยงำนภำครัฐ3/

    3.2 โรงงำนแปรรูปยำงของเอกชน2/

    2.1 เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบติังำน 
    2.2 เกษตรกร
3. เปดิจดุรับซ้ือยำง

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    3.1 โรงงำนแปรรูปยำงของ ก.ย.ท.1/

2) เพือ่เพิม่รำยได้ใหก้บัเกษตรกรชำวสวนยำ
3) เพือ่ลดผลกระทบต่อรำคำยำงพำรำภำยในประเทศ เปน็กำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
 (ระบเุปำ้หมำยของหน่วยงำน)
เมษำยน - กนัยำยน 2561
80 ล้ำนบำท (ค่ำบริหำรโครงกำร)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.1 โครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครฐั            

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กำรยำงแหง่ประเทศไทย
1) เพือ่เพิม่ปริมำณกำรใช้ยำงพำรำในประเทศ โดยส่งมอบใหห้น่วยงำนภำครัฐน ำไปใช้ประโยชน์
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หน่วย
ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

ม.ค. - ก.ย. 61
ล้ำนบำท 80 0.88 0.88

หมายเหตุ  :  1/ แปรรูปเปน็น้ ำยำงข้น ม.ค. - มี.ค. 61

                 2/ แปรรูปเปน็น้ ำยำงข้น ม.ค. - มี.ค. 61

                 3/ - หน่วยงำนภำครัฐขำดควำมชัดเจนในกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงของหน่วยงำนรัฐ
                     - กระทรงคมนำคม เกษตรฯ กลำโหม และยุติธรรม อยู่ระหว่ำงขออนุมัติงบประมำณ เพือ่มำซ้ือยำงตำมโครงกำรฯ

5. งบประมำณที่เบกิจำ่ย
    5.1 ค่ำบริหำรโครงกำร
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กโิลเมตร 
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แหง่ 317 - -
ตัน 3,509.50 - -

กโิลเมตร 999.65 - -
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท 3,548.0209 1.0908 1.0908
ล้านบาท
ล้านบาท

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    4.1 งบด าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน

3. เพือ่ด าเนินการปรับปรุง ส าหรับใช้เปน็แหล่งน้ าช่วยเหลือพืน้ที่การเกษตรการอปุโภค-บริโภค ประกอบกบัสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอกีทางหนึ่ง
พืน้ที่ด าเนินการในพืน้ที่ 53 จงัหวัด  จ านวน  317 รายการ 

เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.2 โครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครฐั            

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปจัจบุนัมีสภาพช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพือ่ใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหวังานโครงการชลประทานในการบริหารจดัการน้ า

กรมชลประทาน

    4.4 ...................................

1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
2. จ านวนยางพาราที่ใช้
3. ระยะทางที่ด าเนินการ

เป้าหมาย
ผลงาน

    4.3 เงินอดุหนุน

หน่วย
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง/  3/30  1/30  1/30
รายต่อคร้ัง

พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง/สถาบนั 7 /650 2/319 2/319

    10,000 ล้านบาท)2/

พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - -

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

2. จดัประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

3. ลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินงาน

ในการด าเนินงาน (ส่วนกลางด าเนินการ)3/

    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม1/

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย

    เพือ่รวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ

    เพือ่ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

15. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

การยางแหง่ประเทศไทย
เพือ่สนับสนุนสินเชื่อใหก้บัสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกจิเกีย่วกบัยางพารา น าไปใช้เปน็เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือ
ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง

    สนับสนุนสินเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนแก่
    สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา
    ด าเนินการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง

    เปน็เงินทุนหมุนเวียนแกส่ถาบนัเกษตรกร

พืน้ที่ด าเนินการในพืน้ที่ 55 จงัหวัด
เมษายน - กนัยายน 2561
จ านวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับใหส้ถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารากูยื้ม 10,000 ล้านบาท
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

พ.ค. - ก.ย. 61 จงัหวัด/ 55/2 - -
คร้ังต่อจังหวัด

พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน /  5/2 - -
คร้ังต่อเดือน

6. ผลการด าเนินงาน

1 ก.ย.57 - สถาบนั/  -/10,000 384/ 384 / 
6,653.872         ได้รับอนุมัติ6/ 31-ธ.ค.-62 ล้านบาท 6,653.87 6,653.872

1 ก.ย.57 - 31
 ธ.ค. 62

สถาบนั/  -/10,000 370/ 370/
31-ธ.ค.-62 ล้านบาท 8,204.47 8,204.47
1 ก.ย.57 - สถาบนั/  -/10,000 223/ 223/
31-ม.ีค.-63 ล้านบาท 6,813.76 6,813.76
1 ก.ย.57 - สถาบนั/  -/10,000 147/ 147/
31-ม.ีค.-63 ล้านบาท 1,390.70 1,390.70
1 เม.ย.60 - ล้านบาท 10,000 8,609.297 8,609.297
31-ธ.ค.-62
1 เม.ย.60 - ตัน/ล้านบาท - 16,334.66/ 16,334.66/
31-ม.ีค.-63 623.502 623.502
1 เม.ย.60 - ตัน/ล้านบาท - 19,608.01 

(มียางเกา่ด้วย
19,608.01 
(มียางเกา่ด้วย31-ม.ีค.-63

ต.ค.60 - ล้านบาท 6.955 1.335 1.335
ก.ย.-61

   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการรวบรวม

   6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการจ าหน่าย
          ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร7/

7. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    7.1 ค่าบริหารโครงการ

         ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร8/

5. ติดตามผลการด าเนินงานสถาบนัเกษตรกร

4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
  สนับสนุนสินเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนแก่

    สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา

   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่เบกิจา่ยจริง

   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ช าระคืนแล้ว

   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ยังไม่ช าระคืน

   6.5 จ านวนวงเงินกู้ที่สามารถย่ืนกู้ได้อกี

    ระดับจงัหวัด ด าเนินการจ านวน 2 คร้ัง

    (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจงัหวัด
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม

    มีทั้งหมด 55 จงัหวัด)4/

    ที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

    อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง5/

   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

หมายเหตุ  :  1/ กยท.ส านักงานใหญ่ด าเนินการ
                  2/ กยท.ส านักงานใหญ่ด าเนินการ
                  3/ กยท.ส านักงานใหญ่ด าเนินการ
                  4/ กยท.ส่วนภูมิภาคด าเนินการ
                  5/ กยท.ส่วนภูมิภาคด าเนินการ
                 6/ - ข้อมูลจาก ธ.ก.ส.

                     - การเบกิจา่ยเงินกู้มากกว่าวงเงินที่อนุมัติ เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้จา่ยเงินกู้เพิ่มเติมใหส้ถาบนัเกษตรกรจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเดิม ซ่ึงสถาบนัเกษตรกรได้เบกิจา่ยและช าระคืนเงินกู้ให ้ธ .ก.ส. แล้ว
                  7/ - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

                     - ผลการจ าหน่ายมากกว่าการรับซ้ือเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปดิกดียางและได้มีการจ าหน่ายยางพาราคงเหลือจากฤดูการผลิตป ี2560/61
                  8/ มียางเกา่ด้วย 3,273.35 ตัน 791.608
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

    เปา้หมาย
เม.ย. - พ.ค. 61 คร้ัง 1 1 1
ก.พ. - พ.ค. 61 คร้ัง 2 1 1

2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 1 1
ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - -
ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32 16 16
ก.พ. - ก.ย. 61 ราย  - 7 7

ราย/ล้านบาท - 2/720 2/720
บาท

ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2 0.097 0.097

    2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ3/

    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบีย้
    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง

5. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    5.1 ค่าบริหารโครงการ

3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ4/

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกบักลุ่ม

    1.1 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1/

    1.2 ผู้ประกอบการ2/

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เพือ่ผลักดันราคายางใหสู้งขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ใหเ้กดิความผันผวน เกดิความร่วมมือระหว่างเกษตรกร
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจดัซ้ือยางและการบริหารจดัการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมีราคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกูยื้ม 20,000 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

การยางแหง่ประเทศไทย
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หมายเหตุ  :  1/ จดัประชุมชี้แจงคณะท างานตรวจสต็อก 23 เม.ย. 61

                 2/ จดัประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ ก.พ. 61

                 3/ จดัประชุมคณะกรรมการ ม.ค. 61

                 4/ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 7 ราย มีความประสงค์จะจดัเกบ็ยางตามโครงการ ฯ จ านวน 107,500 ตัน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชือ่มโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกดักระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย
กลุ่ม

เปอร์เซ็น 15 - -
SME

ราย

6. จ านวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่ม

หน่วยงาน
   การยกระดับและมีความพร้อมในการใหบ้ริการ

1) ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชุมชน เกษตรกร บคุลากรหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป

เมษายน-กนัยายน 2561

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

17. โครงการยกระดับโครงสรา้งการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอยา่งครบวงจร
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

จ านวน ................................................ บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

    ด้านเทคโนโลยี

    ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันา

2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิม่ขึ้น
4. จ านวน SME ที่ได้รับการพฒันาเพือ่เพิม่
   ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล
5. จ านวนบคุลากรที่ได้รับการพฒันา

7. จ านวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับ
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

    8.3 เงินอดุหนุน
    8.4 ...................................

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบด าเนินงาน
    8.2 งบลงทุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2)  เพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้ประกอบการและบคุลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหม้ีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 

2) ผู้ประกอบการและบคุลากรในภาคธุรกจิ SMEs ที่เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิม่ผลิตภาพเชิงบรูณาการ
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย
ราย
กลุ่ม

กจิการ
กจิการ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

    5.3 เงินอดุหนุน
    5.4 ...................................

3. จ านวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง
4. จ านวน SMEs ที่มียอดขายเพิม่ขึ้น
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    5.1 งบด าเนินงาน
    5.2 งบลงทุน

เป้าหมาย
ผลงาน

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop)
   1.1 กลุ่ม SMEs ทั่วไป
   1.2 กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพสูง
2. จ านวนกลุ่ม SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม/วิเคราะห์

1) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกจิ 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน ................................................ บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบรหิารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู    
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกจิเพือ่สังคม 

    และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ ใหเ้ปน็มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ใหส้ามารถพฒันาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอนิทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพือ่พฒันาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอนิทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วน 
    เข้ามาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพือ่การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจยัเปน็เคร่ืองมือใหไ้ด้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการด าเนินงาน
    บริหารสินค้าเกษตรอนิทรีย์ตลอดหว่งโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปต่ีอๆ ไป ใหเ้ต็มพืน้ที่ทั้งประเทศ 77 จงัหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย์ จ านวน 600 ราย ในพืน้ที่ 6 กลุ่มจงัหวัด ได้แก ่นครปฐม สุพรรณบรีุ เพชรบรีุ แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน – กนัยายน 2561  
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย

หลักสูตร 4/6 จว. - -
คร้ัง 1 1 1

คร้ัง/ราย 1/100/6 จว. - -

    การฝึกอบรม1/

คร้ัง 4/6 จว. - -

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

จ านวน 6,118,600 บาท

เป้าหมาย
ผลงาน

2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
3. การจดัประชุมคณะท างานฯ 
4. การจดัฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ

    เชื่อมโยงตลาด

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

5. การจดัประชุมเจรจาและจดักจิกรรม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

ราย

ไร่
ล้านบาท 6.11 - -

บาท

บาท 0.342 - -
บาท

บาท 5.78 - -
หมายเหตุ  :  1/ จะเร่ิมจดัอบรม 4 หลักสูตร ในวันที่ 13-16 มิ.ย. 61 (จ.สกลนคร)  18-21 มิ.ย. 61 (จ.เพชรบรีุ) และ 26-29 มิ.ย. 61 จ.สุพรรณบรีุ
                  2/ อยู่ระหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง
                  3/ อยู่ระหว่างด าเนินการ

    8.3 เงินอดุหนุน

7. พืน้ที่น าร่องเกษตรอนิทรีย์ PGS 

    8.4  งบรายจา่ยอืน่3/

6. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเข้าสู่

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบด าเนินงาน

    8.2 งบลงทุน2/

    เกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

มี.ค. 61 คณะ 1 1 1

    ภาคการเกษตร
เม.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 2 2

    แผนงานฯ
มิ.ย. 61 คร้ัง 1 - -

มิ.ย. - ส.ค. 61 คร้ัง 2 - -

    ติดตามประเมินผล2/

พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 - -
ก.ย. 61 คร้ัง 1 - -

     ประเมินผลเบือ้งต้น
ก.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 - -

    เสนอผู้บริหาร กษ.

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20. โครงการประเมินผลการปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เพือ่ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ และปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการ ใช้เปน็ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เร่ือง
เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน 5,150,000 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

6. จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการติดตาม

7. จดัท ารายงานการติดตามประเมินผล

4. จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตาม

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน รายเดือน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงาน

2. จดัประชุมคณะท างานติดตามประเมินผล

3. จดัสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตาม

    ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิต

    วิเคราะหข์้อมูล และจดัท ารายงานการ

    ประเมินผลใหก้บัทีมติดตามประเมินผล1/
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หน่วย

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ก.ย. 61 เร่ือง 1 1 1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ อยู่ระหว่างเตรียมการ

                 2/ อยู่ระหว่างเตรียมการ

    9.2 งบลงทุน
    9.3 เงินอดุหนุน
    9.4 ...................................

8. จดัท าเอกสารเผยแพร่
9. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    9.1 งบด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

คร้ัง/ราย
พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 - -

    3 หลักสูตร1/

เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 - -
  2.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 - -

เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 - -
บาท

ล้านบาท 19.619 - -
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/อยู่ระหว่างจดัท าหลักสูตรแล้ว  เร่ิมอบรมเดือนมิถุนายน

    3.4 ...................................

1. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใหเ้กษตรกร

2. จดัฝึกอบรมเกษตรกรตสมเมนูทางเลือก 

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    3.1 งบด าเนินงาน
    3.2 งบลงทุน
    3.3 เงินอดุหนุน

  2.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว

  2.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการท านาเพิม่ขึ้น และมีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคล
ได้ตรงปญัหาและเกดิความย่ังยืน
เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจระดับอ าเภอ
และมีความต้องการพฒันาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพท านา 10,605 ราย พืน้ที่ด าเนินโครงการ 45 จงัหวัด
เมษายน - กนัยายน 2561
จ านวน 19,619,250 บาท

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมการข้าว
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 75,000 - -
ราย 75,000 - -
บาท
บาท 198.750 - -
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/อยูร่ะหวา่งคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากทีม AO ขยายระยะเวลาลงพืน้ทีส่ ารวจเป็นช่วง ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561

    3.2 งบลงทุน
    3.3 เงินอุดหนุน
    3.4 ...................................

1. จัดอบรมเกษตรกร1/

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
3. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย
    3.1 งบด าเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เพือ่ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ทีป่ระกอบอาชีพการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตวน์้ าเบือ้งต้น และลดรายจ่ายด้านการบริโภคอาหารสัตวใ์นครัวเรือน
สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตวน์้ าทีใ่ช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน  และเพือ่สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทีม่ีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตวน์้ าได้อย่างยัง่ยืนต่อไป
ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐทีเ่ข้าร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 77 จังหวดัทัว่ประเทศ
กุมภาพันธ ์- กันยายน 2561
จ านวน 198,750,000 บาท

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.2 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหง่รฐั               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมประมง
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 300 - -
    ให้แก่เกษตรกร 1/

ราย 250 - -
    ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 4 ภาค 
    ให้แก่เกษตรกร 2/

ราย 2,800 - -
    ในเขตปฏิรูปทีดิ่น 3/

บาท 4.174 - -
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหต ุ :  1/ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรวา่เปน็เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดินพบ จ านวน 101 ราย  อยู่ระหวา่งการด าเนินการอนุมัติโครงการ
                 2/ อยู่ระหวา่งประสานงานก าหนดการจัดอบรม 25-28 มิ.ย. 2561 เกษตรกรแจ้งความพร้อม 89 ราย
                 3/ อยู่ระหวา่งรออบรม 6 จังหวดั เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน 252 ราย ก าหนดการจัดอบรมช่วง 11-26 มิ.ย. 2561

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

21.3 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวสัดกิารแหง่รฐั               
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561

ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ในด้านศิลปาชีพ และการเกษตรด้านต่างๆ เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ท าให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิม่ขึน้
ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐทีเ่ข้าร่วมโครงการ 3,350 ราย 
พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 65 จังหวดัทัว่ประเทศ
เมษายน- กันยายน 2561
จ านวน 4.1740 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    4.3 เงินอุดหนุน
    4.4 ...................................

1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร

4. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย
    4.1 งบด าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สถาบันวจิัยเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้รับความรู้ และเพิม่ทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลเกษตรส าหรับเตรียมดินได้

สามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้เป็นช่างประจ าท้องถิน่ เกิดการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐปี 2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พืน้ทีด่ าเนินโครงการ ศูนย์วจิัยเกษตรวศิวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์วจิัยเกษตรวศิวกรรมขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศูนย์วจิัยเกษตรวศิวกรรมจันทบุรี จ.จันทบุรี ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่4 จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,080,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 400 80 80
ชิ้น 4 4 4
ราย 400 - -

4. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย4/ ล้านบาท 1.0800 - -
    4.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 1.0800 - -
    4.2 งบลงทุน ล้านบาท
    4.3 เงินอุดหนุน ล้านบาท
    4.4 ............................. ล้านบาท
หมายเหตุ  :  1/ รายชื่อเกษตรกรซ้ าซ้อนอยูใ่นระหวา่งคัดแยก
                 2/ ทุกโครงการใน กษ. ลงพืน้ทีเ่ดียวกันในเวลาเดียวกันท าให้เกษตรกรลังเลทีจ่ะอบรม
                 3/ เกษตรกรเป้าหมายอยูใ่นช่วงเวลาฤดูการท านาจึงไม่ให้ความสนใจทีจ่ะเข้าอบรม
                 4/ เกษตรกรบางรายทีม่ีรายชื่อติดต่อไม่ได้

1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐ1/

2. จดัสร้างชดุเคร่ืองมอืส าหรับชว่ยในการซ่อมแซม2/

3. จดัอบรมพื้นฐานความรู้ทางชา่ง การใชง้าน
  จอบหมนุให้ถกูวธิ ีการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง3/

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย
เป้าหมาย

ค าชีแ้จงปัญหาอุปสรรค

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ.รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21.4 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหง่รฐั

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. รับรายชื่อเกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451 27,451
    และสหกรณ์
2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู  พ.ค. 61 ราย 10,800 10,672 10,672
    การพฒันาทักษะอาชีพ พร้อมจดัส่ง
    ใหศู้นย์ปฏิบติัการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. – ส.ค. 61 ราย 10,800 - -
4. จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ มิ.ย. – ส.ค. 61 ราย 10,800 - -
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) บาท 31,104,000 - -

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิม่ขึ้น มีรายได้ในการด ารงชีวิต สามารถแกไ้ขปญัหา
    ใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคลได้ตรงปญัหา อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด
     ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จา่ยได้อย่างเหมาะสม
เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ(ปรจ.)  และมีความต้องการพฒันาตนเอง

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

เมษายน - กนัยายน 2561
ด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ผลงาน

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

จ านวน 31,104,000 บาท

 21 - 5



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 9,600 2,385 2,408
    คุณสมบติัที่ก าหนด

ราย 9,600 2,233 2,256
    โครงการ

ราย 9,600 - -
ล้านบาท 11,097,600 - -

บาท 11,097,600 - -
บาท
บาท
บาท

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมพฒันาที่ดิน
เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพฒันาที่ดินเพิม่ขึ้น สามารถน าไปพฒันาทรัพยากรดินเพือ่การเกษตรในพืน้ที่ตนเอง
 เพือ่บรรเทาและแกไ้ขปญัาความยากจน
เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบติัจากคณะท างานพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐประจ าอ าเภอ (ทีมหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย 
( 16 แหง่ๆละ 6 รุ่น ๆ ละ 100 ราย)
เมษายน - กนัยายน 2561
จ านวน 10,920,732 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    4.3 เงินอดุหนุน
    4.4 ...................................

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตาม

2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    4.1 งบด าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพือ่ฝึกทักษะการท าเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บัเกษตรกรน าไปปฏิบติัในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ม.ค. ศูนย์ 158 158 158
    เรียนรู้อื่นๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ1/

มี.ค.-พ.ค. ราย 88,630 20,274 20,274
    เข้ารับการพฒันาทักษะอาชีพ2/

พ.ค.-ส.ค. ราย 88,630 140 140
พ.ค.-ก.ย. ล้านบาท 221.57 - -

บาท
บาท

พ.ค.-ส.ค. ล้านบาท 221.57 50.685 50.685
บาท

หมายเหตุ  :  1/ ในเดือน พ.ค. 2561 ส่วนใหญ่อยุ่ระหว่างการจดัท าแผนการฝึกอบรมเกษตรกรของศูนย์

                  2/ จ านวนเกษตรกรในข้อ 2 และงบอดุหนุนข้อ 4.3 เปน็ยอดที่โอนจดัสรรใหจ้งัหวัด

                  3/ มีผลการอบรมใน 2 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดอบุลราชธานี และจงัหวัดขอนแกน่ ซ่ึงยังเบกิจา่ยงบประมาณไม่แล้วเสร็จ

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือนพฤษภาคม

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรอย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบญัชีรายชื่อผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐที่เข้าร่วมโครงการ 88,630 ราย 
พืน้ที่ด าเนินโครงการ 77 จงัหวัดทั่วประเทศ
เมษายน-กนัยายน 2561
จ านวน 221,575,000 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    4.2 งบลงทุน
    4.3 เงินอดุหนุน
    4.4 ...................................

1. คัดเลือกศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น และศูนย์

2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปา้หมาย

3. จัดฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย3/

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    4.1 งบด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี้ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2.เพือ่ใหม้ีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรรายบคุคลได้ตรงปญัหาและเกดิความย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ 
พืน้ที่ด าเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรต์ิฯ 21 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

เม.ย.-มิ.ย.61 ราย 1,600 1,155 1,155
    ขั้นพืน้ฐานของเกษตรกร1/

เม.ย.-มิ.ย.61
    2 หลักสูตร
    2.1. การปลูกหม่อนผลสดเพือ่การ ราย 400 - -
           ใช้ประโยชน์จ านวน 20 รุ่น
    2.2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 0.0272 0.0272

ล้านบาท 7.253 0.0272 0.0272
บาท
บาท
บาท

    3.4 ................................... บาท
หมายเหตุ  :  1/ เกษตรกรที่เลือกด้านหม่อนไหมมีน้อย และยังไม่มีการปรับเปล่ียนรายชื่อจนปจัจบุนั

    3.2 งบลงทุน
    3.3 เงินอดุหนุน

เป้าหมาย
ผลงาน

1. ตรวจสอบคุณสมบติัและความต้องการ

2. จดัอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    3.1 งบด าเนินงาน

1.เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้นอกฤดูการผลิตเพิม่ขึ้น

เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 และมีความต้องการเสริมทักษะอาชีพพฒันาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 

เมษายน-กรกฏาคม 2561
จ านวน 7,253,400 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมหม่อนไหม
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ 

จ านวน 8,820 ราย พืน้ที่ด าเนินการ 77 จงัหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ราย 8,820 41,219 41,219
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 3,160 3,160

ราย 8,820 260 260
คร้ัง 882

ล้านบาท 12.2598 0.3096 0.3096
ล้านบาท 12.2598 0.3096 0.9096

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ  :  1/ ผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐมีความสนใจ และสมัครฝึกอบรมทกัษะอาชีพด้านปศุสัตว์จ านวนมากต้องจดัล าดับความส าคัญในการคัดเลือก

    5.3 เงินอดุหนุน
    5.4 ...................................

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร1/

3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบียน 7 หลักสูตร
4. ติดตาม ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปญัหา
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    5.1 งบด าเนินงาน
    5.2 งบลงทุน

จ านวน 12,259,800 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

1.เพือ่พฒันาทักษะองค์ความรู้ใหก้บัเกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

เกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์ 

พฤษภาคม-กนัยายน 2561

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

กรมปศุสัตว์
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ใหก้บัชุมชน 

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

คร้ัง 2 2
ราย 7,520 328 328
แหง่ 172 - -
แหง่ 93 - -

ร้อยละ 100 - -
แหง่ 76 - -

ร้อยละ 100 - -
บาท
บาท

ล้านบาท 187.5545 0.0893 0.0893
บาท

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสรา้งรายได้แก่เกษตรกร 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

พืน้ที่ชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ และโครงการชลประทานจงัหวัด 76 โครงการ และจา้งแรงงานเกษตรกร 7,520 คน

วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561

กรมชลประทาน

จ้านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เพือ่สนับสนุนการจา้งแรงงานเสริมสร้างรายได้ใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจใหเ้กษตรกร ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเข้มแข็ง

เป้าหมาย
ผลงาน

    4.3 เงินอดุหนุน

   3.1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    4.1 งบด้าเนินงาน
    4.2 งบลงทุน

   3.2 โครงการชลประทานจงัหวัด 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจา้งแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้า จดัเวทชีุมชน 

หน่วย
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการ 
 

ล าดับท่ี โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
1. โครงการฝายชะลอน ้าและการจัดหาแหลง่น ้าชุมชน  กรมพฒันาที่ดิน  

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ส่วนประเมินผลปจัจัยพื นฐานทางการเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านแหล่งน ้าชลประทาน  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปจัจัยพื นฐานทางการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน  การยางแหง่ประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนประเมินผลธุรกจิสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไมเ่หมาะสมในการปลกูข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม  

กรมพฒันาที่ดิน ส่วนประเมินผลแผนพฒันาการเกษตร 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพฒันาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว 
ส่วนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุและสง่เสรมิการผลิตปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากนิ 
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม 

ส่วนประเมินผลปจัจัยพื นฐานทางการเกษตร 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกจิสถาบันเกษตรกร 
11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พืชผลทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกจิสถาบันเกษตรกร 
12. โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์แปรรปูผลผลิตทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพฒันาการเกษตร 

 



 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการ (ตอ่) 

 
ล าดับท่ี โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 

13. โครงการเพิม่ศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพารา 
ในสถาบันเกษตรกร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลพืช 

14. โครงการสง่เสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  การยางแหง่ประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

15. โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบนั
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง  

การยางแหง่ประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

16. โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ระกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 

การยางแหง่ประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรปูอย่างครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกจิ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  กระทรวงพาณิชย ์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
20. โครงการประเมนิผลการปฏิรปูโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการ (ตอ่) 
 

ล าดับท่ี โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
21. โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ  
กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพฒันาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
 
 




