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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 1 
 1. โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน   1 
 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 2 
 3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 2 
 4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไมเ่หมาะสมในการปลกูข้าวเพือ่ท้าเกษตรผสมผสาน 3 
 5. โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุพืช 3 
 6. โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี 3 
 7. โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุและสง่เสรมิการผลิตปศุสัตว์ 4 
 8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 4 
 9. โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทา้กินของเกษตรกร 5 
 10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 5 
 11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พืชผลทางการเกษตร 6 
 12. โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์แปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 6 
 13. โครงการเพิม่ศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร 6 
 14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 7 
 15. โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 7 
 16. โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ระกอบกิจการยาง  7 
 17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 8 
 18. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกจิ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 8 
 19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ 8 
 20. โครงการประเมินผลการปฏิรปูโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 8 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 8 
 21. โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแกเ่กษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 8 
 22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (พด.) 1 - 1 
1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน (ชป.) 2 - 1 
3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน (กยท.) 3 - 1 
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน (กสก.) 3 - 2 
4 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไมเ่หมาะสมในการปลกูข้าวเพื่อทา้เกษตรผสมผสาน (พด.) 4 - 1 
5 โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุพืช (กสก.) 5 - 1 
6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี (กข.) 6 - 1 
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี (กวก.) 6 - 4 
7 โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุและสง่เสรมิการผลิตปศุสัตว์ (กศ.) 7 - 1 
8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.) 8 - 2 
8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปศ.) 8 - 3 
8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กวก.) 8 - 5 
9.1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
9.3 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 
9.4 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก) 10 - 1 
11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พืชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 
12 โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์แปรรปูผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 
13 โครงการเพิม่ศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13 - 1 



 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หน้า 

14.1 โครงการสง่เสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 14 - 1 
14.2 โครงการสง่เสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชป.) 14 - 3 
15 โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 
16 โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ระกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 16 - 1 
17 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอย่างครบวงจร (อก.) 17 - 1 
18 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกจิ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู (อก.) 18 - 1 
19  โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) 19 - 1 
20 โครงการประเมินผลการปฏิรปูโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 20 - 1 
21.1 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กข.) 21 - 1 
21.2 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปม.) 21 - 2 
21.3 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 
21.4 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กวก.) 21 - 4 
21.5 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กสก.) 21 - 5 
21.6 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (พด.) 21 - 6 
21.7 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กษ.) 21 - 7 
21.8 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.) 21 - 8 
21.9 โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.) 21 - 9 
22 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 22 - 1 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสรา้งศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร วงเงินรวม 24,300.69 ล้านบาท และร่วม

ด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก วงเงินรวม 693.08 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
24,993.77 ล้านบาท 

 

ผลการด าเนินงาน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561  ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,951.46 ล้านบาท ร้อยละ 12.15 ของเป้าหมาย 
24,993.77  ล้านบาท แบ่งเป็น  แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 2,869.20 ล้านบาท ร้อยละ 11.81 ของเป้าหมาย 24,300.69 ล้านบาท 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 83.41 ล้านบาท  ร้อยละ 12.03 ของเป้าหมาย 693.08 ล้านบาท 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน   
1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า (พด.) ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 147 แห่ง ร้อยละ 13.40 ของเป้าหมาย 1,097 แห่ง   

เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) จ านวน 759 ราย ร้อยละ 8.65 ของเป้าหมาย 8,776 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.828 ล้านบาท ร้อยละ 3.48 
ของเป้าหมาย 109.70 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการแล้วเสร็จ 108 แห่ง ร้อยละ 44.26 ของเป้าหมาย 244 แห่ง 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.2036 ล้านบาท  ร้อยละ 18.57 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  ด าเนินการจัดท าราคากลางและจัดหาผู้รับจ้างแล้ว 4 จังหวัด  และลงนาม
ในสัญญาแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ และปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างแล้ว 80 จุด   

 

 
 
 



 
 

2 
 

2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.) มผีลการเบิกจ่ายเพือ่การลงทุนทั้งสิ้น ๘๖๘.๗๒ ลา้นบาท เบกิจ่ายค่าซื้อที่ดิน ๕๑๘.๔๐ ล้านบาท 
2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

๑) จ้างงานเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการ ๑,๑๓๑ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๘๗.๑๓  ของเป้าหมาย ๑,๒๙๘ ราย  
๒) จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ า ๕๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๕ ของเป้าหมาย ๘๘ กลุม่ 
๓) ปรับปรุง/ซอ่มแซมแหลง่น้ าชลประทาน ๑๓ แห่ง คิดเปน็ร้อยละ ๔.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ แหง่  
๔) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๕) มีพื้นที่รบัประโยชนจ์ากโครงการ ๗,๘๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๗ ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่  
๖) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑,๒๗๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙ ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรอืน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  
๑) ปรับปรุง/ซอ่มแซม โครงการชลประทานแล้วเสรจ็ ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง  
๒) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๖,๑๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘ ของเป้าหมาย ๑๗,๙๐๐ ไร่ 
๓) มีพื้นที่รบัประโยชนจ์ากโครงการ ๔,๙๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่  
๔) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยัง่ยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.)  1) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 14,893 ราย ร้อยละ 49.64  ของเป้าหมาย 30,000 ราย  

2) พื้นที่สวนยางพาราเข้าร่วมโครงการ 94,660.98 ไร่ ร้อยละ 63.11 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่  3) ส ารวจรังวัดพื้นที่ยางพาราเพื่อการตัดโค่นแล้ว 8,761.70 ไร่ 
ร้อยละ 9.26 ของพื้นที่ยางพาราเข้าร่วมโครงการ 94,660.98 ไร่ 4) การตัดโค่นต้นยางที่รังวัด และได้รับเงินอุดหนุนแล้วไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 1,620 ราย 
พื้นที่ 8,761.70 ไร่ เป็นเงิน 35,046,000 บาท  5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 36.544 ล้านบาท ร้อยละ 2.42 ของเป้าหมาย 1,508.286 ล้านบาท จ าแนกเป็น 
งบด าเนินงาน 35.046 ล้านบาท ร้อยละ 18.08 ของเป้าหมาย 1,500 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ 1.498 ล้านบาท ร้อยละ 2.34 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายช่ือเกษตรกรจาก กยท.  9,403 รายช่ือ อบรมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้ว จ านวน 5,393 ราย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 14.245 ล้านบาท ร้อยละ 31.18 ของเป้าหมาย 
45.690 ล้านบาท 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือท าเกษตรผสมผสาน (พด.)  1) ช้ีแจงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 29 ราย ร้อยละ 44.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร จ านวน 450 ราย ร้อยละ 46.20 ของเป้าหมาย 974 ราย  2) คัดเลือก
เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 708 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของเป้าหมาย 948 ราย  3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 689 ราย ร้อยละ 88.79 ของเป้าหมาย 776 ราย   4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน จ านวน 2534 
ไร่ ร้อยละ 37.09 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่  มีเกษตรกรที่ได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 383 ราย ร้อยละ 44.07 ของเป้าหมาย 869 ราย   5) สินค้า หรือ
ชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 7.14 ของเป้าหมาย 14 ชนิด  6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 874,071.25 บาท 
ร้อยละ 2.94 ของเป้าหมาย 29,680,100 บาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.)  ด าเนินการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 แล้ว จ านวน 25 คน ร้อยละ 16.67  ของเป้าหมาย 150 คน ส าหรบั
การจัดต้ังศูนย์ขยายพันธ์ุพืช จ านวน 10 แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปรับปรงุโรงเรือนและครุภัณฑ์  

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
6.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.)  ด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ 18 ชุด (ส่งมอบแล้ว 3 ชุด รอลงนามในสัญญา 23 เครื่อง/ชุด พิจารณาผล 5 เครื่อง/ชุด 
และพิจารณาผล 5 เครื่อง/ชุด) และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 88 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว 2 เครื่อง รอส่งมอบ 9 เครื่อง ลงนามในสัญญา 3 เครื่อง อยู่ระหว่าง
พิจารณาผล 73 เครื่อง ประกาศเชิญชวน 1 เครื่อง) และจัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแล้ว 500 ราย ร้อยละ 27.78 ของเป้าหมาย 
1,800 ราย ก าหนดแผนอบรมการใช้เครื่องมือ และบ ารุงรักษา 160 ราย แล้วใน 6 จังหวัด 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
44 กลุ่มเกษตรกร 1,035 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลือง 212 ราย 
2,093.5 ไร่ (ร้อยละ 81.54 และ 107.36 ของเป้าหมาย 260 ราย และ 1,950 ไร่) ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียว 244 ราย 3,383.5 ไร่ )ร้อยละ 6.08 และ 107.41 
ของเป้าหมาย 230 ราย และ 3,150 ไร่) ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสง 624 ราย 1,181 ไร่ ร้อยละ 119.04 และ 111.41 ของเป้าหมาย 525 ราย และ 1,060 ไร่ 
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธ์ุหลัก  20 ราย  82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ การผลิตปลายฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนตุลาคม ท าให้ต้องกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 
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7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.)  ด าเนินการจัดหาจ านวนแม่พันธ์ุที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว  20,069 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 79.74 ของเป้าหมาย 25,169 ตัว จ านวนสัตว์พันธ์ุดีที่ผลิตได้และจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแล้ว 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.09  
ของเป้าหมาย 18,800 ราย  จ าหน่ายลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธ์ุตามโครงการ 35,289 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของเป้าหมาย 1,838,488 ตัว  (โดยมีประกาศจาก
กรมปศุสัตว์ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ก าหนดราคาจ าหน่ายพันธ์ุสัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 18)  น้ าเช้ือสุกรที่ผลิตได้แล้ว 700 โดส๊ 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส จ าหน่ายน้ าเช้ือสุกรให้กับเกษตรกรได้ 626 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 20.87 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส  โดยมีเกษตรกรมา
ซื้อน้ าเช้ือสุกรแล้ว 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.50 ของเป้าหมาย 200 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
15.546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.10 ของเป้าหมาย 140 ล้านบาท 

 
 

 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.)  จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ด าเนินการได ้9,101 ชุมชน  ครบตามเป้าหมาย รับสมัครเกษตรกร 

1,626,458 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของเป้าหมาย 1,820,200 ราย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 762.2972 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  14.44  ของเป้าหมาย 
5,278.3941 ล้านบาท                              

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (กป.)  1) จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จ านวน 100 เล่ม แจกจ่ายกลุ่มเกษตรกร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ านวน 5 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ รวม 104 ราย  3) โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ จ านวน 20 แห่ง ในพื้นที่ 19 จังหวัด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จัดสรร
งบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และแผนการด าเนินงานฯ แล้ว จ านวน 17 แห่ง (กลุ่มเกษตรกรจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมพร นครปฐม และ
จันทบุรี ยังยื่นเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถโอนเงินให้กลุ่มเกษตรกรได้  

ปัจจุบันสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดซื้ออุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
ครบถ้วนแล้ว และได้เริ่มด าเนินการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ โดยรอบแรกมีการผลิตเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จ านวน 75 ลิตร 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.)  เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ  จ านวน 3,700 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 92.50 ของเป้าหมาย 4,000 ราย เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ จ านวน 100 ราย  ครบตามเป้าหมาย ด าเนินการผลิตน้ าเช้ือโคเนื้อแล้ว 48,543 โด๊ส  
คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของเป้าหมาย 1,000,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 26.9945  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 ของเป้าหมาย 518.9000 ล้านบาท 
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8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.)  ประสานงานกับพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้การท างานระหว่างศูนย์เครือข่าย และกลุ่ม
เกษตรกร  และช้ีแจงการท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ๓๓ จังหวัด ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒,๓๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ ของเป้าหมาย 2,500 ราย  
ผ่านการฝึกอบรมที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง จ านวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย จัดตั้งศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย 
๒๔ แห่ง อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี จ านวน 2๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๗๙ 
ของเป้าหมาย 19 ครั้ง และจัดพิมพ์คู่มือการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายแจกจ่ายให้เกษตรกรแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒.๒๖๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙.๒๓ ของเป้าหมาย 
24.499๒ ล้านบาท 

 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร  
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.)   อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 6,386 ราย 

ร้อยละ 49.47 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 13.9918 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 60.20 ของเป้าหมาย 23.2390 ล้านบาท 
9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (กสส.)   จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้แล้ว 5 แห่ง  ร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 แห่ง  

จัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ได้แล้ว 1 แห่ง และจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปได้แล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
10.4404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.86 ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)  เกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว 666 ราย ร้อยละ 51.23 ของเป้าหมาย 1,300 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแลว้ 
0.2944 ล้านบาท ร้อยละ 3.76 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.)  คัดเลือกเกษตรกรครบตามเป้าหมาย 800 ราย   ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
405 ราย ร้อยละ 50.63 ของเป้าหมาย 800 ราย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.0207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.)  
10.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม ่ประกอบด้วย  

1) หลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกรครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จ านวน 277 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.20 
ของเป้าหมาย 3,850 ราย 

2) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
3) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหมสู่่สากล อยู่ระหว่างรบัสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อยู่ระหว่างการสง่แผนพฒันาเพื่อรบัการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนรู้ 
10.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 7.1774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของเป้าหมาย 66.6905 ล้านบาท 
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 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสรา้งมูลค่าเพ่ิม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.)  1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์เพื่อการรวบรวม
และเก็บรักษา ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 143 แห่ง ร้อยละ 97.95 ของเป้าหมาย 146 แห่ง  2) จัดหาผู้รับจ้างหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 
และอุปกรณ์เพื่อการรวบรวมและเก็บรักษา ได้แล้ว จ านวน 140 แห่ง ร้อยละ 95.89 ของเป้าหมาย 146 แห่ง  3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไป
ตามสัญญา จ านวน 83 แห่ง ร้อยละ 56.85 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 4) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 0.68 ของเป้าหมาย 146 แห่ง  
5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว จ านวน 21 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 14.38 ของเป้าหมาย 
146 แห่ง 6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 564.7778 ล้านบาท ร้อยละ 55.48 ของเป้าหมาย 1,017.9172 ล้านบาท 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 98 แห่ง ร้อยละ 98.99 ของเป้าหมาย 
99 แห่ง (1) จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด จ านวน 98 แห่ง ร้อยละ 98.99 ของเป้าหมาย 99 แห่ง (2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว จ านวน 98 แห่ง ร้อยละ 98.99 
ของเป้าหมาย  (3) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา จ านวน 70 แห่ง ร้อยละ 70.70 ของเป้าหมาย (4) ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
สัญญา จ านวน 7 แห่ง ร้อยละ 7.07 ของเป้าหมาย   2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว จ านวน 
53 แห่ง ร้อยละ 53.53 ของเป้าหมาย  ที่เหลืออีก 46 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผน 3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 260.5753 ล้านบาท ร้อยละ 63.41 
ของเป้าหมาย 410.9081 ล้านบาท 

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.)  สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไดด้ าเนินการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด 62 แห่ง ครบตามเป้าหมาย จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 60 แห่ง ร้อยละ 96.77 ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างหรือติดต้ัง 26 แห่ง 
ร้อยละ 41.94 ของเป้าหมาย  ด าเนินการเสร็จตามสัญญาแล้ว 13 แห่ง ร้อยละ 20.97 ของเป้าหมาย  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการส่งเสริมแนะน า และติดตาม
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 26 แห่ง ร้อยละ 41.9 ของเป้าหมาย  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว จ านวน 217.8281 ล้านบาท  
ร้อยละ 63.99 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 
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14. โครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (กยท.)  1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก  และวิธีการบริหารจัดการครบตามเป้าหมาย 

1 เรื่อง  2) ช้ีแจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ  6 ครั้ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย จ าแนกเป็น ช้ีแจงเจ้าหน้าที่ 6 ครั้ง 90 ราย และเกษตรกร 6 ครั้ง 
420 ราย  3) เปิดจุดรับซื้อยาง 8 แห่ง  รับซื้อยางได้ 1,880.89 ตัน   4) รับซื้อน้ ายางสดได้ 3,952.77 ตัน น าไปแปรรูปเป็นน ายางข้น 1,880.89 ตัน ร้อยละ 3.10 
ของเป้าหมาย 60,655.72 ตัน และส่งมอบแล้ว 125.01 ตัน  5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.363 ล้านบาท  ร้อยละ 0.45 ของเป้าหมาย 
80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.)  อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
3.9111 ล้านบาท  ร้อยละ 0.11 ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (กยท.) 
การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 30 ราย ของเป้าหมาย 3 ครั้ง ครั้งละ 

30 ราย และจัดประชุมช้ีแจงโครงการ 7 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย มีสถาบันเข้าร่วม 728 สถาบัน ร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 650 สถาบัน  สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้
384 สถาบัน วงเงิน 6,665.772 ล้านบาท  มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 8,503.667 ล้านบาท  วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก ธ.ก.ส. 
จ่ายเพิ่มเติมให้สถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม มีวงเงินที่ยังไม่ช าระคืน 1,469.467 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,530.533 ล้านบาท  โดยสามารถ
รวบรวมยางได้ 29,847.08 ตัน มูลค่า 1,053.171 ล้านบาท  และจ าหน่ายได้ 56,791.25 ตัน มูลค่า 1,160.808 ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ 
เนื่องจากสถาบันน ายางคงเหลือ ปี 2560/61 มาจ าหน่าย 

 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.)  1) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานตรวจสต็อก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 จ านวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมผู้ประกอบการ จ านวน 1 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง   
2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ครั้ง ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง  และคณะท างานตรวจสต็อกยาง 16 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 32 ครั้ง เบิกจ่าย
งบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 0.197 ล้านบาท ร้อยละ 9.85 ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 

 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป จ านวน 529 ราย จากเป้าหมาย 55,000 ราย  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีอัตโนมัติ อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็ง สร้างระบบการบริหารจัดการสมาชิก ในเครือข่าย
จ านวน 150 กิจการ/กลุ่ม และการจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้การบริการของศูนย์ ITC อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 11.5196 ล้านบาท ร้อยละ 7.03 
ของเป้าหมาย 163.8791 ล้านบาท  
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18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 747 กิจการ และมีวิสาหกิจผ่านคุณสมบัติจ านวน 117 กิจการ ร้อยละ 5.85 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 28.485 ล้านบาท 
ร้อยละ 14.24 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท  

 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหมแ่ละตลาดรองรับสินค้าเกษตรท่ีมั่นคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 และมีการจัดอบรมไปแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวนเกษตรกรเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 609 ราย   

 

20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.)   จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแล้ว 2 ครั้ง ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 
3 ครั้ง   จัดสัมมนาช้ีแจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 
2561  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 19.81 ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท  
 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลงัเป็นเจ้าภาพ) 

 

21. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ)  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะ
อาชีพที่ก าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 12,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของเป้าหมาย 208,805 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม และ
อยู่ระหว่างด าเนินการอบรม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 43.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของเป้าหมาย 505.52 ล้านบาท 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า โดยจัดเวทีชุมชน 688 ครั้ง 2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 
6,754 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของเป้าหมาย 7,520 ราย 3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 39.8098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของเป้าหมาย 187.5545 ล้านบาท 

 
 



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(2) เพือ่ใหม้ีแหล่งกกัเกบ็น ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพือ่อนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ้ำ ลดปญัหำกำรชะล้ำงพงัทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แกเ่กษตรกร ก.ค.-ก.ย. 61 รำย 164,550 - 3,925              3,925              

2. กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ้ำแล้วเสร็จ1/ พ.ค.-ก.ย. 61 แหง่ 1,097 9 138 147                 
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้ำงงำน รำย 8,776 72 687 759                 
   สร้ำงรำยได้ให้แกเ่กษตรกรผู้เข้ำร่วม
   โครงกำร
4. พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 - 1,910              1,910              

พ.ค.-ก.ย. 61 บำท 109,700,000   - 3,822,761.40   3,822,761.40   
บำท 42,015,100 - 1,156,407.00   1,156,407.00   
บำท 67,684,900 - 2,666,354.40   2,666,354.40   

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

1.1 โครงการสรา้งฝายชะลอน  าและจัดหาแหล่งน  าชุมชน
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

กรมพฒันำที่ดิน
(1) เพือ่เพิม่ควำมชุ่มชื นใหแ้กท่รัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนินโครงกำร  

(4) เพือ่สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรค

พื นที่ด้ำเนินกำร 45 จงัหวัด กจิกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพือ่กำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แหง่ เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่ำงน้อย 164,550 รำย
เมษำยน - กนัยำยน 2561
จ้ำนวน  109,700,000 บำท

เป้าหมาย
ผลงานหน่วย

5. งบประมำณที่เบกิจำ่ย
    5.1 งบด้ำเนินงำน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

    5.2 งบลงทุน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

 1 - 1



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

แหง่ 244 - 108 108

   1.4 พืน้ที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
บาท 6,482,820 - 1,203,642.65   1,203,642.65    

ผลงาน

(1) เพือ่ขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพือ่ใหเ้กษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้้าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในท้องถิ่น

กอ่สร้างถังเกบ็น้้า คสล. เพือ่การเกษตรในพืน้ที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด้าเนินการทั้งหมด 8 แหง่ 80 ถัง (4 จงัหวัด) 

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

1.2 โครงการสรา้งฝายชะลอน  าและจัดหาแหล่งน  าชุมชน               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

1. กอ่สร้างฝายชะลอน้้าชั่วคราว 

เมษายน-กนัยายน 2561
ฝายชะลอน้้าจ้านวน 6.4280 ล้านบาท กอ่สร้างถังเกบ็น้้า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปญัหาการขาดแคลนน้้าใช้เพือ่การเกษตรใหแ้กเ่กษตรกร 

พืน้ที่ด้าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แหง่

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้้าที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ

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

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

ราย
แหง่ 80 - - - จดัท้าราคากลางและจดัหา

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่ ตัวผู้รับจา้งแล้ว 4 จงัหวัด
    2.4 พืน้ที่เกษตรได้รับประโยชน์ ลงนามในสัญญาแล้ว 2 จงัหวัด

บาท 8,293,800       - - - ได้แก ่นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ
เตรียมปรับพืน้ที่แล้ว 80 จดุ
อยู่ระหว่างเตรียมท้าแผน
การสร้างถังน้้า คสล.

    2.2 ถังเกบ็น้้า คสล. ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ
/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

   2.5 งบประมาณที่เบกิจา่ย

2. กอ่สร้างถังเกบ็น้้า คสล.
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่สร้างความมั่นคงเร่ืองน ้า ใหม้ีน ้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและปอ้งกนับรรเทาอทุกภัยในฤดูน ้าหลาก 2) เพือ่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร 

ท้าใหเ้กษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิม่มากขึ น 3) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าใหดี้มากย่ิงขึ น 4) เพือ่สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ
5) เพือ่ฟืน้ฟโูครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภัยในป ี2560   6) เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการน ้าในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิม่รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ท้าอาชีพเกษตรกรรม
    และประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากนิเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 8) เพือ่ปอ้งกนับรรเทาภัยอทุกภัยและภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบรีุ
 และสนับสนุนน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหวัหนิ  9) เพือ่เปน็การเตรียมความพร้อม และเพิม่ประสิทธิภาพการด้าเนินการกอ่สร้าง   งานปอ้งกนัและบรรเทาภัยจากน ้า
 เพือ่ใหส้ามารถด้าเนินการกอ่สร้างได้ตามแผนงาน  10) เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปญัหาด้านน ้าตามข้อส่ังการของ นรม.ในคราวลงพื นที่/รายการที่เสนอแกป้ญัหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้
11) เพือ่เพิม่พื นที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ใหม้ากขึ น 

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

1. พฒันาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องจากพระราชด้าริ

   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 1,298              - 1,131         1,131         
   1.2 จดัตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 - 51             51              
   1.3 แหล่งน ้าชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 - 13             13              
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  (กษ. รว่มด าเนินการ)

กรมชลประทาน

พื นที่ด้าเนินการ 71 จงัหวัด จ้านวน 1,585 แหง่

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน  าชลประทาน                  

ผลงานหน่วย

จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

1) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 17,960 ไร่  2) พื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ น 361,704 ครัวเรือน 4) ปริมาตรน ้าเก็บกักเพิ่มขึ น 14.09 ลบ.ม.

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)
เป้าหมาย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ผลงานหน่วย ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด)

เป้าหมาย

   1.4 พื นที่ชลประทานเพิม่ขึ น ไร่ 60 - -            -             
   1.5 พื นที่รับประโยชน์จากโครงการ ไร่ 92,285 - 7,820         7,820         
ชลประทาน
   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 - 1,270         1,270         
จากโครงการ
2. พฒันา ฟืน้ฟแูหล่งน ้าชลประทานเพือ่
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภัยและภัยแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 - 19             19              
ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
   2.2 พื นที่ชลประทานเพิม่ขึ น ไร่ 17,900 - -            -             
   2.3  พื นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน ไร่ 2,050,676 - 6,190         6,190         
   2.4  ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 - 4,916         4,916         
จากโครงการ
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09 - -            -             
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทุน) ล้านบาท 9,966.4096 426.5087 442.22        868.7248   เบกิจ่ายค่าซื อทีดิ่น 

๕๑๘,๔๐๐,๒๖๗ บาท
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิม่รายได้ใหแ้กเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพือ่ลดพืน้ที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เปน็การลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 30,000 ราย พืน้ที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,508,286,400 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 30,000 10,953       3,940         14,893       
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ 150,000 72,948.52  21,712       94,661       
3. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมชี้แจงโครงการ คร้ัง 7 -            7                

ไร่ 150,000 2,928.56    15,074.14  18,003       
    การตัดโค่น
5. การตัดโค่นต้นยางแล้วที่รังวัดแล้ว ราย/ไร่ 21 1,599         1,620         

ราย/ไร่ 83.25 8,678.45    8,762         
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว ราย

ราย/ไร่

ล้านบาท 8,286,400 680,000     818,000     1,498,000   

ล้านบาท 1,500.00           0.333 34.713 35.0460     

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบด าเนินงาน
    8.2 เงินอดุหนุน

4. จ านวนพื้นที่ยางพาราที่ส ารวจรังวัดเพื่อ

5. การได้รับเงินอดุหนุนไร่ละ 4,000 บาท

7. การที่ได้รับเงินอดุหนุนไร่ละ 6,000 บาท

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอ่ยเพ่ือความยัง่ยนื 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านพชืในการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่ทดแทนการท าสวนยางพารา
เป้าหมายของโครงการ 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพือ่ทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพชื กบัการยางแหง่ประเทศไทย


2. พืน้ที่ปลูกสวนยางพาราที่ด าเนินการโค่นและปรับพืน้ที่ตามเง่ือนไขของการยางแหง่ประเทศไทยต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ทุกจงัหวัดที่มีการปลูกยางพารา
ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45,690,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 ราย 30,000            2,815         6,588         9,403         
ราย -            5,393         5,393         

ล้านบาท 45.69              -            14.245 14.245       3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน)

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพฒันาอาชีพ
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

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

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1.1 เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวใหม้ีการปรับเปล่ียนพืน้ที่เปน็รูปแบบเพือ่ผลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสม ใหล้ดรายจา่ย เพิม่รายได้ 


      และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพือ่ลดพืน้ที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมใหม้ีความเหมาะสมกบัพืน้ที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เปน็ผลใหผ้ลผลิตข้าวราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า เพือ่สนับสนุนใหผ้ลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสมในพืน้ที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพืน้ที่ 13 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29,680,100 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ชี้แจงและประชาสัมพนัธ์โครงการ เม.ย. - ก.ย. จงัหวัด 13 - - -
    1.1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบติังาน/เกี่ยวข้อง ราย 65 25 4 29
    1.2 เกษตรกร ราย 974 319 131 450
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - มิ.ย.
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 948 423 285 708
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 948 423 285 708
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันา มิ.ย. - ก.ค. ราย 776 350 339 689
    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. กอ่สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้่าให้ มิ.ย. - ส.ค.
    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน
    4.1 พื้นที่ที่จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ไร่ 6,832 502 2,032 2,534
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ราย 869 - 383 383
5. สินค้าหรือชนิดพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนิด 14 - 1 1 ระบชุนิด ได้แก่ เกษตรผสมผสาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

4. โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือท าเกษตรผสมผสาน
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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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

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทุน) เม.ย. - ก.ย. บาท 29,680,100 - 874,071.25 874,071.25
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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. ประชุมหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 - - -
ด าเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจดัต้ัง
เงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบ
หลักเกณฑ์ การใช้จา่ยเงินทุนหมุนเวียน

  2. พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่ 1/ มิ.ย. - ก.ย. คน 150 - 25 25  - ปรับเป้าหมายการจาก 200 คน 

เป็น 150 คน

  3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพนัธ์ุพชื พ.ค. - ก.ย. รายการ - - -
  4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 - - - - อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง

  5. จดัท าแปลงพอ่แม่พนัธ์ุส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 2 - - -
การขยายพนัธ์ุพชื
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. บาท 268,800,600 - - -
    6.1 งบด าเนินงาน พ.ค. - ก.ย. บาท 38,388,200 - - -
    6.2 งบลงทุน พ.ค. - ก.ย. บาท 230,412,400 - - -

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  (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 กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดี เพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพในการพฒันากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว และพฒันากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพในการพฒันากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว 18 กลุ่ม และพฒันากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18                   18 18             18  - พิจารณาผลผู้ชนะ 2 เคร่ือง 
(ร้อยเอด็ ชลบุรี)
 - พิจารณาผลเสร็จแล้วพร้อมลงนาม
สัญญา 4 เคร่ือง (ก าแพงเพชร, 
นครสวรรค์/2, ราชบุรี)
 - ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างส่ง
มอบครุภัณฑ์ให้แกเ่กษตรกร  
12 เคร่ือง (นครราชสีมา, ชัยนาท, 
เชียงใหม่/2, กาฬสินธ์ุ, แพร่, สุรินทร์, 
สกลนคร/2, สุราษฎร์ธานี/3)

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

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดี

     1.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต        
       เมล็ดพนัธ์ุข้าว

          1) สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลิต   
           เมล็ดพนัธ์ุข้าว

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

              1.1) เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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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

เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18                   18 18             18  - พิจารณาผลผู้ชนะ 3 ชุด 
(เชียงใหม่/2, ร้อยเอด็)    
 - พิจารณาผลแล้วรอลงนามสัญญา 1 
ชุด (ชลบุรี )  
 - ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างส่ง
มอบครุภัณฑ์ให้เกษตรกร 11 ชุด 
(นครราชสีมา, ชัยนาท, กาฬสินธ์ุ, แพร่
, สุรินทร์, สกลนคร/2, ราชบุรี, สุ
ราษฎร์ธานี/3)
 - ส่งมอบให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 3
 ชุด (ก าแพงเพชร, นครสวรรค์/2)

ราย 900                 - 50             50

เคร่ือง 73                   73 73             73 อยู่ระหว่างพิจารณาผล

เคร่ือง 15                   15 15             15 ส่งมอบแล้ว 2 เคร่ือง (ขอนแกน่) ลง
นามสัญญา 3 เคร่ือง (พัทลุง) รอส่ง
มอบ 9 เคร่ือง (สุรินทร์ 1 เคร่ือง , 
ก าแพงเพชร 4 เคร่ือง , พะเยา 4 
เคร่ือง) ประกาศเชิญชวน 1 เคร่ือง

-

450

             1.2) ส่วนภูมิภาค

              2.1) หลักสูตร การบริหารจดัหาร      
                 กลุ่มผู้ผลิตพนัธ์ุข้าว

     1.2 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพตลาด       
       เฉพาะ
          1) สนับสนุนเคร่ืองมือการพฒันา      
           ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
             1.1) ส่วนกลาง

              2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพนัธ์ุ

              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ

         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ       
         วิทยาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว

เม.ย. - ก.ย. 61

ราย 900                 - 450           

เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800              - -

เคร่ือง 88                   88 88             88
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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

บาท 45,362,000     - 102,250     102,250     

เม.ย. - ก.ย. 61 บาท 45,362,000     - 102,250     102,250     2. โครงการเมล็ดพนัธ์ุดี
    2.1 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต     
      เมล็ดพนัธ์ุข้าว

2. งบประมาณที่เบกิจา่ย
แยกเปน็งบประมาณโครงการ

         2) อบรมการใช้เคร่ืองมือ และ          
          บ ารุงรักษา

เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160                 - -

    2.2 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภายตลาด        
       เฉพาะ

ก าหนดแผน ขอนแกน่ /สุรินทร์/
ก าแพงเพชร/ชัยนาท จังหวัดละ 20 
ราย พัทลุง/พะเยา จังหวัดละ 40 ราย

- -

102,250     102,250     เม.ย. - ก.ย. 61

32,814,000     

12,548,000     

บาท

บาท

-

-

เม.ย. - ก.ย. 61

 6 - 3



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

เกษตรกร 44 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
เม.ย. คร้ัง 3                -      4          4                

เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 44              44       44        44              
ราย 1,035         1,035  1,035   1,035         

พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035         210     839      1,049         
ไร่ 6,242         297     6,228   6,525         

ก.ค. - ธ.ค. ราย 260            -      212      212            การผลิตปลายฤดูฝนต้องเก็บเกี่ยว

 ไร่ 1,950         -      2,094   2,094         ผลผลิตปลาย ต.ค. ท าให้

ตัน 320            -      -       -             ต้องกันเงินเหล่ือมปงีบประมาณ

พ.ค. - ธ.ค. ราย 230            -      244      244            
 ไร่ 3,150         -      3,384   3,384         
ตัน 320            -      -       -             

ก.ค. - ธ.ค. ราย 525            140     345      485            
 ไร่ 1,060         215     751      966            
ตัน 150            -      -       -             

กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561

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

6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

เมล็ดพนัธ์ุชั้นดี ชั้นพนัธ์ุขยาย ได้แก ่ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพนัธ์ุหลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รวม 790 ตัน

ผลงาน ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร ในการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุพชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน (วก.)

3. การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขยาย 

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

1. ประชุมชี้แจงวางแผน

 2.1 จดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

   3.1 ถั่วเหลือง 

   3.2 ถั่วเขียว 

เป้าหมาย

   3.3 ถั่วลิสง 
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พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผลงาน ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

เม.ย. - ก.ย. ราย 20              20       20              
ไร่ 82              82       82              
ตัน 17              -      -       -             

เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 138            -      -       -             
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.23       0.11   1.59     1.69           
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.41         0.11   1.59     1.69          

ก.ย. ล้านบาท 61.82         -      -       -             
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
 4.1 เมล็ดพนัธ์ุหลัก 

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย

5. จดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ
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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 20,069  - 20,069

ราย 18,800  - 204 204

ตัว 1,838,488        - 35,289 35,289

โด๊ส 3,000  - 700 700
โด๊ส 3,000  - 626 626
ราย 200  - 97 97

ผลงาน

2. จ านวนสัตว์พนัธ์ุดีที่ผลิตได้และจ าหน่าย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกร

    ใหเ้กษตรกร1/

    ใหก้ับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนแม่พนัธ์ุที่เล้ียงเพือ่ผลิตลูกจ าหน่าย

3. จ านวนลูกสัตว์ที่เกดิจากแม่พนัธ์ุตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)
4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้

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

7. โครงการศูนยข์ยายพันธุแ์ละส่งเสรมิการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561

เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ล้านบาท 140 0.33 15.216 15.546
ล้านบาท 94.86 0.33 15.216 15.546
ล้านบาท 45.14  -  - -

หมายเหตุ  :  1/   - ประกาศกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ก าหนดราคา จ าหน่ายพนัธ์ุสัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉล่ียลดลงร้อยละ 18 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
                     - ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนใหเ้กษตรกรกลุ่มเปา้หมาย (ผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ/รายย่อย/เครือข่าย)
   จองพนัธ์ุสัตว์ได้ที่ สนง.ปศอ./สนง.ปศจ. 

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย

    6.2 งบลงทุน
    6.1 งบด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) เกดิแนวทางการพฒันาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และกอ่ใหเ้กดิความย่ังยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
24 พ.ค.61 ชุมชน 9,101              6,508 2,593            9,101            
6 ก.ค.61 ราย 1,820,200        38,242 1,588,216     1,626,458     

20 ก.ค.61 ราย 1,820,200        471,076        471,076        
24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101              
20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101              

ก.ย.61 กลุ่ม 9,101              
บาท 5,278,394,100 125,953,641 636,343,526 762,297,167

พ.ค - ก.ย 61 บาท 2,548,094,100 125,953,641 636,343,526 762,297,167
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 (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8.1 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร   (กิจกรรมเสรมิสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย)
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

กรมส่งเสรมิการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาการเกษตรในระยะยาว

9,101 ชุมชน ชุมชนละ 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/

ปัญหาอุปสรรคเป้าหมาย
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
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หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

เม.ย. - ก.ย. 61 แหง่ 20  - 1 1

2. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนุน) เม.ย. - ก.ย. 61 บาท 9,800,000  - 8,330,000 8,330,000

หมายเหตุ  : 1/ - คณะท างานในระดับพื้นที่ ด าเนินการพจิารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แหง่

- กพช. ด าเนินการจดัอบรมใหค้วามรู้ในการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ ปม.1 แกเ่กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติฯ ทั้ง 20 แหง่ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซ้ืออปุกรณ์/ปจัจยัการผลิตต่าง ๆ ในการจดัต้ังศูนย์ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ และคาดว่าจะด าเนินการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 

โดยเจา้หน้าที่จากศูนย์ฯ ภายใต้สังกดั กพช. ในพื้นที่ จะเข้าไปใหค้ าปรึกษา แนะน าแกก่ลุ่มเกษตรกรในการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์อย่างต่อเนื่อง

- สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งลุ่มน้ าปากพนัง จ ากดั จงัหวัดนครศรีธรรมราช ได้จดัซ้ืออปุกรณ์/ปจัจยัการผลิตต่าง ๆ ในการจดัต้ังศูนย์ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ ครบถ้วนแล้ว และได้เร่ิมด าเนินการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ โดยรอบแรกมีการผลิต

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จ านวน 75 ลิตร

- กพช. ได้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 20 แหง่ ในพื้นที่ 19 จงัหวัด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด าเนินการจดัสรรงบประมาณใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร

ที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และแผนการด าเนินงานฯ แล้ว จ านวน 17 แหง่

จ านวน 9,800,000 บาท

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ผลงาน

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  (กษ. รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.2 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 

ประจ าเดือน  มิถุนายน 2561

เพือ่ใหบ้ริการหวัเชื้อจลิุนทรีย์ ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพยีงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนย์ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ ปม.1 ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุง้ทะเลและสัตว์น้ าอืน่
จดัต้ังศูนย์ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย์ ปม.1 ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการ จ านวน 20 แหง่

กรมประมง

1. จ านวนศูนย์ที่จดัต้ังขึ้น1/

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย
เป้าหมาย

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ กรมปศุสัตว์

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหแ้กอ่าสาปศุสัตว์ และเพิม่ประสิทธิภาพใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะ
เป้าหมายของโครงการ 2. เพือ่เพิม่ปริมาณโคเนื้อและแพะ ใหเ้พยีงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

1. พฒันาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมใหก้บัอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 
ระยะเวลาของโครงการ 2. เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
งบประมาณโครงการปี 2561 พฤษภาคม - กนัยายน 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 จ านวน 518,900,000 บาท

ระยะเวลา เป้าหมาย
ด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทียม ราย 4,100            3,725          75               -        -         -         3,800          
ปศุสัตว์
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทียม ราย 4,000            3,650          50               3,700          
โคเนื้อ
  1.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทียม ราย 100               75               25               100             
แพะ
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิม่ ราย 4,100            1,894          1,894          แผนการฝึกอบรม

ประสิทธิภาพการเปน็อาสาปศุสัตว์  (ม.ิย. 61 อบรม 21 รุ่น 1,050 ราย

  2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม ราย 4,000            1,825          1,825           ก.ค. 61 อบรม 33 รุ่น 1,641 ราย

เพิม่ประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ ส.ค. 61 อบรม 21 รุ่น 1,029 ราย

  2.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิม่ ราย 100               69               69               ก.ย.61 อบรม  6 รุ่น 280 ราย)

ประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิม่ ราย 100,000        3                 3                 เจ้าหน้าทีอ่าสาผสมเทยีม สามารถใหบ้ริการ

ประสิทธิภาพจากการใหบ้ริการของอาสาปศุสัตว์ ผสมเทยีมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมี

4. จ านวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 525,000        20               20               ใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเร่ิม

  4.1 จ านวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 500,000        3                 3                 ใหบ้ริการได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2561 

  4.2 จ านวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 25,000          17               17               

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

8.3 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายยอ่ย)
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย
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ระยะเวลา เป้าหมาย
ด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย

5. การผลิตน้ าเชื้อปศุสัตว์พนัธ์ุดี โด๊ส 1,050,000     1,522          52,435        -        -         -         53,957        
  5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคเนื้อ โด๊ส 1,000,000     1,522          47,021        48,543        
  5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคแพะ โด๊ส 50,000          5,414          5,414          
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย บาท 518,900,000 10,545,800 16,448,700 -        -         -         26,994,500 
    6.1 งบด าเนินงาน บาท 330,765,000 10,545,800 16,448,700 26,994,500 
    6.2 งบลงทุน บาท 188,135,000 -              
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หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 

งบประมาณโครงการปี 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. จ ำนวนผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม
     1.1 เกษตรกร พ.ค.-มิ.ย.61 รำย 2,500 100 2,272 ๒,๓๗๒
     1.2 นักวิชำกำร และ พรก. เม.ย. ๖๑ รำย 100 100  - ๑๐๐

2. จ ำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง มิ.ย.-ก.ย.61 รำย 60  - 1 ๑

พ.ค.-ก.ย.61 แหง่ 24  -  -  -
     ควบคุมศัตรูพชื ที่จดัต้ังขึ้น

พ.ค.-ก.ค.61 คร้ัง 19 2 20 ๒๒

    กำรใช้สำรเคมี

3.  จ ำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจำยชีวภัณฑ์

4. จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพนัธ์รณรงค์
    กำรใช้ชีวภัณฑ์ในกำรควบคุมศัตรูพชื
ทดแทน

    ผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขำยได้ เปน็กำรสร้ำงงำนใหก้บัเกษตรกรท ำใหม้ีรำยได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมกำรใช้และกำรผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร

    ลดต้นทนุกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต ส่งผลใหม้ีแหล่งผลิตพชืปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรีย์เพิ่มมำกขึ้น

3. พฒันำศูนย์เครือข่ำยของกรมวิชำกำรเกษตร ใหเ้ปน็ศูนย์ผลิตและกระจำยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชืที่มีคุณภำพใหแ้ก ่เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสำมำรถถ่ำยทอด

    ควำมรู้สู่เกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

รวม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

1. สร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภำพในกำรผลิตชีวภัณฑ์ สำมำรถ

เกษตรกร 2,500 รำย จำกกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่ำนศูนย์เครือข่ำยของกรมวิชำกำรเกษตร

เมษำยน 2561 - กนัยำยน 2561

จ ำนวน      24,499,200   บำท

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ค าช้ีแจง/ปัญหา

อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงาน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรมวิชำกำรเกษตร

แบบฟอรม์ ๒ ระดับกรม
แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  (กษ. รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
8.4 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร

    ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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รวม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ค าช้ีแจง/ปัญหา

อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงาน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. งบประมำณที่เบกิจำ่ย เม.ย.-ก.ย.61 บำท 24,499,200 132,000 2,129,400 2,261,400
    5.1 งบด ำเนินงำน เม.ย.-ก.ย.61 บำท 16,646,200 132,000 1,804,900 1,936,900
    5.2 งบลงทุน เม.ย.-ก.ย.61 บำท 7,853,000 - 320,000 320,000
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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 - 237              237               - ครูบญัชีไม่อยู่ในพืน้ที่เดียวกนัจงึแบง่
    เข้าร่วมโครงการ การอบรมเปน็รุ่น ท าใหยั้งไม่ครบ

ตามจ านวนเปา้หมาย
พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 120 6,266           6,386            - เกษตรกรที่นัดกมายใหเ้ข้ารับการอบรม

    เกษตรกรโดยครูบญัชี เกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพืน้ที่ เสียชีวิต
และอายุมากจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 - 5,888           5,888            - การอบรมยังไม่แล้วเสร็จตามเปา้หมาย จงึยัง
ไม่สามารถด าเนินการน าเกษตรกรศึกษาดูงานได้

มิ.ย.-ก.ย. 61 ราย 50 - 24                24                 - มีการประชาสัมพนัธ์ไปยังพืน้ที่แล้ว แต่ยังไม่มี
ลูกหลานเกษตรกรมาสมัครและลูกหลานเกษตรกร
บางรายอยู่ไกลจากส านักงาน จงึไม่สามารถมา

5. ก ากบัแนะน าการจดัท าบญัชีโดยครูบญัชี ก.ค.-ก.ย. 61 ราย 5,164 - -
6. ติดตามการจดัท าบญัชี โดยครูบญัชี ส.ค.-ก.ย. 61 ราย 5,164 - -

ก.ย.61 ราย 310 - - -
    กลุ่มเป้าหมาย
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) พ.ค.-ก.ย.61 บาท 23,239,000 292,105 13,699,670   13,991,775   

2. อบรมการจดัท าบญัชีต้นทุนอาชีพใหแ้ก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ
    พอเพยีง

7. ติดตามประเมินผล การจดัท าบัญชีของ

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

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

    ท าหน้าที่จดัเกบ็ข้อมูลและบนัทึกข้อมูล

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

9.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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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 - 5,076 5,076
    ที่เข้ารว่มโครงการ
2. ก่อสรา้ง/ปรงัปรงุ อาคาร
   2.1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 8 - - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 แห่ง

        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 8 5 - 5  - ด าเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว 5 แห่ง

        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 8 - - - (กาญจนบุรี 1 แห่ง ชลบุรี 2 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง)

-  - สหกรณ์ขอยกเลิกรับการสนับสนุนการกอ่สร้าง

แหง่ 8 - - - อาคารอเนกประสงค์ 3 แห่ง (จ.สระแกว้)

          ตามสัญญา -  - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติส านักงบประมาณ

เพื่อขอเปล่ียนพื้นที่เป้าหมายการกอ่สร้าง

          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา

เมษายน-กนัยายน 2561

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

1. อบรมถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เกษตรกร

จ านวน 22.2789 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

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

9.2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

   2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - -
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 - 1 อาคารอเนกประสงค์ ๑ แห่ง

รายการ 3 3 - 3 (สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ ากดั จ.ศรีสะเกษ)

        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 1 - - - แทนสหกรณ์ที่ขอยกเลิก

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

          ตามสัญญา รายการ 3 - - -
   2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเกบ็ผลผลิต พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - - - - ยกเลิกรายการสนับสนุนการปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิต

        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 - - - (จ.อทุัยธาน)ี เนื่องจากเดิมทางสหกรณ์ได้รับงบประมาณ

        - อยู่ระหว่างด าเนินการ แหง่ 1 - - - กลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ในการกอ่สร้างโกดังเกบ็ผลผลิต

          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ หากมีการต่อเติมหรือปรับปรุงเห็นควรให้ใช้งบประมาณ

แหง่ 1 - - - จากหมวดงบประมาณรายจ่าย และเป็นแหล่งเงิน

          ตามสัญญา งบประมาณเดียวกนั เพื่อมิให้เกดิปัญหาทางปฏิบัติ

ในภายหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อต่อเติมโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร

จากงบประมาณกลุ่มจังหวัด ซ่ึงเป็นเจ้าของรายการ

ส่ิงกอ่สร้างดังกล่าว

   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 7.0454 10.4404
บาท 3.9239 - 1.4849 1.4849
บาท 18.3550 3.3950 5.5604 8.9554

3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    3.1 งบด าเนินงาน
    3.2 เงินอดุหนุน

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

        - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ
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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 1,300 348 318 666
ราย 1,300 - -            อยู่ระหว่างด าเนินการ

    ใหแ้กเ่กษตรกร
บาท 7.8286 - 0.2944 0.29443. งบประมาณที่เบกิจา่ย

2. สนับสนุนสนับสนุนปจัจยัการผลิต

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

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

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

9.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม
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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

1. คัดเลือกเกษตรกร/พืน้ที่เปา้หมาย เม.ย.-ม.ิย. 61 ราย 800 800 800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร มิ.ย.-ส.ค. 61 ราย 800 100 305 405
    ที่เข้าร่วมโครงการ
3. สนับสนุนปจัจยัการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร ราย 800 32 99 131 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
    ที่เข้าร่วมโครงการ

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

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

9.4 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน มิถุนายน 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

4. ขยายแปลงและจดัท้าระบบน้้า แหง่ 4 - - - อยู่ระหว่างด้าเนินการ
5. สนับสนุนโรงเล้ียงไหม ราย 800 - - - อยู่ระหว่างด้าเนินการ
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนินงาน) ล้านบาท 45.3875 0.3967 2.6240 3.0207
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เตรียมความพร้อมและพฒันา Young Smart Farmer ใหเ้ปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการ
   

    ท าธุรกจิเกษตร และเปน็ผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพือ่พฒันาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพือ่สร้างและพฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพฒันาเกษตรกรสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเปน็ศูนย์กลาง    
    เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกจิเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพฒันาเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย 

2. ศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเปน็ศูนย์ต้นแบบ จ านวน 77 ศูนย์ 

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  66,690,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  - อบรมครบทัง้ 2 คร้ัง จ านวน

    1.1 พฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตร
 277 ราย

รุ่นใหม่  - อบรมเฉพาะคร้ังที ่1 จ านวน 

          - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 3,850 - 277 277 785 ราย

สู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
(2 คร้ัง)
    1.2 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผุ้ประกอบการ พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 900 - -            -              - อบรมเฉพาะคร้ังที ่1 จ านวน 

เกษตรรุ่นใหม่ 169 ราย

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

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

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ใหม่
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

    1.3 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล

          - อบรมหลักสูตรมาตรฐาน มิ.ย. - ก.ค.61 ราย 100 - - -  - อยู่ระหว่างรับสมัคร

สินค้าเกษตรและการตลาดสากล และคัดเลือก YSF

2. พฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

    2.1 ปรับปรุงและพฒันาศูนย์ฯ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 - - อยู่ระหว่างส่งแผนฯ

    2.2 สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการจดัการ
 พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 - - อยู่ระหว่างส่งแผนฯ

 เรียนรู้ของศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 66.691      7.1774 7.1774
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานด้านจดัเกบ็ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์อีน่ที่จ าเปน็ เพือ่การรวบรวม 

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

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบยีนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกจิรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพชืเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญ 
 คือ ข้าว   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

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ป ีพ.ศ. 2561 แหง่ 146 143 -            143 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 แห่ง

    เข้าร่วมโครงการ
2. ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง
    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 146 143 -            143 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง

            ที่ก าหนด รายการ 267 257 -            257 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจ

     2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 146 132 8 140 สอบการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตาม

รายการ 267 236 16 252 แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด หากพบว่า

ป ี2561

ผลงาน

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

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

     2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง/ แหง่ 146 4 79 83  สหกณ์ด าเนินการไม่ถูกต้องให้

            ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 267 4 139 143 สหกรณ์ปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกต้อง

     2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 146 -            1 1  ทั้งนี้ ก าหนดให้ท าสัญญาจ้างให้

รายการ 267 -            1 1 แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 61

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้
    ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 146 21 21
           กจิกรรมการใช้ประโยชน์จาก
           โครงสร้างพืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แหง่ 146 - - อยู่ระหว่างการติดตามการใช้

           กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000          - - ประโยชน์จากอุปกรณ์คาดว่าจะ

- - สามารถทราบผลในไตรมาสที ่4

    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก ราย - - ประกอบกับยังไม่ถึงฤดูกาลรวบ

           โครงสร้างพืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ รวมผลผลิต

           การสนับสนุน
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนุน) บาท 1,017.9172     51.4694     513.3084   564.7778   

หมายเหตุ  :  1. การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประมวลข้อมูลจากปริมาณธุรกจิรวบรวมผลผลิต (รายเดือน) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

                  2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ประมวลข้อมูลจาก จ านวนสมาชิก/เกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตใหก้บัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน 



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

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด้าเนินุรกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนินธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน  กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม
 99 แหง่ ในพืน้ที่ 42 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

  1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99              98              - 98               - อยู่ระหว่างด้าเนินการ 1 แห่ง

เข้าร่วมโครงการ1/ รายการ 242            239            - 239            
  2. ก้ากบั ติดตามการด้าเนินงานจดัซ้ือ พ.ค. - ก.ย.
จดัจา้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 99              98              - 98              - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ

ที่ก้าหนด รายการ 242            239            - 239            แจ้งให้ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด

    2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 99              91              7                98              ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไป

รายการ 242            208            16              224            ตามแนวทางปฏิบัติที่ก้าหนด

    2.3 อยู่ระหว่างด้าเนินการกอ่สร้าง/ แหง่ 99              17              53              70              หากพบว่า สหกรณ์ด้าเนินการไมถ่กูต้อง

ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 242            69              97              166            ให้สหกรณ์ปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกต้อง

    2.4 ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 99              1                6                7                ทั้งนี้ ก้าหนดให้ท้าสัญญาจ้าง

รายการ 242            1                7                8                ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 61

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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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

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.
    ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 99              40              13              53               - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าแผน 

กจิกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง 46 แห่ง

พืน้ฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน  - อยู่ระหว่างการกอ่สร้างและติดต้ัง

อปุกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

   3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้าง แหง่ 99              - - -  - อยู่ระหว่างการติดตามการใช้

พืน้ฐานและอปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ประโยชน์จากอปุกรณ์คาดว่า

         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กโิลกรัม - - - - จะสามารถทราบผลในไตรมาสที่ 4 

         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - - - - และยังไม่ถึงฤดูการรวบรวมผลผลิต

         3) ปริมาณการแปรรูป/จ้าหน่าย (รวม) กโิลกรัม - - - -

         4) มูลค่าการแปรรูป/จ้าหน่าย (รวม) บาท - - - -

         5) จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - - - -
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนุน) พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 411            20              241            261            
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนสถาบนัเกษตรกรด าเนินธุรกจิยางพารา กอ่สร้าง จดัซ้ือ จดัหา ปจัจยัโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัเกบ็ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพือ่พฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. เพือ่สนับสนุนปจัจยัพืน้ฐานและสนับสนุนอปุกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 56 แหง่

2. สนับสนุนอปุกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 6 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  340.429  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แหง่ 62 2,623  - 2,623
    เข้าร่วมโครงการ
2. ก ากบั ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ

    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

   2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 62 62  - 62 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไป

          ที่ก าหนด รายการ 149 145  - 145 ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 

แหง่ 62 55 5 60 หากพบว่า สหกรณ์ด าเนินการ

รายการ 149 113 11 124 ไม่ถูกต้องให้สหกรณ์ปรับปรุงแกไ้ข

   2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการกอ่สร้าง/ แหง่ 62 5 21 26 ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ก าหนดให้

         ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 149 7 37 44 ท าสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 

   2.4 ด าเนินการเสร็จตามสัญญา แหง่ 62  - 13 13 30 ก.ค. 61

รายการ 149 - 19 19

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

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

   2.2 จดัหาผู้รับจา้งแล้ว

เป้าหมาย
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์
    จากโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์
    ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 62 5 21 26
          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
          พื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 - 117.27 117.27
          กลุ่มเกษตรกร
    3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพือ่ แหง่ 6 - -              - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน

          เพิม่มูลค่า บาท - - -             ธุรกจิ/กจิกรรมการใช้ประโยชน์

     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - - 642 642            จากอปุกรณ์ที่ได้รับ

ล้านบาท 340.4299 83.4616 134.3665       217.834. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนุน)
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบใหห้น่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์

2) เพือ่เพิม่รายได้ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพือ่ลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เปน็การรักษาเสถียรภาพราคายาง

เป้าหมายของโครงการ  (ระบเุปา้หมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

1. จดัท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการ ม.ค.-61 เร่ือง 1 - -             
     บริหารจดัการโครงการ -             
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหาร ม.ค. - มี.ค. 61 คร้ัง 6 6 6                
    จดัการกบักลุ่มเปา้หมาย ราย 510 510 510            

คร้ัง 6 6 6                
ราย 90 90 90              

    2.2 เกษตรกร คร้ัง 6 6 6                
ราย 420 420 420            

ม.ค. - ธ.ค. 61 แหง่ 8 8                
ตัน 1,880.89    1,880.89    
แหง่ 1 1                 - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 
ตัน 357.602 357.60       ม.ค. - มี.ค. 61
แหง่ 7 7                 - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 
ตัน 1,523.29    1,523.29    ม.ค. - มี.ค. 61

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

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

    2.1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบติังาน 

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

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61 -              - หน่วยงานภาครัฐขาด
    และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ -             ความชัดเจนในการส่งเสริม
    ของหน่วยงานภาครัฐ -             การใช้ยางของหน่วยงานรัฐ
    4.1 ผลการรับซ้ือน้ ายางสด ตัน 3,952.77    3,952.77     - กระทรวงคมนาคม เกษตรฯ 
    4.2 ผลการแปรรูป -             กลาโหม และยุติธรรม 
        - น้ ายางข้น ตัน 60,655.72 1,880.89    1,880.89    อยู่ระหว่างขออนุมัติ
        - ยางแห้ง ตัน 363.09 - -             งบประมาณ เพื่อมาซ้ือยาง

-             ตามโครงการฯ
    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 80.01         45.00     125.01       

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.00       0.363         0.36           ยอดลดลงเนื่องจากบนัทกึ
ข้อมูลผิดพลาด

5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (ค่าบริหารโครงการ)
     - ค่าบริหารโครงการ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปจัจบุนัมีสภาพช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพือ่ใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหวังานโครงการชลประทานในการบริหารจดัการน้ า
3. เพือ่ด าเนินการปรับปรุง ส าหรับใช้เปน็แหล่งน้ าช่วยเหลือพืน้ที่การเกษตรการอปุโภค-บริโภค ประกอบกบัสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอกีทางหนึ่ง

เป้าหมายของโครงการ พืน้ที่ด าเนินการในพืน้ที่ 53 จงัหวัด  จ านวน  317 รายการ 
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กโิลเมตร 
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ แหง่ 317 -            -             
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ ตัน 3,509.50 -            -             
3. ระยะทางที่ด าเนินการ กโิลเมตร 999.65 -            -             
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทุน) ล้านบาท 3,548.0209 1.0908 2.8203 3.9111

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

กรมชลประทาน

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
เป้าหมาย

ผลงานหน่วย

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

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่สนับสนุนสินเชื่อใหก้บัสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกจิเกีย่วกบัยางพารา น าไปใช้เปน็เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือ

ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ พืน้ที่ด าเนินการในพืน้ที่ 55 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับใหส้ถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารากูยื้ม 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3            1                1                   - ส่วนกลางด าเนินการ

    สนับสนุนสินเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนแก่ รายต่อคร้ัง 30          30              30                
    สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา -               
    ด าเนินการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง -               
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม -               
2. จดัประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7            2                5                7                   - ส่วนกลางด าเนินการ

    เปน็เงินทุนหมุนเวียนแกส่ถาบนัเกษตรกร สถาบนั 650        319            409            728              
    เพือ่รวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ  -               
    10,000 ล้านบาท) -               
3. ลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4            -             -                - ส่วนกลางด าเนินการ

    เพือ่ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค -               
ในการด าเนินงาน (ส่วนกลางด าเนินการ) -               

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
 ระยะเวลาด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

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

15. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงาน

 ระยะเวลาด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จงัหวัด 55          -             -             -                - ส่วนภูมิภาคด าเนินการ

  สนับสนุนสินเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนแก่ คร้ัง/จังหวัด 2            -             -             -               
    สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา -               
    ระดับจงัหวัด ด าเนินการจ านวน 2 คร้ัง -               
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม -               
    (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจงัหวัด -               
    มีทั้งหมด 55 จงัหวัด) -               
5. ติดตามผลการด าเนินงานสถาบนัเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5            -             -             -               
    ที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ คร้ัง/เดือน 2            -             -             -               

    อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง5/ -               
6. ผลการด าเนินงาน -               
   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ 1 ก.ย.57 - สถาบนั -         384            -             384              - การเบกิจ่ายเงินกู้มากกว่า

         ได้รับอนุมัติ 31-ธ.ค.-62 ล้านบาท 10,000   6,654         11.90         6,665.772     วงเงินทีอ่นุมัติ เนื่องจาก 

   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่เบกิจา่ยจริง   1 ก.ย.57 - สถาบนั -         370            1                371              ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิม่เติม

31-ธ.ค.-62 ล้านบาท 10,000   8,204         299.20       8,503.667     ใหส้ถาบนัเกษตรกรจาก

   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ช าระคืนแล้ว 1 ก.ย.57 - สถาบนั -         223            62-              161              วงเงินทีไ่ด้รับการอนุมัติเดิม 

31-มี.ค.-63 ล้านบาท 10,000   6,814         220.042     7,033.806     ซ่ึงสถาบนัเกษตรกรได้

   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ยังไม่ช าระคืน 1 ก.ย.57 - สถาบนั -         147            63              210              เบกิจ่ายและช าระคืนเงินกู้

31-มี.ค.-63 ล้านบาท 10,000   1,390.70    78.764       1,469.467     ให ้ธ.ก.ส. แล้ว

   6.5 จ านวนวงเงินกู้ที่สามารถย่ืนกู้ได้อกี 1 เม.ย.60 - ล้านบาท 10,000   8,609.297  78.764-       8,530.533     
31-ธ.ค.-62 -               

   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการรวบรวม 1 เม.ย.60 - ตัน -         16,334.66  13,512.42  29,847.080    - ผลการจ าหน่ายมากกว่า

          ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31-มี.ค.-63 ล้านบาท 623.50       429.669     1,053.171     การรับซ้ือเนื่องจากในบางพืน้ที่

ยังปดิกรีดยางและน ายางคงเหลือ

ป ี2560/61 มาจ าหน่าย

   6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการจ าหน่าย 1 เม.ย.60 - ตัน -         19,608.01  37,183.24  56,791.250    - มียางเก่า 3,273.35 ตัน 

         ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31-มี.ค.-63 ล้านบาท 791.61       396.20       1,187.808     
7. งบประมาณที่เบกิจา่ย (ค่าบริหารโครงการ)   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.955     1.335         1.988         3.323           
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ผลักดันราคายางใหสู้งขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ใหเ้กดิความผันผวน เกดิความร่วมมือระหว่างเกษตรกร

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

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

1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกบักลุ่ม
    เปา้หมาย
    1.1 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เม.ย. - พ.ค. 61 คร้ัง 1            1               1                 - จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน

ตรวจสต็อก 23 เม.ย. 61

    1.2 ผู้ประกอบการ ก.พ. - พ.ค. 61 คร้ัง 2            1               1                 - จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ 

 ก.พ. 61

2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4            1               1                 - จัดประชุมคณะกรรมการ 

    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบีย้ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4            -            -             ม.ค. 61

    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32          16             16              
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 7               7                 - ผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 

8 ราย มีความประสงค์จะจัดเก็บ

ยางฯ จ านวน 110,500 ตัน

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

16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

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

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ราย 2               2                 - อยูระหว่างตรวจสอบเอกสาร 
ล้านบาท 720           720            สต็อกยาง 6 ราย

5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2.0000   0.097 0.100 0.197
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชือ่มโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชุมชน เกษตรกร บคุลากรหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกดักระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

   1. จ านวนผู้ประกอบการ เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอด พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 529 529
องค์ความรู้ในด้านอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
   2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร ได้รับ กลุ่ม 300
การส่งเสริมและพฒันาในด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
   3. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกจิ/บคุลากร ได้รับ กจิการ 200  - อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ค าปรึกษาแนะน าด้านการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต ราย 400 ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอตุสาหกรรมเกษตร

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย แปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอตัโนมัติ

เทคโนโลยีดิจทิัล/เทคโนโลยีอตัโนมัติ
  4. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกจิ/บคุลากรได้รับ กจิการ 150   - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง

การพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย สร้างระบบ กลุ่ม 5 เครือข่าย สร้างระบบบริหารจัดการสมาชิก ในเครือข่าย

บริหารจดัการสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 150 กจิการ/5กลุ่ม

เมษายน-กนัยายน 2561

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

17. โครงการยกระดับโครงสรา้งการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอยา่งครบวงจร
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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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

  5. จดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองจกัรเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป/ คร้ัง 12  - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้

สร้างความตระหนักเพือ่สร้างการรับรู้การบริการของ แหง่ 12 การบริการของศูนย์ ITC

ศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) (Industry Transformation Center) จ านวน 12 คร้ัง

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 163.8791 11.5196 11.5196
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกจิ 

2)  เพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้ประกอบการและบคุลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหม้ีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

2) ผู้ประกอบการและบคุลากรในภาคธุรกจิ SMEs ที่เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิม่ผลิตภาพเชิงบรูณาการ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน-กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  200  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

พ.ค. - ก.ย. 61 กจิการ 2,000       -          -              ประชาสัมพนัธ์โครงการ
คน 4,000         มีวิสาหกจิสมัครเข้าร่วมโครงการ

จ านวน 747 กจิการ
 มีวิสาหกจิที่สมัครผ่าน
คุณสมบติัเพือ่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 117 กจิการ

ล้านบาท 200          -          28             28              

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

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบรหิารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู    
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
2. งบประมาณที่เบกิจา่ย

เป้าหมาย
ผลงาน

1. ผู้ประกอบการวิสาหกจิสถานประกอบการและ
บคุลากร  ในอตุสาหกรรม เกษตรแปรรูป
และอตุสาหกรรมที่เกีย่วข้องหรือต่อยอด
และอตุสาหกรรมที่เกีย่วข้อง ได้รับการเพิม่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
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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 าความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผล
    ในการด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอนิทรีย์ตลอดหว่งโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปต่ีอ ๆ 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 -            3               3               
จงัหวัด 6 -            4               4               
คร้ัง 1 1               1               
คร้ัง 4 -            3               3               

    การฝึกอบรม1/ ราย 600 -            609           609           
จงัหวัด 6 -            4               4               

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

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

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

จ านวน 6,118,600 บาท

4. การจดัฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม

3. การจดัประชุมคณะท างานฯ 
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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)

คร้ัง 4 1               1               
จงัหวัด 6 -            -            
ราย -            -            -            

ไร่ -            -            
ล้านบาท 6.119 -            1.438         1.438         
ล้านบาท 0.342 -            0.337         0.337          - อยู่ระหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง
ล้านบาท 5.78 -            1.101         1.101          - อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายเหตุ  :  1/ 1.จงัหวัดสกลนคร  จดัอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพือ่การตลาด (13 มิย.61)  ผู้เข้าอบรม 22 คน

                     2.จงัหวัดเพชรบรีุ จดัอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (18 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-20 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 46 คน 3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพือ่การตลาด (13 มิย.61)  ผู้เข้าอบรม 14 คน

                     3.จงัหวัดแม่ฮ่องสอน จดัอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (22 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (23-24 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน
                     4.จงัหวัดสุพรรณบรีุ จดัอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (27 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน

3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพือ่การตลาด (27 มิย.61)  ผู้เข้าอบรม 12 คน

    8.2  งบรายจา่ยอืน่

    เชื่อมโยงตลาด
6. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเข้าสู่

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบลงทุน

5. การจดัประชุมเจรจาและจดักจิกรรม

    เกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
7. พืน้ที่น าร่องเกษตรอนิทรีย์ PGS 
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธ์ิ และปญัหำอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ใช้เปน็ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระยะต่อไป 
เป้าหมายของโครงการ รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในภำพรวม 1 เร่ือง
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน - กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน   5,150,000  บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ต้ังคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลแผนงำน มี.ค. 61 คณะ 1 1 1
    ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิต
    ภำคกำรเกษตร
2. จดัประชุมคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล เม.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 2 2
    แผนงำนฯ
3. จดัสัมมนำชี้แจงแนวทำงกำรติดตำม มิ.ย. 61 คร้ัง 1 -            1 1
    ประเมินผลใหก้บัทีมติดตำมประเมินผล
4. จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตำมประเมินผลมิ.ย. - ส.ค. 61 คร้ัง 2 -            1 1
    วิเครำะหข์้อมูล และจดัท ำรำยงำน
    กำรติดตำมประเมินผล
5. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยเดือน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 1 1 2
6. จดัประชุมสัมมนำน ำเสนอผลกำรติดตำม ก.ย. 61 คร้ัง 1 -            
     ประเมินผลเบือ้งต้น
7. จดัท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล ก.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 -            
    เสนอผู้บริหำร กษ. 

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย

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

20. โครงการประเมินผลการปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค

8. จดัท ำเอกสำรเผยแพร่ ก.ย. 61 เร่ือง 1 1 1
9. งบประมำณที่เบกิจำ่ย (งบด ำเนินงำน) บำท 5,150,000       -            1,020,678  1,020,678  
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการท านาเพิม่ขึ้น และมีรายได้ในการ

ด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคลได้ตรงปญัหาและเกดิความย่ังยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ

ระดับอ าเภอ และมีความต้องการพฒันาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพท านา 10,605 ราย 
พืน้ที่ด าเนินโครงการ 45 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 18,240,600  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1.จดัประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใหเ้กษตรกร คร้ัง/ราย
2.จดัฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนูทางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 -          2,104 2,104 เกษตรกรผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่

  2.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 -          1,226 1,226 เปน็ผู้สูงอายุร่างกายไม่แข็งแรง

  2.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 -          719 719 ท าใหเ้ดินทางไม่สะดวก

  2.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 -          159 159
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 18.2406  -          2.3423     2.3423  

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

21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหผู้้มีรายได้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรใหม้ีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้้าเบือ้งต้น และลดรายจา่ยด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้้าที่ใช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพือ่สร้างแรงจงูใจใหแ้กผู้่มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้้าได้อย่างย่ังยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบญัชีรายชื่อผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐที่เข้าร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พืน้ที่ด้าเนินโครงการ 77 จงัหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมุภาพนัธ์ - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 198,750,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จดัอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000       -          397         397            จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. สนับสนุนปจัจยัการผลิตแกเ่กษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000       -          -          -             72,200 ราย คงเหลืออีก 

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนินงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500   15.3147  15.3147     2,800 ราย จึงครบเปา้หมาย 

75,000 ราย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐได้รับควำมรู้ในด้ำนศิลปำชีพ และกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ กอ่ใหเ้กดิแรงบนัดำลใจ ท ำใหม้ีรำยได้ในครัวเรือนเพิม่ขึ้น
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบญัชีรำยชื่อผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 3,350 รำย 

พืน้ที่ด ำเนินโครงกำร 65 จงัหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน- กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 4.1740 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปำชีพใหแ้กเ่กษตรกร รำย 300            -           40              40              

2. อบรมเชิงปฏิบติักำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ รำย 250            -           41              41              
โคก หนอง นำ โมเดล 4 ภำค ใหแ้กเ่กษตรกร

3. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพเกษตรกรในเขต รำย 2,800         -           753            753            
ปฏิรูปที่ดิน
4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 4.1740       -           0.4584       0.4584       

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

21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 ได้รับความรู้ และเพิม่ทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลเกษตรส าหรับเตรียมดินได้

สามารถยกระดับและพฒันาตนเองใหเ้ปน็ช่างประจ าท้องถิ่น เกดิการพึง่พาตนเองอย่างย่ังยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พืน้ที่ด าเนินโครงการ ศูนย์วิจยัเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจยัเกษตรวิศวกรรมขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
ศูนย์วิจยัเกษตรวิศวกรรมจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อบุลราชธานี

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

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

1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการ ราย 400                80            204          284             1) รายชื่อเกษตรกรซ้ าซ้อน

แหง่รัฐ อยู่ในระหว่างคัดแยก

2. จดัสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับช่วย ชิ้น 4                    4              -           4                 2) ทุกโครงการใน กษ. ลงพื้นที่

ในการซ่อมแซม ในเวลาเดียวกนั ท าให้เกษตรกร

ลังเลที่จะอบรม

3. จดัอบรมพืน้ฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400                -           -           -              3) เกษตรกรเป้าหมายอยู่ใน

  จอบหมุนใหถู้กวิธี การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ช่วงเวลาฤดูการท านาจึงไม่สนใจ

ที่จะเข้าอบรม

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 1.0800           -           0.0570      0.0570        4) เกษตรกรที่มีรายชื่อติดต่อไม่ได้

ค าช้ีแจงปัญหาอุปสรรค

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ.รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย
เป้าหมาย
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิม่ขึ้น มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

สามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคลได้ตรงปญัหา อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว
2 เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จา่ยได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ ป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
 และมีความต้องการพฒันาตนเองด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 31,104,000 บาท
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 10,672 236 10,908
    การพฒันาทักษะอาชีพ พร้อมจดัส่งใหศู้นย์
    ปฏิบติัการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 -         2,165 2,165
4. จดัอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิม่ทักษะอาชีพ มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 -         639 639
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 31.1040 6.0647 6.0647

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

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพฒันาที่ดินเพิม่ขึ้น สามารถน าไป

พฒันาทรัพยากรดินเพือ่การเกษตรในพืน้ที่ตนเอง เพือ่บรรเทาและแกไ้ขปญัาความยากจน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบติัจากคณะท างานพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐประจ าอ าเภอ

(ทีมหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แหง่ แหง่ละ 6 รุ่น  รุ่นละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 11,097,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1.รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบติั ราย 9,600          2,200         4,322         6,522         
ที่ก าหนด
2.เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600          1,988         4,117         6,105         
3.ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600           - 2,588         2,588         
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 11.0976       - 3.3610       3.3610       

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)

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

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการพัฒนาทีดิ่น”)                 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้

ในชีวิตประจ ำวันได้
2. เพือ่ฝึกทักษะกำรท ำเกษตรกรรมอย่ำงย่ังยืน ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บัเกษตรกรน ำไปปฏิบติัในไร่นำของตนเอง
ได้อย่ำงเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบญัชีรำยชื่อผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 88,630 รำย 
พืน้ที่ด ำเนินโครงกำร 73 จงัหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจงัหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และยะลำ)

ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน - กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 221,575,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. คัดเลือกศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น และศูนย์ ม.ค. ศูนย์ 158 158 21 179 1) มีศูนย์ฯ ขอเข้ำร่วมโครงกำรฯ

 เรียนรู้อืน่ ๆ ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ เพิม่เติม  21 ศูนย์ 11 จังหวัด

2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปำ้หมำย มี.ค.-พ.ค. รำย 88,630 20,274 22,612 42,886  รวมเปน็ 179 ศูนย์ ใน 73 จ. (ยกเว้น

เข้ำรับกำรพฒันำทักษะอำชีพ  สมุทรปรำกำร ปทมุธำนี และยะลำ)

3. จดัฝึกอบรมใหแ้กเ่กษตรกรกลุ่มเปำ้หมำย พ.ค.-ส.ค. รำย 88,630 140 4,965 5,105 2) แผนอบรมส่วนใหญ่อยู่ ก.ค. - ส.ค.

4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย (เงินอดุหนุน) พ.ค.-ก.ย. ล้ำนบำท 221.5750 -             12.2271 12.2271 3) งบประมำณทีจ่ัดสรรใหจ้ังหวัด

จ ำนวน 107.12242 ล้ำนบำท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐ มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้นอกฤดูการผลิตเพิม่ขึ้น

และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี้ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2. เพือ่ใหม้ีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรรายบคุคลได้ตรงปญัหาและเกดิความย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 และมีความต้องการเสริมทักษะอาชีพพฒันาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 
พืน้ที่ด าเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กรกฏาคม 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 7,253,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ตรวจสอบคุณสมบติัและความต้องการ เม.ย.-ม.ิย.61 ราย 1,600 1,281 -        1,281 เกษตรกรที่เลือกเมนูด้าน
ขั้นพืน้ฐานของเกษตรกร
2. จดัอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม มิ.ย.-ส.ค.61 ราย 1,600 -        190 190 หม่อนไหมมีจ านวนน้อย
   2 หลักสูตร
    2.1.การปลูกหม่อนผลสดเพือ่การใช้ประโยชน์ ราย 400 -        78 78 และยังมีการปรับเปล่ียน
    2.2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 -        112 112 รายชื่ออยู่จนปจัจบุนั
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 7.2534 0.0272 0.7548 0.7820

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

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพือ่พฒันาทักษะองค์ความรู้ใหก้บัเกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์



2.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์ 


จ านวน 8,820 ราย พืน้ที่ด าเนินการ 77 จงัหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 12,259,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร ราย 8,820 41,219       31,720       72,939        - ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสนใจ



2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 3,160         5,439         8,599         และสมัครฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์มาก 

3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบยีน 7 หลักสูตร ราย 8,820 215 828            1,043         เมื่อเทียบกบัเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ

4. ติดตาม ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปญัหา คร้ัง 882 -             -             -              - แนวทางแกไ้ข คือ เกล่ียเป้าหมาย

5. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 12.2598 0.3096 2.6802 2.9898       และงบประมาณในส่วนที่กรมฯ ได้รับ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการให้มากที่สุด

และการจัดความส าคัญให้คัดเลือกจากผู้ที่มี

รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท เป็นล าดับแรก 

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าช้ีแจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวช้ีวัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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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 2 686 688
ราย 7,520 328 6,426         6,754         
แหง่ 172 -            -             
แหง่ 93 -            -             

ร้อยละ 100 -            -             
แหง่ 76 -            -             

ร้อยละ 100 -            -             
ล้านบาท 187.5545 0.0893 39.7205 39.8098

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

   3.1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทุน)

   3.2 โครงการชลประทานจงัหวัด 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจา้งแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้า จดัเวทชีุมชน 

หน่วย
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการ 
 

ล าดับ             โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
 

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 (ต่อ) 
 

ล าดับ             โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
 

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 (ต่อ) 
 

ล าดับ             โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
    

21. โครงการเพิม่ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ  

กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพฒันาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
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