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7 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (กศ.) 7 - 1 

8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.) 8 - 2 
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9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
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9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก) 10 - 1 
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ประจ าเดือนกันยายน 2561 
 

 

ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 13,936.62 ล้านบาทร้อยละ 55.77 ของเป้าหมาย 24,987.42 ล้านบาท
แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 13,448.91 ล้านบาท ร้อยละ 55.36 ของเป้าหมาย 24,294.35 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 487.72 ล้านบาท ร้อยละ 70.37 ของเป้าหมาย 693.08 ล้านบาท 

 

⚫แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

❖ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน   
1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า (พด.) ด้าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 31,075 ราย ร้อยละ 18.88 ของเป้าหมาย 

164,550 ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ 877 แห่ง ร้อยละ 79.95 ของเป้าหมาย 1,097 แห่งเกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) 8,489 ราย ร้อยละ 96.73 
ของเป้าหมาย 8,776 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55.023 ล้านบาท ร้อยละ 50.16 ของเป้าหมาย 109.7000 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด้าเนินการแล้วเสร็จ 244 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
4.649 ล้านบาท ร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 10 ถัง คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ของเป้าหมาย 80 ถัง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 673,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย 8,293,800บาท ทั งนี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดกาญจนบุรี ทั ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื อจัดจ้างถังต้นแบบได้ 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั งสิ น 4,412.3651 ล้านบาท ในจ้านวนนี เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าซื อที่ดิน 
661.536 ล้านบาท 



 
 

2 
 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้าเนินการ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ 1,982 ราย ร้อยละ 75.91 
ของเป้าหมาย 2,611 ราย ๒) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า 115 กลุ่ม ร้อยละ 130.68 ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม (มีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าสูงกว่าเป้าหมาย) ๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้า
ชลประทาน 76 แห่ง ร้อยละ 25.33 ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง 4) มีพื นที่รับประโยชน์จากโครงการ 67 ,855 ไร่ ร้อยละ 73.53 ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่ 
5) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 10,832 ครัวเรือน ร้อยละ 74.14 ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ด้าเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ 702 แห่ง 
ร้อยละ 54.63 ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง 2) มีพื นที่รับประโยชน์จากโครงการ 763,119 ไร่ ร้อยละ 37.21 ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ 3) ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 168,421 ครัวเรือน ร้อยละ 48.52 ของเป้าหมาย 347,093 ครัวเรือน 

 

❖ พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง (กยท.) จ้านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14,623 ราย ร้อยละ 48.74 ของเป้าหมาย 30,000 ราย 2) พื นที่สวน

ยางพาราเข้าร่วมโครงการ 93,062 ไร่ ร้อยละ 62.04 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ 3) เกษตรกรได้รับการส้ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,017 ราย พื นที่ 
69,007.10 ไร่ ร้อยละ 46.00 ของพื นที่เข้าร่วมโครงการ 4) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 12,958 ราย พื นที่ 68,808 ไร่ และงวดที่ 2 
ไร่ละ 6,000 บาท เกษตรกร 10,459 ราย พื นที่ 56,490 ไร่ 5) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 351.902 ล้านบาท ร้อยละ 23.46 ของงบที่ได้รับ 
1,500 ล้านบาท และงบด้าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 2.624 ล้านบาท ร้อยละ 31.67 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. 14,671 รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้วจ้านวน 12,845 รายเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 11.3833 ล้านบาท ร้อยละ 24.91 ของเป้าหมาย
45.6900 ล้านบาท 

 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.)1) ชี แจงและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860 ราย 2) เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ 1,103 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย 3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 829 ราย ร้อยละ 96.40  
ของเป้าหมาย 4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน 7,138.50  ไร่ ร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า 894 ราย ร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย 5) สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน  
6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.6045 ล้านบาท ร้อยละ 59.31 ของเป้าหมาย 29.6801 ล้านบาท 
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 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 150 รายครบตามเป้าหมาย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืชแล้ว 10 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีเป้าหมาย 176 รายการ ด้าเนินการแล้ว 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมายและยกเลิกประกาศ
เชิญชวนเดิม เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 110 รายการ ส้าหรับการจัดท้าแปลงพ่อแม่พันธุ์ด้าเนินการครบ 30 แปลงตามเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
37,509,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของเป้าหมาย 268,800,600 บาท ทั งนี  ได้ท้าสัญญาเพ่ือก่อหนี ผูกพันในรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์แล้ว จ้านวน 
70,770,695บาท 

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
6.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เมล็ดพันธุ์ 

ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว 17 เครื่อง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา 1 เครื่อง และได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
18 ชุด ด้าเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 88 เครื่อง (ส่งมอบแล้ว 15 เครื่อง ลงนามสัญญา 73 เครื่อง ก้าหนดส่งมอบ
ให้เกษตรกรภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และด้าเนินการกันเงินเหลื่อมปีแล้ว) จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 1,800 ราย และจัดอบรม
การใช้เครื่องมือและการบ้ารุงรักษา 160 ราย ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 29.51409 ล้านบาท ร้อยละ 65.06 ของเป้าหมาย 45.36200 ล้านบาท 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด้าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ ผลิต 
เมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม เกษตรกร 977 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย (ผลการด้าเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรยกเลิกการผลิตเนื่องจากในช่วง 
ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุก) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย 1 ,035 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย 977 ราย พื นที่ 6,551 ไร่  
ร้อยละ 94.40 และ 104.95 ของเป้าหมาย 1,035 ราย 6,242 ไร่ จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 97 เครื่อง ร้อยละ 76.24 ของเป้าหมาย 101 เครื่อง เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 54.5038 ล้านบาท ร้อยละ 49.90 ของเป้าหมาย 109.2256 ล้านบาท  

 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) ด้าเนินการจัดหาจ้านวนแม่พันธุ์ที่เลี ยงเพ่ือผลิตลูกจ้าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 25,169 ตัว ครบตาม
เป้าหมาย จ้านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ้าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก้าหนดแล้ว 612 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของเป้าหมาย 18,800 ราย จ้าหน่าย
ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ 24,116 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของเป้าหมาย 1,838,488 ตัว ทั งนี ในการผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วง
ระยะเวลาในการตั งท้องและการดูแลในระยะแรกเพ่ือให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั น ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาใน
การด้าเนินการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ในส่วนของน ้าเชื อสุกรผลิตได้แล้ว 2,531 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส จ้าหน่าย
น ้าเชื อสุกรให้กับเกษตรกรได้ 2,178 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื อน ้าเชื อสุกรแล้ว 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของ
เป้าหมาย 200 ราย ด้านงบประมาณ ด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 115.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.69 ของงบประมาณท่ีได้รับ 140 ล้านบาท 
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❖ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชน ครั งที่ 1 ด้าเนินการได้ 9,101 ชุมชนครบตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

1,620,308 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของเป้าหมาย 1,820,200 ราย จัดเวทีชุมชน ครั งที่ 2 ด้าเนินการได้ 9,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 9,101 ชุมชน  
พัฒนากลุ่มเกษตรกรแล้ว 24,977 กลุ่ม ร้อยละ 274.44 ของเป้าหมาย 9,101 กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4,808,539,938 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.09  
ของเป้าหมาย 5,278.3941 ล้านบาท 

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม.1) จัดตั งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ครบตามเป้าหมายแล้ว 20 แห่งด้าเนินการผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์แล้ว 16 แห่ง ที่
เหลืออีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างจัดซื ออุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ เพ่ือใช้ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9,800,000 บาท ครบตามเป้าหมาย (แก้ไข ณ 9 ต.ค. 61) 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์ 4,100 ราย ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
4,100 ราย จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์แล้ว 4,100 ราย ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 4,100 ราย ด้าเนินการผลิตน ้าเชื อปศุสัตว์แล้ว 218,034 โด๊ส  
ร้อยละ 20.76 ของเป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 217.2654 ล้านบาท ร้อยละ 41.87 ของเป้าหมาย 518.9000 ล้านบาท 

8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.) ด้าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 2,639 ราย ร้อยละ 101.60 ของเป้าหมาย 
2,600 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 58 ราย ร้อยละ 96.67 ของเป้าหมาย ๖๐ ราย จัดตั งศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ๒๔ แห่ง ครบตาม
เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี 2๒ ครั ง ร้อยละ ๑๑๕.๗๙ ของเป้าหมาย 19 ครั ง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
15.2282 ล้านบาท ร้อยละ 62.16 ของเป้าหมาย 24.4992 ล้านบาท 

 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 10,199 ราย   

ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 18.0362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย 23.2390 ล้านบาท 
9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 

12,910 ราย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป้าหมาย 8 แห่ง อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ 6 แห่ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 8 แห่ง ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ เป้าหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป เป้าหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั ง
อุปกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15.9711 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.69 ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 1,300 
ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0701 ล้านบาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท 



 
 

5 
 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี ยงไหม (มม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 800 ราย ครบตามเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 
400 ราย ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 800 ราย การขยายแปลงและจัดท้าระบบน ้าเป้าหมาย 4 แห่ง และสนับสนุนโรงเลี ยงไหม 800 โรง อยู่ระหว่างด้าเนินการ เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 19.0549 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.98 ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.)  
10.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 

3,105 ราย ร้อยละ 80.65 ของเป้าหมาย 3,850 ราย 2) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 546 ราย ร้อยละ 60.67 ของเป้าหมาย 900 ราย
3) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล จัดอบรมเกษตรกร 91 ราย ร้อยละ 91.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 
50 ศูนย์ 2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ้านวน 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย์ทั งนี  กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้โอนจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมแผนพัฒนาและให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดการเรียนรู้ 

10.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ้านวน 31.04 ล้านบาท รอ้ยละ 46.54 ของเป้าหมาย 66.69 ล้านบาท 
 

 

❖ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดด้าเนินการและเพ่ิมจ้านวนรายการที่ให้การสนับสนุนเป็น
ด้าเนินการในพื นที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 273 รายการผลการด้าเนินงานในภาพรวม ดังนี  1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื อจัดจ้างโครงสร้างพื นฐาน และอุปกรณ์เพ่ือการ
รวบรวมและเก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 146 แห่ง ร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 136 แห่ง ร้อยละ 93.15 ของเป้าหมาย146 แห่ง 4) จัดซื อจัดจ้าง
แล้วเสร็จตามสัญญา 15 แห่ง ร้อยละ 10.27 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐาน/
อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.49 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 6) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรและโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษ ตรกร จ้านวน 
57,063,333.20 บาท รวมเป็นงบประมาณทั งสิ น จ้านวน 1,074,980,533.20 บาทเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 962,256,500 บาท ร้อยละ89.51 ของงบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ทั งนี  ได้ด้าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีในรายการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ย นแปลงรายการ
จากส้านักงบประมาณแล้ว 
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12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรและโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร โดยมีการเปลี่ยนแปลงจุดด้าเนินการและเพ่ิมจ้านวนรายการ
จากเป้าหมายเดิม ผลการด้าเนินการในภาพรวม 1) มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั งสิ น 101 แห่ง ใน 46 จังหวัด จ้านวน 241 รายการ ทั งนี  
การด้าเนินการกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี  (1) ประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก้าหนดแล้ว 101 แห่ง 241 รายการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 101 แห่ง 236 รายการ  
(2) อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างหรือติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 96 แห่ง 230 รายการ (3) ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 69 แห่ง 115 รายการ 2) มีแผน
ธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 55 แห่ง มีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว 10 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณ
รวมทั งสิ น 1,927.348 ตัน มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ 33.485 ล้านบาท เป็นปริมาณการแปรรูป/จ้าหน่าย 878.187 ตัน มูลค่าการแปรรูป/จ้าหน่ายประมาณ 
18.61 ล้านบาท และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,028 ราย 3) การเบิกจ่ายงบประมาณด้าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจ้านวน 4,533,011.14 บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั งสิ นจ้านวน 415,441,111.14 บาท (กรอบงบประมาณเดิม 410,908,100 บาท)เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 386,379,800 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 94.03 ของกรอบงบประมาณเดิมทั งนี  ได้ด้าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีในรายการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/
เปลี่ยนแปลงรายการจากส้านักงบประมาณแล้ว 

 

13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด้าเนินการ
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก้าหนด กสส.จึงด้าเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิก ไปด้าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการด้าเนินงานในภาพรวม 1) สรุปการสนับสนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมและแปรรูปยางพารา
ทั งสิ นจ้านวน 23 จังหวัด 58 สหกรณ์ 133 รายการสรุปการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนี  (1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก้าหนดและสามารถ
จัดหาผู้รับจ้างได้ทั ง 58 แห่ง 133 รายการ (2) อยู่ระหว่างการด้าเนินก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 57 แห่ง 129 รายการ  (3) ด้าเนินการแล้วเสร็จตาม
สัญญา 42 แห่ง 71 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 31 แห่ง รวบ รวมผลผลิตได้แล้ว 
104,085.74 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแล้ว 15,653,731 บาท เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 2,754 ราย 3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
340.4299 ล้านบาท เบิกจ่าย 270,086,678.20 บาท (ร้อยละ 79.34) และได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื อจัดจ้าง และ
รายการที่ขอยกเลิก ไปด้าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ้านวน 
56,431,921.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.57 มีงบประมาณคงเหลือ 13,911,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 

 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดท้าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการครบตามเป้าหมาย 1 เรื่อง 2) ชี แจง

หลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 ครั ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย 3) เปิดจุดรับซื อยาง 8 แห่ง รับซื อยางได้ 1 ,880.89 ตัน 4) รับซื อน ้ายางสดได้ 
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3,952.77 ตัน น้าไปแปรรูปเป็นน ้ายางข้น 1 ,880.89 ตัน ร้อยละ 3.07 ของเป้าหมาย 61,233.67 ตัน และส่งมอบแล้ว 1,653.88 ตัน 5) เบิกจ่าย
งบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.474 ล้านบาทร้อยละ 0.59 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพ่ือน้ามาท้าถนนในคลองชลประทาน
โดยมีเป้าหมายในพื นที่ 53 จังหวัด จ้านวน 317 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 23 รายการ อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 265 รายการลงนามในสัญญาแล้ว 1 รายการอยู่
ระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง 24 รายการ และขอยกเลิก 4 รายการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 617.4320 ล้านบาท ร้อยละ 17.40  ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)  การยางแห่งประเทศไทย ส้านักงานใหญ่จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 1 ครั ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั ง และจัดประชุมชี แจงโครงการ 7 ครั ง ครบตามเป้าหมายมีสถาบันเข้าร่วม 728 สถาบัน 
ร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 650 สถาบัน สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้ 385 สถาบัน วงเงิน 6,671.072 ล้านบาท มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 9,037.667 ล้านบาท 
วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก ธ.ก.ส. จ่ายเพ่ิมเติมให้สถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม มีวงเงินที่ยังไม่ช้าระคืน 1,396.340 ล้านบาท จึงส่งผลให้มี
วงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,603.660 ล้านบาท โดยสามารถรวบรวมยางได้ 343,931.77 ตัน มูลค่า 14,675.44 ล้านบาท และจ้าหน่ายได้ 56 ,791.25 ตัน 
มูลค่า 1,160.81 ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรน้ายางคงเหลือ ปี 2560/61 มาจ้าหน่ายด้วย เบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าบริหารโครงการแล้ว 1.685 ล้านบาท ร้อยละ 25.53 ของเป้าหมาย 6.599 ล้านบาท 

 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 1) จัดประชุมชี แจงข้อมูลโครงการกับคณะท้างานตรวจสต็อก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั ง ครบตามเป้าหมาย  และจัดประชุมผู้ประกอบการ 1 ครั ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 3 ครั ง
ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 4 ครั ง และคณะท้างานตรวจสต็อกยาง 20 ครั ง ร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 32 ครั ง 3) ผู้ประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 11 ราย ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ 4 ราย วงเงิน 4,295 ล้านบาท 4) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 0.203 ล้านบาท ร้อยละ 10.15 ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 

 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 รายร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 55,000 ราย ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 50 กลุ่ม ร้อยละ 100      
ของเป้าหมาย 50 กลุ่ม SMEs ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 206 กิจการ ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 200 กิจการ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ร้อยละ 112.50 ของเป้าหมาย 400 ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา 5 กลุ่ม ร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย 5 กลุ่ม หน่วยงานในระดับภาคได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ 12 หน่วยงาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 12 หน่วยงาน เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 110.0433 ล้านบาท ร้อยละ 67.14 ของเป้าหมาย 163.8791 ล้านบาท  
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18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,545 กิจการ ร้อยละ 77.25 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ ผ่านคุณสมบัติ 1,128 กิจการและได้รับค้าแนะน้าปรึกษา 417  
กิจการ ร้อยละ 77.25 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 163.8420 ล้านบาท ร้อยละ 81.92 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท 

 
❖ ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 

 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) ๑)  มีการจัดประชุมคณะท้างานฯ ไปแล้ว 2 ครั ง เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. 25๖๑ และ 28 ส.ค. 2561                    
๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (PGS) โดยการจัดฝึกอบรม จ้านวน ๔ 
หลักสูตร ด้าเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและ
จัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมขึ นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั งหมด 851 ราย ในพื นที่ 8 จังหวัด ๓) งบประมาณ ด้าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 4.7461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของเป้าหมาย ๖.๑๑๘๖ ล้านบาท 

 

20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะท้างานติดตามประเมินผลแล้ว 3 ครั ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนา
ชี แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั ง ครบตามเป้าหมายลงพื นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ  2 ครั ง ครบตามเป้าหมาย จัดท้ารายงานความก้าวหน้า
ผลการด้าเนินงานรายเดือน 5 ครั ง ครบตามเป้าหมาย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.95 ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท 
 
⚫ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 

 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพ่ิมทักษะ
อาชีพที่ก้าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 170,602 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  339.224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
67.10 ของเป้าหมาย 505.522 ล้านบาท โดยกรมประมงได้ด้าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว จ้านวน 50,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น ้าโดยจัดเวทีชุมชน 953 ครั ง ร้อยละ 108.29 ของเป้าหมาย 
880 ครั ง  2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 9,238 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.84 ของเป้าหมาย 7,520 ราย จ้าแนกเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,387 ราย ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่มีชื่อในระบบ 2,072 ราย และผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,779 ราย 3)  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 148.4614 ล้านบาทร้อยละ 79.15 
ของเป้าหมาย 187.5545 ล้านบาท 

 
 



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(2) เพื่อใหม้ีแหล่งกกัเกบ็น ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพื่ออนรัุกษท์รัพยำกรดินและน ้ำ ลดปญัหำกำรชะล้ำงพงัทลำยของหนำ้ดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกร ก.ค. - ก.ย. 61 รำย 164,550 - 3,341 12,317 7,692 7,725 31,075
2. ก่อสร้ำงฝำยชะลอน ้ำแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1,097 9 138 207 317 206 877
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้ำงงำน รำย 8,776 72 687 4,710 1,679 1,341 8,489
    สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
4. พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 - 1,910 7,185 6,598 6,935 22,628

พ.ค. - ก.ย. 61 ล้ำนบำท 109.7000 - 3.822761   14.674868 18.792047 17.73412 55.023792    
ล้ำนบำท 42.0151 - 1.156407   1.930498 2.149876 2.00553 7.242308
ล้ำนบำท 67.6849 - 2.666354   12.744370 16.642171 15.72859 47.781484    

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

    5.2 งบลงทนุ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

จ้ำนวน  109.700 ล้ำนบำท

เป้าหมาย
ผลงานหน่วย

5. งบประมำณที่เบกิจ่ำย
    5.1 งบด้ำเนนิงำน

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน
ประจ าเดือน กันยายน 2561

กรมพฒันำที่ดิน
(1) เพื่อเพิ่มควำมชุม่ชื นใหแ้กท่รัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนนิโครงกำร  

(4) เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
พื นที่ด้ำเนนิกำร 45 จังหวัด กจิกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพื่อกำรอนรัุกษดิ์นและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แหง่ เกษตรกรได้รับประโยชนอ์ยำ่งนอ้ย 164,550 รำย
เมษำยน - กนัยำยน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจ้างงานภายในชุมชนและเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหง่ 244 - 108 101 35 0 244

    1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.48282 - 0.119953  0.643456  3.478691   0.407100 4.649200  

- จังหวัดกาฬสินธุ ์นครราชสีมา กาญจนบรีุ
ราย    ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ผลงาน

(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชัว่คราวในเขตปฏรูิปที่ดิน 
(2) เพื่อใหเ้กษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้้าประเภทชัว่คราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในทอ้งถิน่

กอ่สร้างถังเกบ็น้้า คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏรูิปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด้าเนนิการทั้งหมด 8 แหง่ 80 ถัง (4 จังหวัด) 

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน  าและจัดหาแหล่งน  าชมุชน               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ส้านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. กอ่สร้างฝายชะลอน้้าชัว่คราว 

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

(3) บรรเทาปญัหาการขาดแคลนน้้าใช้เพื่อการเกษตรใหแ้กเ่กษตรกร 

พื้นที่ด้าเนนิการ 23 จังหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้้าประเภทชัว่คราวในเขตปฏรูิปที่ดิน 244 แหง่

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

          แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร/

    1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

2. กอ่สร้างถังเกบ็น้้า ค.ส.ล.

    1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
    1.2 ฝายชะลอน้้าที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ

    1.5 งบประมาณที่เบกิจ่าย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

แหง่ 80 - -  -  - 10 10
    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938 - -  -  - 0.6731 0.6731

    2.2 ถังเกบ็น้้า คสล. ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ

    2.5 งบประมาณที่เบกิจ่าย
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความมัน่คงเร่ืองน ้า ใหม้ีน ้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและปอ้งกนับรรเทาอทุกภยัในฤดูน ้าหลาก  2) เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาชีพของเกษตรกร

     ท้าใหเ้กษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าใหดี้มากยิง่ขึ น  4) เพื่อสนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 
5) เพื่อฟื้นฟโูครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภยัในป ี2560    6) เพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  7) สนบัสนนุและขับเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญ
    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ท้าอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากนิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  8) เพื่อปอ้งกนับรรเทาภยัอทุกภยัและภยัแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบรีุ และสนบัสนนุน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหวัหนิ
9) เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนนิการกอ่สร้าง งานปอ้งกนัและบรรเทาภยัจากน ้า เพื่อใหส้ามารถด้าเนนิการกอ่สร้างได้ตามแผนงาน  10) เพื่อสนบัสนนุ
    การแกไ้ขปญัหาด้านน ้าตามข้อส่ังการของ นรม .ในคราวลงพื นที/่รายการที่เสนอแกป้ญัหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้  11) เพื่อเพิ่มพื นที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ใหม้ากขึ น 

เป้าหมายของโครงการ พื นที่ด้าเนนิการ 71 จังหวัด จ้านวน 1,585 แหง่
1) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 17,960 ไร่  2) พื นที่รับประโยชนเ์พิ่มขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชนเ์พิ่มขึ น 361,704 ครัวเรือน 4) ปริมาตรน ้าเกบ็กกัเพิ่มขึ น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. พฒันาแหล่งน ้าสนบัสนนุโครงการ
    อนัเนือ่งจากพระราชด้าริ

    1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 2,611 - 1,131 564 240 47 1,982
    1.2 จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 - 51 43 - 14 35 115 - มีการยกเลิก 14 กลุ่ม เนือ่งจากซ ้าซ้อน
    1.3 แหล่งน ้าชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 - 13 14 18 31 76    กบักลุ่มอืน่
          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
    1.4 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 60 - -             - - - -
    1.5 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 92,285 - 7,820 8,950 18,235 32,850 67,855
          ชลประทาน

ผลงาน
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน  าชลประทาน                  
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรค
ก.ย. รวม

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

ผลงาน
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปัญหาอุปสรรค
ก.ย. รวม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี วัด) หน่วย
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

    1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 - 1,270 1,549 1,728 6,285 10,832
           จากโครงการ
2. พฒันา ฟื้นฟแูหล่งน ้าชลประทานเพื่อ
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง
    2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 - 19 55 206 422 702
           ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
    2.2 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 17,900 - - - - - -
    2.3 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 2,050,676 - 6,190 67,336 345,400 344,193 763,119
          ชลประทาน
    2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 - 4,916 14,572 51,625 97,308 168,421
          จากโครงการ
    2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09 - - - - - -
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ) ล้านบาท 9,966.4096 426.5087 442.2161   522.1736 1,237.379   1,784 4,412.277   - เบกิจ่ายค่าซื อที่ดิน 661,535,734 บาท
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. การคัดเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ  เม.ย.-มิ.ย. ราย 30,000 10,953 3,940 21 - - 14,623
2. พืน้ทีย่างพาราทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่ 150,000 72,948.52 21,712 280 5.02 - 93,062
3. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง - 7 - - - - 7

 พ.ค. - ก.ค. ราย - 21 3,260 6,079 2,960 710 13,030
ไร่ 150,000 83.25 17,919 31,993 15,492 3,593 69,080

 พ.ค. - ก.ค.
    - จ านวนราย ราย - 21 883 7,589 3,596 906 12,995
    - จ านวนไร่ ไร่ 150,000 83.25 8,678 36,692 18,880 4,630 68,963
6. จ านวนเกษตรกรทีป่รับเปล่ียนอาชีพแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย - - - - 2,723 8,612 11,335

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ - - - - 15,762 44,904 60,666

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 0.333 34.713 146.766 170.09 287.942 639.844
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 0.680 0.818 0.475 0.651 1.124 3.748

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

- เกษตรกรจ านวน 291 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์    
  ตามข้อก าหนดของโครงการ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพ้ืนที่ปลูกยาง               
ประจ าเดือน   กันยายน 2561

    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแหง่ประเทศไทย
เพื่อพฒันาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ใหแ้กเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เปน็การลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561
จ านวน 1,508.2864 ล้านบาท 

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

7. การทีไ่ด้รับเงินอดุหนุนไร่ละ 6,000 บาท

8. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    8.1 งบอดุหนนุ

4. การส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอดุหนุนไร่ละ 4,000 บาท

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1 พ.ค. - ราย 30,000 2,845 6,589 5,195 42 - 14,623 - ตรวจพบรายชือ่ซ ้าซ้อน
30 มิ.ย. 61

ราย 14,623 - 676 6,974 5,195 915 13,760
ราย - 205 321 69 - 595
ราย - 15 9 6 - 30
ราย - 50 2,230 2,345 175 4,800
ราย - 237 2,022 2,526 444 5,229
ราย - 165 474 218 - 857
ราย - 1 101 1 - 103
ราย - 2 493 13 - 508
ราย - 1 1,324 17 296 1,638

ล้านบาท 45.6900 - 1.3474 4.6033 5.4326 6.0273 17.4106

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานพชืในการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพชื กบัการยางแหง่ประเทศไทย
ป ี2561
จ้านวน 45.6900 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน

ประจ าเดือน กันยายน  2561

1. รับรายชือ่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

     2.1 ด้านพชืผัก/สมุนไพร
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพฒันาอาชีพ

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

    จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

     2.7 ด้านปศุสัตว์
     2.8 ด้านอืน่ๆ (ระบ)ุ
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด้าเนนิงาน)

     2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
     2.3 ด้านพชืไร่
     2.4 ด้านไม้ผล
     2.5 ด้านไม้ยนืต้น
     2.6 ด้านประมง
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวใหม้ีการปรับเปล่ียนพื้นที่เปน็รูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสม ใหล้ดรายจ่าย เพิ่มรายได้  

      และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมใหม้ีความเหมาะสมกบัพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เปน็ผลใหผ้ลผลิตข้าวราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จัดท่าระบบอนรัุกษดิ์นและน้่า เพื่อสนบัสนนุใหผ้ลิตสินค้าเกษตรอืน่ที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29.6801 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ชีแ้จงและประชาสัมพนัธ์โครงการ เม.ย. - ก.ย. จังหวัด 13 13 - - - - 13
    1.1 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน/เกีย่วข้อง ราย 65 25 4 - 26 - 55
    1.2 เกษตรกร ราย 860 319 131 2 293 - 772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - มิ.ย.
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 860 423 285 254 179 - 1,177
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 860 423 285 254 66 - 1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันา มิ.ย. - ก.ค. ราย 860 350 339 - 66 - 829
    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. กอ่สร้างระบบอนรัุกษดิ์นและน้่าให้ มิ.ย. - ส.ค.
    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน
    4.1 พื้นที่ที่จัดท่าระบบอนรัุกษดิ์นและน้่า ไร่ 6,832 502 2,032 2,960.50 994 - 7,138.50
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนรัุกษดิ์นและน้่า ราย 860 - 383 212 206 - 894
5. สินค้าหรือชนดิพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนดิ 2 - 2 - - - 2 - ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801 - 0.8741 5.1753 9.4239 - 15.4733

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม
ประจ าเดือน กันยายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏรูิปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพชืพนัธุดี์ มีมาตรฐานโดยหนว่ยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จัดต้ังศูนยข์ยายพนัธุพ์ชื โดยการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธุพ์ชืเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย ์ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบรีุ ชลบรีุ 

นครราชสีมา อดุรธาน ีบรีุรัมย ์มหาสารคาม ล าพนู และพษิณุโลก ใหส้ามารถผลิตพชืพนัธุดี์ (เพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ ทอ่นพนัธุ ์ต้นพนัธุ ์ฯลฯ ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม - กนัยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268.8006 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 - 1 1 1 1 4
     ด าเนนิการปรับปรุงศูนยฯ์ การจัดต้ัง
     เงินทนุหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าระเบยีบ
     หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทนุหมุนเวียน
2. พฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ มิ.ย. - ก.ย. คน 150 - 25 75 25 25 150
3. ซ่อมแซมครุภณัฑ์ศูนยข์ยายพนัธุพ์ชื พ.ค. - ก.ย. แหง่ 10 - - 7 - 3 10
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 - - 2 18 46 66 - บางรายการไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา
5. จัดท าแปลงพอ่แม่พนัธุส์ าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 - - - - 30 30
     การขยายพนัธุพ์ชื
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 268.8006 - 0.8548 2.9089 3.5908 30.1547 37.5092
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 38.3882 - 0.8548 2.8479 3.5908 24.4567 31.7502
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 230.4124 - - 0.0610 - 5.6980 5.7590 - ท าสัญญาแล้ว 70,770,695 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ประจ าเดือน กันยายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพนัธุดี์ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพฒันากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว และพฒันากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพฒันากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว 18 กลุ่ม และพฒันากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุดี์
     1.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
           เมล็ดพนัธุข์้าว
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลิต 
              เมล็ดพนัธุข์้าว
              1.1) เคร่ืองเกีย่วนวดข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18  -  - 9 8 17  - เคร่ืองเกีย่วนวดข้าว 1 เคร่ือง 

    ได้กนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปแีล้ว (ร้อยเอด็)
 - ส่งมอบครุภณัฑ์ใหเ้กษตรกรแล้ว จานวน 17  เคร่ือง
   (นครราชสีมา สุรินทร์ สุราษฎร์ธาน ีแพร่  ก าแพงเพชร
    กาฬสินธุ ์ราชบรีุ นครนายก อทุยัธานี
    จังหวัดละ 1 เคร่ือง และเชียงใหม่   สกลนคร
    นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ จังหวัดละ 2 เคร่ือง)
    

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18  - 3 9 3 3 18  - ส่งมอบครุภณัฑ์เกษตรกรแล้ว จ านวน 18 ชุด
   (นครราชสีมา ก าแพงเพชร กาฬสินธุ ์สุรินทร์
   ราชบรีุ สุราษฎร์ธาน ีแพร่ นครนายก อทุยัธาน ี
   ร้อยเอด็ จังหวัดละ 1 เคร่ือง และนครสวรรค์ 
   สกลนคร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่
   จังหวัดละ 2 เคร่ือง)

         2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 - 500 700 600 1,800
             วิทยาการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจัดการ ราย 900 - 450 300 150 900
                     กลุ่มผู้ผลิตพนัธุข์้าว
              2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพนัธุ์ ราย 900 - 50 400 450 900
     1.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมือการพฒันา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88 - 2 1 8 4 15  - ลงนามสัญญาแล้ว 73 เคร่ือง กาหนดส่งมอบครุภณัฑ์
              ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว    ใหก้ลุ่มเกษตรกรเสร็จส้ิน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 

   และได้กนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปแีล้ว 
 - ส่งมอบแล้ว 15 เคร่ือง (มหาสารคาม 2 เคร่ือง, 
   ศรีสะเกษ 1 เคร่ือง, พะเยา 4 เคร่ือง, ก าแพงเพชร 
   4 เคร่ือง, พทัลุง 3 เคร่ือง, อทุยัธาน ี1 เคร่ือง)

         2) อบรมการใช้เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 - -  - 100 60 160
2. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 45.3620 - 0.1023 4.3471 23.7167 1.3480 29.5141
    2.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140 - - 4.3184 23.2608 0.5131 28.0923
          เมล็ดพนัธุข์้าว
    2.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480 - 0.1023 0.0287 0.4559 0.8349 1.4218
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ประชุมชีแ้จงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3 - 4 - - - 4 1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกท าให้
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 43 43 - - - - 43     เกษตรกรผู้ผลิตถัว่ลิสง จ .อตุรดิตถ์ยกเลิก

ราย 1,035 1,035 - 994 - - 977     การผลิตจ านวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือ
พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035 210 839 - - - 1,049     เกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/

3. การผลิตเมล็ดพนัธุข์ยาย     6,550 ไร่2) ถัว่เหลืองคาดว่าจะได้
    3.1 ถัว่เหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260 - 212 - - - 212     ผลผลิตทั้งหมด

 ไร่ 1,950 - 2,094 - - - 2,049 2) ถัว่เหลืองคาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมด
ตัน 320 - - - - - -     ในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61

    3.2 ถัว่เขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230 - 243 - - - 243 3) ถัว่เขียวคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง 
 ไร่ 3,150 - 3,384 - - - 3,384     พ.ย.-ธ.ค.61 อกี 210.98
ตัน 320 - - - 40 69.02 109.02 4) ถัว่ลิสงคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง

    3.3 ถัว่ลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525 140 345 34 - - 502     ต.ค.-ธ.ค.61 อกี 144.69
 ไร่ 1,060 215 751 49 - - 991 5) ครุภณัฑ์ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ
ตัน 150 - - - - 5.311 5.311

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)

ประจ าเดือน กันยายน 2561

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 

เมล็ดพนัธุช์ัน้ดี ชัน้พนัธุข์ยาย ได้แก ่ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และเมล็ดพนัธุห์ลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รวม 806.5 ตัน
เสริมสร้างความรู้และทกัษะอาชีพใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร ในการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุพ์ชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อยา่งยัง่ยนื (วก.)
กรมวิชาการเกษตร

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561
จ านวน 109.2256 ล้านบาท

    2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

ก.ย. รวม
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ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

ก.ย. รวม

เม.ย. - ก.ย. ราย 20 20 - - - - 20
ไร่ 82 82 - - - - 82 6) ณ 28 ก.ย.61 มีงบประมาณผูกพนั
ตัน 16.5 - - - 8 8.50 16.50    รอเบกิจ่ายอกี 41.8159 ล้านบาท  

เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101 - - 67 30 - 97    กนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปอีกี 
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256 0.1050 1.5879 6.2340 17.7493 28.8276 54.5038    5.3900 ล้านบาท
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076 0.1050 1.5879 6.2340 9.1569 18.0670 35.1508

ก.ย. ล้านบาท 61.8180 - - - 8.5924 10.7606 19.3530

    4.1 เมล็ดพนัธุห์ลัก 

5. จัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพฒันาปรับปรุงพนัธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พนัธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พนัธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์

และลดต้นทนุการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พนัธุดี์ในศูนยว์ิจัยและบ ารุงพนัธุสั์ตว์ 38 แหง่ และจ าหนา่ยสัตว์พนัธุดี์ใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน – กันยายน  2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ตัว 25,169 20,069  -  - 5,100  - 25,169 1) รายการค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง (โรงเรือนเล้ียงสัตว์/
    บอ่หมัก ฯลฯ) จนท. ตรวจสอบภายในกรมฯ 

ราย 18,800  - 69 122 87 334 612     แจ้งว่าเปน็การปรับปรุงส่ิงกอ่สร้างซ่ึงเปน็งบลงทนุ
    จึงต้องมีการขอเปล่ียนแปลงรายการ ซ่ึงอาจท าให้

ตัว 1,838,488   - 1,589 3,515 6,297 12,715 24,116     การด าเนนิงานเกดิความล่าช้า
2) การผลิตสัตว์พนัธุดี์ต้องใช้ระยะเวลา เนือ่งจาก

โด๊ส 3,000  - 740 668 10 1,113 2,531     มีช่วงระยะเวลาการต้ังทอ้งและการดูแลในระยะแรก
โด๊ส 3,000  - 666 570  - 942 2,178     เพื่อใหพ้นัธุสั์ตว์มีความสมบรูณ์และแข็งแรง กอ่นที่
ราย 200  - 101 85  -  - 186     จะจ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

1. จ านวนแม่พนัธุท์ี่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหนา่ย

3. จ านวนลูกสัตว์ที่เกดิจากแม่พนัธุต์าม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)

2. จ านวนสัตว์พนัธุดี์ที่ผลิตได้และจ าหนา่ย

5. น้ าเชือ้สุกรที่จ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร3/

    ใหเ้กษตรกร1/

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

เป้าหมาย
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

4. น้ าเชือ้สุกรที่ผลิตได้2/

ก.ค.

    ใหก้บัเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

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

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
ก.ค.พ.ค. ม.ิย. ส.ค. ก.ย. รวม

ล้านบาท 140 0.33 15.216 21.063 27.416 51.74 115.765 - ควรขอขยายระยะเวลาในการด าเนนิการจ าหนา่ย
ล้านบาท 94.86 0.33 15.216 14.816 18.373 25.57 74.31   พนัธุสั์ตว์ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
ล้านบาท 45.14  -  - 6.247 9.043 26.16 41.45 - กอ่หนีผู้กพนัแต่ยงัไม่ได้เบกิจ่าย 3,149,000 บาท

หมายเหตุ :  กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงตัวเลขผลการด าเนินงานการจ าหน่ายพันธุส์ัตว์ น้ าเชือ้สุกรที่ผลิตได้และจ าหน่ายน้ าเชือ้สุกรของเดือนมถุินายน 2561 ดังน้ี
               1) จ าหนา่ยพนัธุสั์ตว์ จากเดิม จ านวน 204 ราย/35,289 ตัว ปรับเปน็ จ านวน 69 ราย/1,589 ตัว
               2) น้ าเชือ้สุกรที่ผลิตได้ จากเดิม จ านวน 700 โด๊ส ปรับเปน็ จ านวน 740 โด๊ส 
               3) จ าหนา่ยน้ าเชือ้สุกร จากเดิม จ านวน 97 ราย/626 โด๊ส ปรับเปน็ จ านวน 101 ราย/666 โด๊ส
                 เนือ่งจากศูนยว์ิจัยฯ (หนว่ยปฏบิติั) มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในการรายงานผลการจ าหนา่ยพนัธุสั์ตว์ของโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื โดยน าผลงานการจ าหนา่ยพนัธุสั์ตว์ในงบปกติประจ าป ี 2561
                 ซ่ึงยงัไม่ได้ปรับราคาลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 น ามารายงานในโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ท าใหม้ีผลงานสูงกว่าความเปน็จริง

    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) เกดิแนวทางการพฒันาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชุมชนอยา่งแทจ้ริง สามารถสร้างรายได้ และกอ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 งบประมาณจ านวน 5,278.3941 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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 7,846 - 1,882 1,632,422

20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 - 471,076 1,110,817 38,415 - 1,620,308
24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101 - - 5,454 3,640 - 9,094
20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 - - - 9,892 15,085 24,977

ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 - - - - - - 
ล้านบาท 5,278.3941 125.9536 762.2972 442.0129 2,775.5161 702.7601 4,808.5399

พ.ค - ก.ย 61 ล้านบาท 2,548.0941 125.9536 762.2972 442.0129 421.3101 439.0736 2,190.6474

พ.ค - ก.ย 62 ล้านบาท 2,730.3000 - - - 2,354.2060 263.6864 2,617.8924

5. พฒันากลุ่มเกษตรกร

2. รับสมัครเกษตรกร

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

3. ฝึกอบรมเกษตรกร

พ.ค. มิ.ย.

กรมส่งเสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยูร่่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อยา่งยัง่ยนื อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาการเกษตรในระยะยาว

ก.ย. รวม

1. จัดเวทชีุมชน คร้ังที่ 1

4. จัดเวทชีุมชน คร้ังที่ 2 

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคเป้าหมาย ก.ค. ส.ค.

7. งบประมาณที่เบกิจ่าย

                         แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

7.1 งบด าเนนิงาน

7.2 งบเงินอดุหนนุ

6. ติดตามตรวจสอบบญัชี (ตช.)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

และสัตว์น ้ำอืน่
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน - กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน

1. จ้ำนวนศูนยท์ี่จัดตั งขึ น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แหง่ 20  - 1 ๓ 6 10 20 - กลุ่มเกษตรกรได้เร่ิมด้ำเนนิกำรผลิตหวัเชื อจุลินทรีย์
2. งบประมำณที่เบกิจ่ำย (เงินอดุหนนุ) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้ำนบำท 9.80 - 8.33 0.98 0.49 - 9.80   เรียบร้อยแล้ว 16 แหง่ คิดเปน็ปริมำณรวมทั งสิ น

  5,182,720 มิลลิลิตร แจกจ่ำยใหแ้กษตรกรแล้ว
  963 รำย ทั งนี เจ้ำหนำ้ที่ ศพช. ในพื นที่จะเข้ำไป
  ใหค้้ำปรึกษำ แนะน้ำกลุ่มเกษตรกรในกำรผลิต
  หวัเชื อจุลินทรียอ์ยำ่งต่อเนือ่ง

หมายเหตุ  : 1/

- กพช.ได้ด้ำเนนิกำรจัดประชุมชี แจงกำรด้ำเนนิงำนโครงกำรฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหนว่ยงำนที่เกีย่วข้อง เมือ่วันที่ 10 เมษำยน 2561 ณ หอ้งประชุมชั น 2 สถำบนัเกษตรำธิกำร กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดท้ำคู่มือปฎบิติังำนโครงกำรฯ จ้ำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ำยใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรและหนว่ยงำนที่เกีย่วข้อง ส้ำหรับใช้เปน็แนวทำงกำรด้ำเนนิงำนโครงกำร
- คณะท้ำงำนในระดับพื นที่ ด้ำเนนิกำรพจิำรณำควำมพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในกำรด้ำเนนิงำนโครงกำรฯ เรียบร้อยแล้ว ทั ง 20 แหง่
- กพช. ด้ำเนนิกำรจัดอบรมใหค้วำมรู้ในกำรผลิตหวัเชื อจุลินทรีย ์ปม .1 แกเ่กษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ้ำนวน 5 รุ่น รวม 104 รำย ในช่วงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจัดท้ำแผนกำรด้ำเนนิงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เสนอต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำแผนกำรด้ำเนนิงำนและติดตำมผล จ้ำนวน 20 แหง่ ซ่ึงคณะกรรมกำรฯ ได้อนมุัติแผนกำรด้ำเนนิกำร
  ของกลุ่มเกษตรกรทั ง 20 แหง่เรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้ำเนนิกำรโอนเงินงบประมำณใหห้นว่ยงำนที่รับผิดชอบในพื นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้ำนวน 20 แหง่ ในพื นที่ 19 จังหวัด โดยหนว่ยงำนที่รับผิดชอบในพื นที่ด้ำเนนิกำรจัดสรรงบประมำณใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร
  ที่ได้รับกำรอนมุัติโครงกำรฯ และแผนกำรด้ำเนนิงำนฯ แล้ว จ้ำนวน 20 แหง่

เพื่อใหบ้ริกำรหวัเชื อจุลินทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยำ่งทั่วถึงและเพยีงพอต่อควำมต้องกำร โดยกำรจัดตั งศูนยผ์ลิตหวัเชื อจุลินทรีย ์ปม .1 ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงกุง้ทะเล

จัดตั งศูนยผ์ลิตหวัเชื อจุลินทรีย ์ปม.1 ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรที่มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด้ำเนนิกำร จ้ำนวน 20 แหง่

กรมประมง

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

จ้ำนวน 9.80 ล้ำนบำท

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย
เป้าหมาย

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

 8 - 2



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหแ้กอ่าสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะ

2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนือ้และแพะ ใหเ้พยีงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. พฒันาองค์ความรู้ด้านการผสมเทยีมใหก้บัอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะโดยอาสาผสมเทยีม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 518.90 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินการ เป้าหมาย

1. จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีม ราย 4,100 0 1,740 100 101 99 2,040 ๑. ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน)
    ปศุสัตว์     ท าใหเ้กษตรกรกงัวลเปน็หว่งครอบครัว
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสา ราย 4,000 3,650 50 100 101 - 3,901 ๒. เนือ่งจากงบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า  
        ผสมเทยีมโคเนือ้     ท าใหต้้องมีการปรับแผน การฝึกอบรม
  1.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสา ราย 100 75 25 - 100     อาสาผสมเทยีมและการจัดซ้ือจัดจ้างอปุกรณ์
        ผสมเทยีมแพะ     ในการใหบ้ริการผสมเทยีม/พอ่พนัธุ ์เพื่อน ามารีดน้ าเชือ้
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่ม ราย 4,100 - 1,810 1,090 720 480 4,100     เกดิความล่าช้าจึงมีความจ าเปน็ขอขยาย
    ประสิทธิภาพการเปน็อาสาปศุสัตว์     ระยะเวลาในการด าเนนิงานเพื่อใหบ้ริการผสมเทยีม
  2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม ราย 4,000 - 1,740 1,060 720 3,520     โคเนือ้และแพะของเกษตรกร 
        เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทยีมโคเนือ้     จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
  2.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่ม ราย 100 - 70 30 100
        ประสิทธิภาพการผสมเทยีมแพะ

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชพีแก่เกษตรกรรายย่อย)
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย

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

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่ม ราย 100,000 - 3 213 2,322 11,311 13,849 หมายเหตุ

    ประสิทธิภาพจากการใหบ้ริการของอาสาปศุสัตว์   ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กนัยายน 2561
4. จ านวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 525,000 - 20 239 2,368 13,061 15,688 งบลงทนุ กอ่นหนีผู้กพนัแต่ยงัไม่ได้เบกิจ่าย 53,160,884 บาท
  4.1 จ านวนโคเนือ้ที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 500,000 - 3 237 2,345 - 2,585 อยูร่ะหว่างอทุธรณ์ไปยงั กรมบญัชีกลาง 133,108,000 บาท
  4.2 จ านวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 25,000 - 17 2 23 - 42
5. การผลิตน้ าเชือ้ปศุสัตว์พนัธุดี์ โด๊ส 1,050,000 1,522 52,435 58293 45,421  60,363 218,034
  5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้โคเนือ้ โด๊ส 1,000,000 1,522 47,021 50979 39,459  - 138,981
  5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้โคแพะ โด๊ส 50,000 - 5,414 7,314 5,962 - 18,690
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 518.9000 10.5458 16.4487 23.4571 27.2889 0.1395 77.8800
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 330.7650 10.5458 16.4487 23.3292 17.2889 123.2130 200.8256
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 118.1350 - - 0.1279 - 16.3119 16.4398
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ 1. สร้างเครือขา่ยการผลิตขยายชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทีม่ศัีกยภาพในการผลิตชีวภณัฑ์ สามารถ

    ผลิตชีวภณัฑ์เพือ่ใช้เอง และผลิตเพือ่ขายได้ เป็นการสร้างงานใหก้บัเกษตรกรท าใหม้รีายได้เพิม่ขึน้
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภณัฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพือ่ลดการใช้สารเคมทีางการเกษตร
    ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลใหม้แีหล่งผลิตพืชปลอดภยัในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรียเ์พิม่มากขึน้
3. พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร ใหเ้ป็นศูนยผ์ลิตและกระจายชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืชทีม่คุีณภาพใหแ้ก ่เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที ่และสามารถถา่ยทอด
    ความรู้สู่เกษตรกรได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม
     1.1 เกษตรกร พ.ค.-มิ.ย.61 ราย 2,500 100 2,272 47 120 -         2,539
     1.2 นกัวิชาการ และ พรก. Apr-61 ราย 100 100 -        -         -                    -   100
2. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง มิ.ย.-ก.ย.61 ราย 60 0 1 7 50            -   58 - คาดว่าจะได้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึน้
3.  จ านวนศูนยผ์ลิตและแหล่งกระจายชีวภณัฑ์ พ.ค.-ก.ย.61 แหง่ 24 0 1 23 -  - 24   อกีประมาณ 2 รายในช่วงเดือน ต.ค.
     ควบคุมศัตรูพชื ที่จัดต้ังขึน้
4. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์การ คร้ัง 19 2 20.00 -         -                    -   22
     ใช้ชีวภณัฑ์ในการควบคุมศัตรูพชืทดแทน
     การใช้สารเคมี
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย เม.ย.-ก.ย.61 บาท 24.4992 0.1320 2.1294 6.4447 6.5221 6.3987 21.6269 - ณ 28 ก.ย. 61 มีงบประมาณผูกพนัรอเบกิ
    5.1 งบด าเนนิงาน เม.ย.-ก.ย.61 บาท 16.6462 0.1320 1.8049 2.6329 4.9578 4.7507 14.2783   จ่ายอกี 0.30 ล้านบาท
    5.2 งบลงทนุ เม.ย.-ก.ย.61 บาท 7.3486 0.0000 0.3245 3.8118 1.5643 1.6480 7.3486

กรมวิชาการเกษตร

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร

    ประจ าเดือน กันยายน 2561

 เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนยเ์ครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
จ านวน    24.4992   ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 431 - 237 178 17 - 432
    เข้าร่วมโครงการ

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 120 6,266 2,557 1,256 - 10,199 - เกษตรกรบางรายไม่อยูใ่นพื้นที่ เสียชีวิต
    เกษตรกรโดยครูบญัชี   และอายมุากจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

  เกษตรกรบางรายอา่นหรือเขียนหนงัสือไม่ได้
พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 - 5,888 2,809 1,084 - 9,781 - เกษตรกรบางส่วนไม่ประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงาน

  หมายเหตุ ผลการปฏบิติังานเดือนสิงหาคม
  จ านวนเกษตรกรดูงานลดลง 197 ราย 
  เนือ่งจากมีการนบัเกษตรกรซ้ าราย

มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 50 - 24 15 5 3 47

5. ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชีโดยครูบญัชี ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 - - 52 5,012 5,040 10,104
6. ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 - -  - 1,147 7,089 8,236

 ก.ย. 61 ราย 310 - -  - - 441 441
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 23.2390 0.2921 13.6997 0.9385 1.1583 1.9476 18.0362

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

2. อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพใหแ้ก่

เมษายน - กนัยายน 2561
จ านวน  23.2390 ล้านบาท

    พอเพยีง

7. ติดตามประเมินผล การจัดท าบญัชีของกลุ่มเปา้หมาย

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แกค่รูบญัชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

    ท าหนา้ที่จัดเกบ็ข้อมูลและบนัทกึข้อมูล

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน กันยายน 2561 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1) เพื่อใหเ้กษตรกรเปา้หมายได้รับการพฒันาศักยภาพการจัดท าบญัชีต้นทนุประกอบอาชีพ
2) เพื่อใหเ้กษตรกรเปา้หมายสามารถจัดท าบญัชีต้นทนุการประกอบอาชีพได้
 พื้นที่ด าเนนิการ 35 จังหวัด กจิกรรมอบรมพฒันาศักยภาพการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ 12,910 ราย

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย.
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

2) ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ภายใต้การอนรัุกษดิ์นและน้ าอยา่งยัง่ยนื มีความรู้ส านกึรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พฒันาคุณภาพชีวิตใหม้ีความกนิดี อยูดี่ มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   

เป้าหมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ใหส้หกรณ์ 8 แหง่ 4 จังหวัด (กาญจนบรีุ ชลบรีุ นครราชสีมา สระแกว้)
3) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.เชียงใหม่ (ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จัดหาหอ้งเยน็เกบ็ผลผลิต จัดหาอปุกรณ์ตกแต่งผลผลิต )
4) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.อทุยัธาน ี(ปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร และกอ่สร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 - 5,076 1,045   4,108 549 10,778 - การอบรมไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย 
    ที่เข้าร่วมโครงการ    เนือ่งจากเกษตรกรเปา้หมายที่ได้ใหค้วามรู้

   ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยูใ่นพื้นที่/
   ไม่สามรถติดต่อได้ ประกอบกบัเกษตรกรบางราย
   เพราะพื้นที่หา่งไกล จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

2. กอ่สร้าง/ปรังปรุง อาคาร
   2.1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 8 - -  - - -  - สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแกว้ ขอยกเลิกรับการสนบัสนนุการกอ่สร้าง
        - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 8 5 -  - - 1 6    อาคารอเนกประสงค์ 3 แหง่ เนือ่งจากไม่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 8 - - 5 - 1 6    โดยไม่มีระบบไฟฟา้ขัน้พื้นฐาน และถนนสายหลักสายรองในพื้นที่
          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 8 - -  - - -  - ส านกังบปรมาณอนมุัติใหเ้ปล่ียนเปา้หมายเปน็สหกรณ์ 
          ตามสัญญา    ในจังหวัดศรีสะเกษ 1 แหง่ (สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ ากดั)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

เมษายน - กนัยายน 2561
จ านวน 22.2789 ล้านบาท

พ.ค. ม.ิย.
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ก.ย. รวม

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ก.ค. ส.ค.
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หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
พ.ค. ม.ิย.

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ก.ย. รวมก.ค. ส.ค.

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

รายการ 3 3 -  - - 3
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 1 - - 1 - 1
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ รายการ 3 - - 3 - 3
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 1 - - - - -
          ตามสัญญา รายการ 3 - - - - -
   2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเกบ็ผลผลิต พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - - - - - - ยกเลิกรายการสนบัสนนุการปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิต
        - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 1 - - - - -   เนือ่งจากเดิมทางสหกรณ์ได้รับงบประมาณ
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 1 - - - - -   กลุ่มจังหวัด (งบลงทนุ) หากมีการต่อเติมหรือปรับปรุง
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์   เหน็ควรใหใ้ช้งบประมาณ จากหมวดงบประมาณรายจ่าย
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 1 - - - - -   และเปน็แหล่งเงินงบประมาณเดียวกนั เพื่อมิใหเ้กดิปญัหา
          ตามสัญญา   ทางปฏบิติัในภายหลัง
   2.4 กอ่สร้างโรงเรือนแปรรูป พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1 - - - - -
        - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - 1
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 1 - - 1 - 1
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์

แหง่ 1 - - - - -
          ตามสัญญา

ล้านบาท 22.2789 3.3950 7.0454 2.0595 1.225 2.2458 15.9711  - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อด าเนนิงานโครงการพฒันาจัดเกย็พชืผล
ล้านบาท 3.9239 - 1.4849 0.4423 1.225 0.45658 3.6092    ทางการเกษตรและโครงการสนบัสนนุอปุกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ล้านบาท 18.3550 3.3950 5.5605 1.6172 - 1.78292 12.3556    สรุปงบประมาณ รวมทั้งส้ิน 16,826,977.46 บาท เบกิจ่ายแล้ว 

   15,971,099.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.91 คงเหลือ 855,877.95 บาท 

3. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    3.1 งบด าเนนิงาน

        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ

    3.2 เงินอดุหนนุ
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ราย 1,300 - 84 89 74 281 528 - ส.ป.ก. ไม่สามารถอบรมตามเปา้หมาย
ราย 1,300 - - 93 154 281 528   เนือ่งจากเกษตรกรไม่สามารถอบรมซ ้าซ้อน

    ใหแ้กเ่กษตรกร   หนว่ยงานได้
ล้านบาท 7.8286 - 0.2944 0.3335 0.8846 0.5576 2.07013. งบประมาณที่เบกิจ่าย

2. สนบัสนนุปจัจัยการผลิต
1. จ้านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ส.ค. ก.ย. รวม

1) เพื่อใหเ้กษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อใหเ้กษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้น้าความรู้มาปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินท้ากนิใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล จ้านวน 1,300 ราย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
จ้านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ส้านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างรายได้ใหก้บัเกษตรกรผู้มีรายได้นอ้ยใหม้ีอาชีพที่มัน่คงโดยการรวมกลุ่มผลิต   

2) ลดการบกุรุกพื้นที่ปา่และสร้างปา่ต้นน้้าในเขตภาคเหนอื
3) สนบัสนนุการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการน้าเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  
4) สนบัสนนุการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหเ้กดิความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเล้ียงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนญุาตใหท้้ากนิ) จ้านวน 2,400 ไร่ โดยแบง่เปน็การผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน  600 ไร่   
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จ้านวน 800 ราย โดยแบง่เปน็เกษตรกรผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน 200 ราย 
    และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 600 ราย ใหม้ีอาชีพที่มัน่คง  
3) ผลิตรังไหมเพื่อรองรับภาคอตุสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ จ้านวน  120 ตัน 
4) ผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 2,000,000 แผ่น
5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดือนละไม่นอ้ยกว่า 6,000

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 45.3875 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เปา้หมาย เม.ย. - มิ.ย. 61 ราย 800 800 800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 800 100 305 285 110 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
3. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร ราย 800 32 99 69 200 400 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ก.ค. ส.ค.

เป้าหมาย
พ.ค.

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
ม.ิย. ก.ย. รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ก.ค. ส.ค.

เป้าหมาย
พ.ค.

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
ม.ิย. ก.ย. รวม

4. ขยายแปลงและจัดท้าระบบน้้า แหง่ 4 - -  - - - อยูร่ะหว่างด้าเนนิการสนบัสนนุเงิน
5. สนบัสนนุโรงเล้ียงไหม ราย 800 - -  - 800 800   อดุหนนุในการสร้างโรงเล้ียง 800 ราย

ล้านบาท 45.3875 0.3967 2.6240 3.7867 12.2475 8.8644 27.9193   อยูร่ะหว่างสร้างดรงเรือน
ล้านบาท 13.1600 0.3967 2.6240 1.7867 2.1275 3.8301 10.7650
ล้านบาท 16.2275 - 1.1543 1.1543 - กอ่หนีท้นั ก.ย. 61
ล้านบาท 16.0000 - 2.0000 10.120 3.8800 16.0000    6.3 เงินอดุหนนุ

    6.2 งบลงทนุ

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    6.1 งบด้าเนนิงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันา Young Smart Farmer ใหเ้ปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการ    

    ท าธุรกจิเกษตร และเปน็ผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพฒันาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพฒันาศูนยบ์ม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ศูนยต้์นแบบในการเตรียมความพร้อมและพฒันาเกษตรกรสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเปน็ศูนยก์ลาง    
    เทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกจิเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชือ่มโยงเครือข่ายภาคการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพฒันาเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย  
2. ศูนยบ์ม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเปน็ศูนยต้์นแบบ จ านวน 77 ศูนย ์

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  66.6905 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
    1.1 พฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตร 
           รุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 3,850 - 200 1,205 884 816 3,105
            สู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
            (2 คร้ัง)
    1.2 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 900 - - 73 279 194 546
            เกษตรรุ่นใหม่
    1.3 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
          - อบรมหลักสูตรมาตรฐาน มิ.ย. - ก.ค.61 ราย 100 - -  - 91 - 91
            สินค้าเกษตรและการตลาดสากล

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
ประจ าเดือน กันยายน 2561

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
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เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

2. พฒันาศูนยบ์ม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
    2.1 ปรับปรุงและพฒันาศูนยฯ์ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 - - - 7 15 22 - โอนเงินงบประมาณใหท้กุศูนยแ์ล้ว
    2.2 สนบัสนนุวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการจัดการ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 - - - 9 24 33   อยูร่ะหว่างรวบรวมแผนการพฒันา
           เรียนรู้ของศูนยฯ์   และใหก้ารสนบัสนนุ
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 66.69 0.42 5.86 7.97 6.63 11.26 32.14
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุเกษตรกรในการกอ่สร้าง จัดซ้ือจัดหา ปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเกบ็ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์อีน่ที่จ าเปน็ เพื่อการรวบรวม 

    การเกบ็รักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง
2. เพื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรเปน็แหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกนิความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    และมันส าปะหลัง ใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบยีนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนนิธุรกจิรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพชืเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญ 
 คือ ข้าว   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
2. สนบัสนนุสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการกอ่สร้าง จัดซ้ือจัดหา ปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเกบ็พชืผลทางการเกษตร และอปุกรณ์อืน่ที่จ าเปน็ ประกอบด้วย 
ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก เคร่ืองอบลดความชืน้ เคร่ืองชัง่ และเคร่ืองสีข้าวโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ป ีพ.ศ. 2561 แหง่ 146 - - 134 -2 14 146
    เข้าร่วมโครงการ
2. ก ากบั ติดตามการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้าง
    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ แหง่ 146 - - 134 -2 14 146 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการ
            ที่ก าหนด รายการ 267 - - 236 -3 40 273   ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิ
     2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 146 - - 130 2 14 146   ของเกษตรกร และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบ

รายการ 267 - - 232 1 22 255   รวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร 
     2.3 อยูร่ะหว่างด าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 146 - - 130 2 4 136 - นอกจากนีไ้ด้เปล่ียนแปลงจุดด าเนนิการ และเพิ่ม
            ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 267 - - 232 1 7 240   จ านวนรายการเปน็ด าเนนิการในพื้นที่ 40 จังหวัด 

  146 สหกรณ์ 273 รายการ

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ป ี2561

ผลงาน
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
พ.ค. ม.ิย.
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ผลงาน
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
พ.ค. ม.ิย.

     2.4 ด าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 146 - 1 4 - 10 15
รายการ 267 - 1 6 - 14 21

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้
    ประโยชนจ์ากโครงสร้างพื้นฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 146 - 21 2 - 4 27
           กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์าก
           โครงสร้างพื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนบัสนนุ
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แหง่ 146 - - - - - -   -  อยูร่ะหว่างด าเนนิการกอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์
           กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000 - - - - - -

- - - - - -
    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชนจ์าก ราย - - - - - -
           โครงสร้างพื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนบัสนนุ
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (เงินอดุหนนุ) ล้านบาท 1,017.9172  - - 772.1868  46.3798  143.6899  962.2565  - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน

   57,063,333.20 บาท รวมเปน็งบประมาณทั้งส้ิน
   จ านวน 1,074,980,533.20 บาท เบกิจ่ายงบ
  ประมาณใหแ้กส่ถาบนัเกษตรกรแล้ว จ านวน 40
  จังหวัด 146 สหกรณ์ 255 รายการ รวมเปน็เงิน 
  962,256,533.20 บาท คิดเปน็ร้อยละ 89.52 

  และอยูร่ะหว่างรอเบกิจ่ายจ านวน 17 แหง่ 18 รายการ 

  รวมเปน็เงิน 102,470,000 บาท คิดเปน็ร้อยละ  
  9.53 ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการขออนมุัติกนัเงินงบประมาณ
  ไว้เบกิเหล่ือมปใีนรายการที่อยูร่ะหว่างด าเนนิการ 
  ซ่ึงได้รับการอนมุัติจัดสรร/เปล่ียนแปลงรายการจาก
  ส านกังบประมาณแล้ว
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน   

2. เพื่อสนบัสนนุปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์การตลาดแกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใหเ้ปน็กลไกขับเคล่ือนนโยบายรัฐในการพฒันาเศรษฐกจิ สังคมในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด้าเนนิรุกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนนิธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาท ิข้าว ผัก ผลไม้ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน  กาแฟ
 ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แหง่ ในพื้นที่ 42 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

  1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99 98 - - - 4 7 101
      เข้าร่วมโครงการ รายการ 242 239 - - - 13 15 241
  2. ก้ากบั ติดตามการด้าเนนิงานจัดซ้ือ พ.ค. - ก.ย.
     จัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ แหง่ 99 98 - - - 4 7 101 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม
          ที่ก้าหนด รายการ 242 239 - - - 13 15 241   จากโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
    2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 99 91 7 - - 4 7 101   เพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร

รายการ 242 208 16 - 2 10 236   และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและ
    2.3 อยูร่ะหว่างด้าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 99 17 53 13 8 5 96   การแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร
          ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 242 69 97 28 27 9 230   และเปล่ียนแปลงจุดด้าเนนิการ และเพิ่ม
    2.4 ด้าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 99 1 6 15 22 25 69   จ้านวนรายการเปน็ ด้าเนนิการในพื้นที่

รายการ 242 1 7 17 46 44 115   46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 241 รายการ

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

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประจ าเดือน กันยายน 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

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

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.
    ประโยชนจ์ากโครงสร้างพื้นฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 99 40 13 - 1 1 55
          กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์าก
          โครงสร้างพื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
          การสนบัสนนุ
   3.2 ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงสร้าง แหง่ 99 - - - 5 5 10
         พื้นฐานและอปุกรณ์ที่ได้รับการ
         สนบัสนนุ

         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กโิลกรัม - - - - 1,014,523 912,825 1,927,348

         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - - - - 22,027,054 11,458,064 33,485,118

         3) ปริมาณการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) กโิลกรัม - - - - 123,708 754,479 878,187

         4) มูลค่าการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) บาท - - - - 3,449,496 15,160,960 18,610,456

         5) จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - - - - 3,812 216 4,028
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

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

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

4. งบประมาณที่เบกิจ่าย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081 19.5517 241.0236 8.5264 62.0506 - 386.3798 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม
   4.1 งบด้าเนนิงาน ล้านบาท 0.2875 - 0.0041 0.0078 0.1344 0.1263 0.2726   จ้านวน 4,533,011.14 บาท
   4.2 เงินอดุหนนุ ล้านบาท 410.6206 19.5517 241.0195 8.5186 61.9162 55.10118 386.1072   รวมเปน็งบประมาณทั้งส้ิน

  จ้านวน 415,441,111.14 บาท
  เบกิจ่ายงบประมาณแล้ว 46 จังหวัด
  101 สหกรณ์ 236 รายการ
  จ้านวน 386,107,181.14 บาท
  คิดเปน็ร้อยละ 9294 อยูร่ะหว่างรอเบกิจ่าย
  จ้านวน 5 จังหวัด 5 สหกรณ์ 5 รายการ
  เปน็เงิน 12,159.400 บาท
  คิดเปน็ร้อยละ 2.93 ทั้งนี ้ได้ด้าเนนิการ
  ขออนมุัติกนัเงินงบประมาณไว้เบกิเหล่ือมปี
  ในรายการที่อยูร่ะหว่างด้าเนนิการ
  ซ่ึงได้รับการอนมุัติจัดสรร/เปล่ียนแปลง
  รายการจากส้านกังบประมาณแล้ว
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนสถาบันเกษตรกรด าเนินธรุกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซ้ือ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพือ่พฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. เพือ่สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิม่ประสิทธภิาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จ านวน 56 แห่ง

2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จ านวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปี 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน  340.429  ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แห่ง 62 62  -  - -5 1 58
    เข้าร่วมโครงการ
2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง -  เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    จึงต้องด าเนินการตามระเบียบของสหกรณ์
   2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ แห่ง 62 62  -  - -5 1 58    ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
          ที่ก าหนด รายการ 149 145  -  - -12 0 133    จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
   2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว แห่ง 62 55 5 1 -4 1 58    ได้ทันตามก าหนด

รายการ 149 113 11 8 1 0 133 -  กรมฯ จึงด าเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจาก
   2.3 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง/ แห่ง 62 5 21 27 4 0 57    รายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง และรายการที่ขอ
         ติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 149 7 37 74 11 0 129    ยกเลิก ไปด าเนินการในโครงการพฒันาสถาบันเกษตรกร
   2.4 ด าเนินการเสร็จตามสัญญา แห่ง 62  - 13 5 13 11 42    จัดเก็บพชืผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์

รายการ 149 - 19 8 23 21 71    แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สรุปสนับสนุนให้แก่สถาบัน
3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์    เกษตรกรทั้งส้ิน   จ านวน 23 จังหวดั 58 สหกรณ์ 133 
    จากโครงสร้างพืน้ฐานและอุปกรณ์    รายการ 
    ที่ได้รับการสนับสนุน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดือน กันยายน 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 62 5 21  -  - 5 31
          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
          พืน้ฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 - 117.27 197 493.01 103278.46 104,085.74
          กลุ่มเกษตรกร
    3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพือ่ แห่ง 6 -  - 4 2 6
          เพิม่มูลค่า บาท - -  - 15,385,996  294734.6 15,680,731
     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - - 642 321 1,311 480 2,754
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน) ล้านบาท 340.4299 83.462 134.3665 30.2611 16.7504 5.2470 270.0867   - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่าย

    จากการจัดซ้ือจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปด าเนินการ
    ในโครงการพฒันาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ พชืผล
    ทางการเกษตร  และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป
    ผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 56,431,921.80 บาท
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบใหห้นว่ยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์

2) เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เปน็การรักษาเสถียรภาพราคายาง

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

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการ ม.ค. 61 เร่ือง 1 - - -  -  - 1 - จัดท าแล้วเสร็จต้ังแต่เดือน ม.ค. 61
     บริหารจัดการโครงการ
2. ชีแ้จงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหาร ม.ค. - มี.ค. 61 คร้ัง 6 6 - -  -  - 6
    จัดการกบักลุ่มเปา้หมาย 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 - -  -  - 357.602    ม.ค. - มี.ค. 61
แหง่ 7 - -  -  - 7  - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 
ตัน 1,523.29     - -  -  - 1,523.29    ม.ค. - มี.ค. 61

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.1 โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ            

ประจ าเดือน กันยายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

    2.1 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน 

3. จ านวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ ายางข้น

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

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61 -
    และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้
    ของหน่วยงานภาครัฐ
    4.1 ผลการรับซ้ือน้ ายางสด ตัน 3,952.77 - -  -  - 3,952.77
    4.2 ผลการแปรรูป
        - น้ ายางข้น ตัน 61,233.67 1,880.89 - -  -  - 1,880.89 - ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่
        - ยางแห้ง ตัน 363.09 - - -  -  - -   31 ส.ค. 61
    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 80.01 45.00 89.10 327.99 1,111.78 1,653.88  

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.00        0.363 - 0.014 0.013 0.08 0.474 - กระทรวงคมนาคม มหาดไทย 
  กลาโหม และชลประทาน

5. งบประมาณที่เบกิจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปจัจุบนัมีสภาพช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหวังานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ า
3. เพื่อด าเนนิการปรับปรุง ส าหรับใช้เปน็แหล่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอปุโภค-บริโภค ประกอบกบัสามารถสนบัสนนุการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอกีทางหนึง่

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ด าเนนิการในพื้นที่ 53 จังหวัด  จ านวน  317 รายการ 
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กโิลเมตร 
2. เกษตรกรได้รับประโยชน ์239,501 ครัวเรือน

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 3,548.0209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ แหง่ 317 - - - 3 20 23.00 - มีการแกไ้ขชือ่ 94 รายการ  ท าให้
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ ตัน 3,509.50 - - - 107.1748 130.2522 237.4270    บางรายการมีปญัหาเร่ืองการลงนาม
3. ระยะทางที่ด าเนนิการ กโิลเมตร 999.65 - - - 14.812 73.68 88.492    ในสัญญา  เนือ่งจากชือ่ไม่ตรงกนั
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ) ล้านบาท 3,548.0209 1.0908 2.8203 12.8937 50.0543 550.5729 617.432

รวม
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.2 โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ            

ประจ าเดือน กันยายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

กรมชลประทาน

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนบัสนนุสินเชือ่ใหก้บัสหกรณ์ทกุประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกจิเกีย่วกบัยางพารา น าไปใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือ

ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ด าเนนิการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 6.599 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชือ่ส าหรับใหส้ถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากูย้มื 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 1  - - 1 -  กยท. ส านกังานใหญ่
      สนบัสนนุสินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแก่ รายต่อคร้ัง 30 30  - - 30     ด าเนนิการ
      สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
      ด าเนนิการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง
      หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
  2. จัดประชุมชีแ้จงโครงการสนบัสนนุ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7 2 5  - - 7 -  ด าเนนิการเรียบร้อย
      สินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแกส่ถาบนั สถาบนั 650 319 409  - - 728
      เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชือ่  
      10,000 ล้านบาท)
  3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนนิงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4  -  - -  - -  กยท. ส านกังานใหญ่
      เพื่อช่วยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค    ด าเนนิการ
      ในการด าเนนิงาน (ส่วนกลางด าเนนิการ)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

  4. ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จังหวัด 55  - -  - - - -  กยท. ส่วนภมูิภาค
      สนบัสนนุสินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแก่ คร้ัง/จังหวัด 2  - -  - - -    ด าเนนิการ
      สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
      ระดับจังหวัด ด าเนนิการจ านวน 2 คร้ัง 
      หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
      (คณะอนกุรรมการฯ ระดับจังหวัด
      มีทั้งหมด 55 จังหวัด)
  5. ติดตามผลการด าเนนิงานสถาบนั พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5  - -  - - - -  กยท. ส่วนภมูิภาค
      เกษตรกรที่ได้รับเงินกู ้ตลอดระยะเวลา คร้ัง/เดือน 2  - -  - - -     ด าเนนิการ
      โครงการฯอยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง -
  6. ผลการด าเนนิงาน -
   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกูท้ี่ 1 ก.ย.57 - สถาบนั - 384 -  - 1  - 385
          ได้รับอนมุัติ 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000   6,654 11.90 0.300 5  - 6,671.072
   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้   1 ก.ย.57 - สถาบนั - 370 1 - - 1 372
          ที่เบกิจ่ายจริง 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000   8,204 299.20 96.997 281.000 156.003 9,037.667
   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย.57 - สถาบนั - 223 - 62 3 - 2 3 165
          ที่ช าระคืนแล้ว 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000   6,814 220.042 198.580 221.935 187.010 7,641.331
   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย.57 - สถาบนั - 147 63 3 - 4 - 2 207
          ที่ยงัไม่ช าระคืน 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000   1,390.703 78.764 - 101.187 59.070 - 31.010 1,396.340     
   6.5 จ านวนวงเงินกูท้ี่สามารถ 1 เม.ย.60 - ล้านบาท 10,000   8,609.297   - 78.764 101.187 - 59.07 31.010 8,603.660
          ยืน่กูไ้ด้อกี 31 ธ.ค. 62
   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า การรวบรวม 1 เม.ย.60 - ตัน - 16,334.66 13,512.42 - 314,084.69 - 343,931.77
          ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท - 623.50 429.669 - 13,622.27 - 14,675.44
   6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่า การจ าหนา่ย 1 เม.ย.60 - ตัน - 19,608.01 37,183.24 - - - 56,791.25
         ผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท - 791.608 369.20 - - - 1,160.81
7. งบประมาณที่เบกิจ่าย  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.599 1.335 0.350 - - - 1.685
    (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อผลักดันราคายางใหสู้งขึน้ใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทนุการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ใหเ้กดิความผันผวน เกดิความร่วมมือ

ระหว่างเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซ้ือยาง
และการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมีราคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 2 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชือ่ส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกูย้มื 20,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. ประชุมชีแ้จงข้อมูลโครงการกบักลุ่ม
    เปา้หมาย
    1.1 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เม.ย. - พ.ค. 61 คร้ัง 1 1 - - - - 1
    1.2 ผู้ประกอบการ ก.พ. - พ.ค. 61 คร้ัง 2 1 - - - - 1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 1 1 1 - 3
    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบี้ย ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - - - - -
    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32 16 - - - 4 20
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 8 - - 1 2 11 - ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 9 ราย มีความประสงค์

  จะจัดเกบ็ยางตามโครงการฯ  121,878 ตัน
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนมุัติสินเชือ่ ราย 2 - 2 - - 4

ล้านบาท 720 - 3,575 - - 4,295
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2 0.097 0.100 0.001 0.001 0.004 0.203

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดือน กันยายน 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพฒันาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชุมชน เกษตรกร บคุลากรหรือหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพฒันา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. จ านวนผู้ประกอบการทีผ่่านการอบรม พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 - 529 1,297   10,600 42,574 55,000      1) เนือ่งจากระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ
๒. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการทีผ่่านการอบรม กลุ่ม 50 - - 45 5 50     และกจิกรรมส้ันงึไม่สามารถวัดมูลค่าผลิตได้
๓. มลูค่าผลผลิตทีแ่ปรรูปเพิม่ขึน้ ร้อยละ 15 - - - - - -     ทนัทหีลังจากด าเนนิโครงการเสร็จส้ิน หรือ
๔. จ านวน SMEs ทีไ่ด้รับการพัฒนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ กจิการ 200 - - 193 6 7 206     อาจเปน็เพยีงตัวเลขที่จากการประมาณการ
    การผลิตด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล 2) ครุภณัฑ์ที่สนบัสนนุใหแ้กศู่นย ์ICT
๕. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา ราย 400 - - 36 60 354 450     ไม่ครอบคลุมทกุภาคการผลิต เนือ่งจาก SMEs
    ด้านเทคโนโลยอีติัโนมติั     ในแต่ละพื้นที่มีความต้องการใช้บริการ
๖. จ านวนกลุ่มเครือขา่ยอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่ม 5 - - - 2 3 5     ที่หลากหลาย
    ทีไ่ด้รับการส่งเสริมพัฒนา
๗. จ านวนหน่วยงานในระดับภาคทีไ่ด้รับการยกระดับ หน่วยงาน 12 - - - 6 6 12
    และมคีวามพร้อมในการใหบ้ริการ

พ.ค.

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร
ประจ าเดือน กันยายน 2561

การปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561

เมษายน - กนัยายน 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

มิ.ย.
แผนปฏบิัตงิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย
ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
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พ.ค.

การปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

มิ.ย.
แผนปฏบิัตงิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย
ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

๘. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย ล้านบาท 163.8791 - 11.5196 15.736 29.5444 53.2433 110.0433
    ๘.๑ งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท 87.7671 - 11.0906 3.3546 16.78 20.0939 51.3191    
    ๘.๒ งบลงทุน ล้านบาท 76.112 - 0.429 1.2838 1.6738 55.3376 58.7242    
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทนุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกจิ 

2)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบคุลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหม้ีขีดความสามารถในการด าเนนิธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

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

พ.ค. - ก.ย. 61 กจิการ 2,000 - 1,190 1,150 900 645 1,545 1) จ านวน SMEs ที่เปน็กลุ่มเปา้หมายในบางพื้นที่
    มีจ านวนนอ้ยและมีข้อจ ากดัของความซ้ าซ้อน

กจิการ 1,600 - 843 733 600 528 1,128     ของพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์
กจิการ 400 - 336 417 300 117 417     ส่งเสริมอตุสาหกรรม ซ่ึงเปน็หนว่ยด าเนนิการ
กจิการ     ในพื้นที่
กจิการ 2) ผู้ประกอบการไม่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ

ล้านบาท 200 - 28.4858 54.5973 70.0148 10.7441 163.8420     เนือ่งจากระยะเวลาในการด าเนนิโครงการส้ัน
    จึงเกรงว่าอาจจะไม่เหน็ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
    ตามที่คาดหวัง   และผู้ประกอบการทราบข่าว
    กระชัน้ชิด จึงไม่สามารถจัดสรรเวลามาเข้าร่วม
    โครงการได้

รวม
แผนปฏบิัตงิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป    
ประจ าเดือน กันยายน 2561

    ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

การปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561

หน่วย

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

    ๑.๒ กลุ่ม SMEs ทีม่ศัีกยภาพ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

๒. จ านวน SMEs ทีม่ต้ีนทุนลดลง
๓. จ านวน SMEs ทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้
๔. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย

เป้าหมาย

    ๑.๑ กลุ่ม SMEs ทัว่ไป

ผลงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย ์ภาคเอกชน องค์กรธุรกจิเพื่อสังคม 

    และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ใหเ้ปน็มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียท์ี่เทยีบเทา่มาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภยั (GAP) ใหส้ามารถพฒันาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอนิทรียม์าตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพื่อพฒันาและเชือ่มโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทกุระดับ รองรับสินค้าเกษตรอนิทรียม์าตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทกุภาคส่วน 
    เข้ามาเชือ่มประสานสนบัสนนุ
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนนิงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจัยเปน็เคร่ืองมือใหไ้ด้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยกุต์ใช้และขยายผล
    ในการด าเนนิงานบริหารสินค้าเกษตรอนิทรียต์ลอดหว่งโซ่ของกระทรวงพาณิชยใ์นปต่ีอ ๆ ไป ใหเ้ต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย ์จ านวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก ่นครปฐม สุพรรณบรีุ เพชรบรีุ แม่ฮ่องสอน นา่น และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน – กนัยายน 2561  
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์ ราย 600 - 367 116 61 851 1,395    มีการด าเนนิโครงการเพิ่มขึน้อกี 2 จว. ได้แก ่อดุรธานี
    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และ เพชรบรูณ์ ซ่ึงไม่ได้รวามอยูใ่นเปา้หมาย 6 จว.
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม หลักสูตร 4 - 3 4 4 4 4

จังหวัด 6 - 4 6 6 8 8
3. การจัดประชุมคณะท างานฯ คร้ัง 1 1 - - 1 - 2
4. การจัดฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ คร้ัง 4 - 3 4 4 4 4

    การฝึกอบรม1/ ราย 600 - 609 502 123 705 1,939 เกษตรกร 1 ราย อบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร
จังหวัด 6 - 4 5 6 8 8
คร้ัง 6 - - - 6 2 8

จังหวัด 6 - - - 6 2 8

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประจ าเดือน กันยายน 2561

จ านวน 6.1186 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

5. การจัดประชุมเจรจาการค้า

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

    

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

6. กจิกรรมเชือ่มโยงตลาด คร้ัง 18 - - 2 14 8 24
จังหวัด 6 - - 3 6 8 8
ราย 600 - - - 791 - 791

แปลง 600 - - - 845 - 845
ไร่ 3,000 - - - 10,663.35 - 10,663.35

ล้านบาท 6.119 - 1.438    - 2.191 - 3.6286
ล้านบาท 0.342 - 0.337 - - - 0.3371
ล้านบาท 5.78 - 1.101 - 2.191 - 3.2916

หมายเหตุ : 1/ 1.จังหวัดสกลนคร จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 22 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (9-11 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 72 คน

   2.จังหวัดเพชรบรีุ จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (18 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-21 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 46 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (18 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 14 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (20-22 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

   3.จังหวัดแม่ฮ่อมสอน จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (22 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (22-24 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 55 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (6 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (6-8 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

   4.จังหวัดสุพรรณบรีุ จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (27 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (27 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (16-18 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 84 คน

   5.จังหวัดนา่น จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (5 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 66 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (5-7 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 48 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 3 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (9-11 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

   6.จังหวัดกาญจนบรีุ จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (23 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 92 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (24-26 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 86 คน
3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (24 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 19 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 38 คน

    เกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วมประชารัฐ
8. พื้นที่น าร่องเกษตรอนิทรีย ์PGS 

    9.2  งบรายจ่ายอืน่

7. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเข้าสู่

9. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    9.1 งบลงทนุ
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1. ต้ังคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล  มี.ค. 61 คณะ 1 1 - - - - 1
    แผนงำนยทุธศำสตร์กำรปฏรูิปโครงสร้ำง
    กำรผลิตภำคกำรเกษตร 
2. จัดประชุมคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล เม.ย. -  ก.ย. 61 คร้ัง 3 2 - 1 - - 3
    แผนงำนฯ 
3. จัดสัมมนำชีแ้จงแนวทำงกำรติดตำม   มิ.ย. 61 คร้ัง 1 - 1 - - - 1
    ประเมินผลใหก้บัทมีติดตำมประเมินผล
4. จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 - 1 - 1 - 2
    วิเครำะหข์้อมูล และจัดท ำรำยงำน
    กำรติดตำมประเมินผล
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
 รำยเดือน

พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 1 1 1 1 - 4
6. จัดประชุมสัมมนำน ำเสนอผลกำรติดตำม  ก.ย. 61 คร้ัง 1 - - - - - -
    ประเมินผลเบื้องต้น
7. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 1 - - - - - -
    เสนอผู้บริหำร กษ. 
8. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่  ก.ย. 61 เร่ือง 1 - - - - - -
9. งบประมำณที่เบกิจ่ำย  (งบด ำเนนิงำน) ล้ำนบำท 5.1500 - 1.0206 0.0108 2.0084 1.9502 4.9900

จ ำนวน 5.1500 ล้ำนบำท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดือน  กันยายน 2561

ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
เพื่อติดตำมประเมินผลกำรด ำเนนิงำน ผลสัมฤทธิ ์และปญัหำอปุสรรคในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร ใช้เปน็ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรในระยะต่อไป 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

ส.ค. ก.ย. รวม

รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในภำพรวม 1 เร่ือง
เมษำยน - กนัยำยน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทกัษะอาชีพในการท านาเพิ่มขึน้ และมีรายได้ในการ

ด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคลได้ตรงปญัหาและเกดิความยัง่ยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทมีหมอประชารัฐสุขใจ

ระดับอ าเภอ และมีความต้องการพฒันาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพท านา 10,605 ราย 
พื้นที่ด าเนนิโครงการ 45 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 18.2406 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1.จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนทูางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 - 2,104 3,607 3,522 798 10,031 - ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เปน็ผู้สูงอายทุ าให้
  1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 - 1,226 735 956 48 2,965   เกดิความไม่สะดวกในการเดินทาง
  1.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 - 719 2,620 1,773 671 5,783   มารับการฝึกอบรม และผู้เข้าอบรมที่มี
  1.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 - 159 252 793 79 1,283   งานประจ าไม่สามารถลางานมา 
2. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 18.2406   - 2.3423 4.9616 3.125 2.117 12.546   รับการฝึกอบรมได้ ท าใหไ้ม่สามารถ

  อบรมได้ตามเปา้หมายที่ต้ังไว้

รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมใหผู้้มีรายได้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรใหม้ีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้้าเบื้องต้น และลดรายจ่ายด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้้าที่ใช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้กผู้่มีรายได้นอ้ยที่มีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้้าได้อยา่งยัง่ยนืต่อไป

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบญัชีรายชือ่ผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐที่เข้าร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พื้นที่ด้าเนนิโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมุภาพนัธ์ - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 198.7500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. จัดอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000 - 397 50,810 22,015 - 73,222
2. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตแกเ่กษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000 - - 1,099 8,145 40,792 50,036
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด้าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500 - 15.3147 6.5941 13.2713 98.4048 133.5849

                                             และเกษตรกรบางรายเสียชีวิต ส่งผลใหก้ารจัดหาปจัจัยการผลิตล่าช้า

                                            หากไม่สามารถหากได้ทนัใหย้ติุการน้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อการจัดหาปจัจัยการผลิตใหเ้กษตรกรล่าช้า และใหเ้ร่งด้าเนนิการกอ่หนีผู้กพนัส้าหรับการ
                                            จัดหาปจัจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

                                             ซ่ึงจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม  เนือ่งจากมีเกษตรกรขอเปล่ียนแปลงเมน ูยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนือ่งจากปว่ย 

                 การแกไ้ขปญัหา      กรมประมงได้เร่งใหห้นว่ยงานในส่วนภมูิภาคเร่งด้าเนนิการจัดปจัจัยการผลิตใหเ้ปน็ไปตามก้าหนด ส้าหรับรายที่มีการยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทนักใ็หเ้ร่งด้าเนนิการ

หมายเหตุ :   ปญัหาและอปุสรรค    ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 73,261 ราย จากเปา้หมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลิก/เสียชีวิต 36 ราย ส่งมอบปจัจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐได้รับควำมรู้ในด้ำนศิลปำชีพ และกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ กอ่ใหเ้กดิแรงบนัดำลใจ ท ำใหม้ีรำยได้ในครัวเรือนเพิ่มขึน้
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบญัชีรำยชือ่ผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 3,350 รำย 

พื้นที่ด ำเนนิโครงกำร 65 จังหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน - กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 4.1740 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ส่งเสริมและอนรัุกษศิ์ลปำชีพใหแ้กเ่กษตรกร รำย 300 - 40 90 59 - 189  - เกษตรกรไมแ่สดงควำมต้องกำรเลือกเมนูของ ส.ป.ก.
2. อบรมเชิงปฏบิติักำรเกษตรทฤษฎใีหม่ในรูปแบบ รำย 250 - 41 65 - - 106  - เกษตรกรเลือกเมนอูำชีพของ ส.ป.ก.แต่ไม่ได้อยูใ่น
    โคก หนอง นำ โมเดล 4 ภำค ใหแ้กเ่กษตรกร    เขตปฎรูิปที่ดิน
3. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพเกษตรกรในเขต รำย 2,800 - 753 822 206 101 1,882
    ปฏรูิปที่ดิน
4. งบประมำณที่เบกิจ่ำย ล้ำนบำท 4.1740 - 0.4584 0.5210 1.3875 0.0680 2.435

รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบนัวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 ได้รับความรู้ และเพิ่มทกัษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลเกษตรส าหรับเตรียมดินได้

สามารถยกระดับและพฒันาตนเองใหเ้ปน็ช่างประจ าทอ้งถิน่ เกดิการพึ่งพาตนเองอยา่งยัง่ยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พื้นที่ด าเนนิโครงการ ศูนยว์ิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนยว์ิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
ศูนยว์ิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบรีุ จ.จันทบรีุ ส านกัวิจัยและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อบุลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1.0680 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินการ

1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ ราย 400 80 204 88 28 - 400 - ผลการพฒันาผู้มีบตัรสามารถด าเนนิการ
2. จัดสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการซ่อมแซม ชิน้ 4 4 - - - - 4   อบรมแล้วเสร็จ  390 ราย อกี 10 ราย
3. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400 - - 139 206 45 390   ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนือ่งจาก จ .เชียงใหม่
    จอบหมุนใหถู้กวิธี การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง   เกษตรไม่มาเข้ารับการอบรม 5 ราย 
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 1.0680 - 0.0570 0.2388 0.5767 0.1123 0.9848   เสียชีวิต 1 ราย   จ.จันทบรีุ เกษตรกรไม่มา

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ.ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ

ประจ าเดือน กันยายน 2561

ก.ย. รวม
ค าชีแ้จงปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย
เป้าหมาย

พ.ค ม.ิย ก.ค. ส.ค.
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับความรู้และมีทกัษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึน้ มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

สามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรรายบคุคลได้ตรงปญัหา อกีทั้งเปน็การวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว
2 เพื่อใหเ้กษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทศันคติ และมีวินยัทางการเงิน ในการลงทนุและการใช้จ่ายได้อยา่งเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐ ป ี2560 ที่ผ่านการวิเคราะหอ์าชีพที่เหมาะสมจากทมีหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
 และมีความต้องการพฒันาตนเองด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 31.1040 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. รับรายชือ่เกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451 -           - - - 27,451
    และสหกรณ์
2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู   พ.ค. 61 ราย 10,800 10,672 128 - - - 10,800
    การพฒันาทกัษะอาชีพ พร้อมจัดส่งใหศู้นย์
    ปฏบิติัการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 - 2,165 4,879 3,463 293 10,800
4. จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทกัษะอาชีพ มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 - 639 3,393 3,123 1,986 9,141
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 31.1040 - 6.0647 7.527 6.215 2.530 22.337

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย
พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐได้รับความรู้ และมีทกัษะด้านการพฒันาที่ดินเพิ่มขึน้ สามารถน าไป

พฒันาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง เพื่อบรรเทาและแกไ้ขปญัาความยากจน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบติัจากคณะท างานพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐประจ าอ าเภอ

(ทมีหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แหง่ แหง่ละ 6 รุ่น  รุ่นละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 11.0976 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบติัที่ก าหนด ราย 9,600 2,200 4,322 2,187 623  - 9,332
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600 1,988 4,117 2,027 316 640 9,088
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600 - 2,588 3,881 1,142 390 7,611
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 11.0976  - 3.3610 3.1848 1.1413 0.50016 8.1873

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”)                 
ประจ าเดือน กันยายน 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

ส.ค. ก.ย. รวม

 21 - 6



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนกังำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำกำรเกษตรอยำ่งยัง่ยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้

ในชีวิตประจ ำวันได้
2. เพื่อฝึกทกัษะกำรท ำเกษตรกรรมอยำ่งยัง่ยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บัเกษตรกรน ำไปปฏบิติัในไร่นำของตนเอง
ได้อยำ่งเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบญัชีรำยชือ่ผู้ลงทะเบยีนสวัสดิกำรแหง่รัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 88,630 รำย 
พื้นที่ด ำเนนิโครงกำร 73 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทมุธำน ีและยะลำ)

ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน - กนัยำยน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 221.5750 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. คัดเลือกศูนยป์รำชญ์ชำวบำ้น และศูนยเ์รียนรู้อืน่ ๆ ม.ค. ศูนย์ 158 158 21 - - 4 - 175 - มีศูนยข์อเข้ำร่วมเพิ่มเติม และในเดือน
    ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ   ส.ค. ขอยกเลิก 4 ศูนย์
2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำรับกำรพฒันำ มี.ค.-พ.ค. รำย 88,630 20,274 22,612 10,638 12,209 200 65,933
    ทกัษะอำชีพ
3. จัดฝึกอบรมใหแ้กเ่กษตรกรกลุ่มเปำ้หมำย พ.ค.-ส.ค. รำย 88,630 140 4,965 8,154 21,275 22,797 57,331
4. งบประมำณที่เบกิจ่ำย (เงินอดุหนนุ) พ.ค.-ก.ย. ล้ำนบำท 221.5750 - 12.2271 15.9566 54.50659 59.5286 142.2189 - (ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกฤดูการผลิตเพิ่มขึน้

    และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี ้ได้รับความรู้และมีทกัษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2. เพื่อใหม้ีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้กเ่กษตรรายบคุคลได้ตรงปญัหาและเกดิความยัง่ยนื

เป้าหมายของโครงการ     เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐป ี2560 และมีความต้องการเสริมทกัษะอาชีพพฒันาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 
    พื้นที่ด าเนนิการ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน - กรกฏาคม 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 7.2534 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. ตรวจสอบคุณสมบติัและความต้องการขัน้พื้นฐาน เม.ย.-มิ.ย.61 ราย 1,600 1,281 - 301 18 - 1,600
    ของเกษตรกร
2. จัดอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม มิ.ย.-ส.ค.61 ราย 1,600 -            190 802 440 41 1,473
    2 หลักสูตร
     2.1.การปลูกหม่อนผลสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ราย 400 -            78 193 84 29 384
     2.2.การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 -            112 609 356 12 1,089
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 7.2534 0.0272 0.7548 1.3216 2.0186 1.4561 5.5783

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

เป้าหมาย
ผลงาน

ก.ค. ส.ค.
ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

พ.ค. ม.ิย. ก.ย. รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์  
จ านวน 8,820 ราย พื้นที่ด าเนนิการ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 12.2598 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร ราย 8,820 41,219 31,720 16,462     - - 89,401 - เกษตรกรสนใจฝึกอบรมด้านปศุสัตว์สูงกว่าเปา้หมาย
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 3,160 5,439 24 197 16 8,836   ค่อนข้างมาก ท าใหม้ีปญัหาในการฝึกอบรม  เนือ่งจาก
3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบยีน 7 หลักสูตร ราย 8,820 215 828 3,024 3,720 1,049 8,836   ไม่มีงบประมาณเพยีงพอ
4. ติดตาม ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปญัหา คร้ัง 882 - - 120 - 632 752 - แนวทางแกไ้ข คือ เกล่ียเปา้หมายและงบประมาณ
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 12.2598 0.3096 2.6802 3.7537 2.4807 2.1275 11.3517   ในส่วนที่กรมฯ ได้รับ ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ

  มากที่สุด  และปรับแผนงบประมาณที่มีเงินเหลือจ่าย
  จากโครงการอืน่มาด าเนนิการ

1. เพื่อพฒันาทกัษะองค์ความรู้ใหก้บัเกษตรกรที่ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐผ่านศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2. เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานตามโยบายของรัฐบาล

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน กันยายน 2561

ก.ค. ก.ย. รวม

    (ณ วันที่ 28 กนัยายน 2561)

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ส.ค.

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พ.ค. ม.ิย.
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ใหก้บัชุมชน 

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

คร้ัง 880 2 686 113 133 19 953
ราย 7,520 328 6,426 1,942 355 187 9,238 แรงงานทั้งหมด 9,238 ราย จ าแนกเปน็
แหง่ 172 - - 2 30.00 68.00 100     - ผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ 4,387 ราย
แหง่ 96 - - 1 17.00 42.00 60     - ผู้มีบตัรแต่ไม่มีชือ่ในระบบ 2,072 ราย

ร้อยละ 100 - - 1 17.71 43.75 63     - ไม่มีบตัร 2,779 ราย 
แหง่ 76 - - 1 13.00 26.00 40

ร้อยละ 100 - - 1 17.11 34.21 53
ล้านบาท 187.5545 0.0893 39.7205 19.4544 55.3906 33.8066 148.4614

เป้าหมาย
ผลงาน

    3.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ)

    3.2 โครงการชลประทานจังหวัด 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า จัดเวทชีุมชน 

หน่วย

พื้นที่ชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจังหวัด 76 โครงการ และจ้างแรงงานเกษตรกร 7,520 คน

วันที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2561

กรมชลประทาน

จ านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

เพื่อสนบัสนนุการจ้างแรงงานเสริมสร้างรายได้ใหแ้กเ่กษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจใหเ้กษตรกร ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเข้มแข็ง

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

ประจ าเดือน กันยายน 2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
1. โครงการฝายชะลอน ้าและการจัดหาแหล่งน ้าชุมชน  กรมพัฒนาที่ดิน  

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านแหล่งน ้าชลประทาน  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน  การยางแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  

กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว 
ส่วนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน 
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา 

ในสถาบันเกษตรกร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลพืช 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  การยางแห่งประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง  

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปอย่างครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  กระทรวงพาณิชย์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแห่งรัฐ  
กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
 
 


