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สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  หนา 

1.1 โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน (พด.) 1 - 1 
1.2 โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 
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4 โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม (พด.) 4 - 1 
5 โครงการศูนยขยายพันธุพืช (กสก.) 5 - 1 

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี (กข.) 6 - 1 
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี (กวก.) 6 - 3 
7 โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว (กศ.) 7 - 1 

8.1 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (ปม.) 8 - 3 
8.3 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (ปศ.) 8 - 4 
8.4 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (กวก.) 8 - 6 
9.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
9.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 
9.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม (กสก) 10 - 1 
11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 
12 โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 
13 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13 - 1 
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ตารางที ่  หนา 
14.1 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ (กยท.) 14 - 1 
14.2 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ (ชป.) 14 - 3 
15 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 
16 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 16 - 1 
17 โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร (อก.) 17 - 1 
18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.) 18 - 1 
19 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (พณ.) 19 - 1 
20 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 20 - 1 

21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (กข.) 21 - 1 
21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ปม.) 21 - 2 
21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (กวก.) 21 - 4 
21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (กสก.) 21 - 5 
21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (พด.) 21 - 6 
21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (สป.กษ.) 21 - 7 
21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (มม.) 21 - 8 
21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ปศ.) 21 - 9 
22 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร (ชป.) 22 - 1 
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ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในภาพรวมมีการเบิกจายงบประมาณแลว 16,259.71 ลานบาท รอยละ 65.07 ของงบประมาณท่ีไดรับหลังโอน
เปล่ียนแปลง 24,987.42 ลานบาท แบงเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 15,726.24 ลานบาท รอยละ 64.07 ของเปาหมาย 24,294.34 ลานบาท 
และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 533.47 ลานบาท รอยละ 76.97 ของเปาหมาย 693.08 ลานบาท  

 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ) 
 

สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานนํ้าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน   
1.1 กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า (พด.) ดําเนินการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว 31,075 ราย รอยละ 18.88 ของเปาหมาย

164,550 ราย กอสรางฝายฯ แลวเสร็จ 877 แหง รอยละ 79.95 ของเปาหมาย 1,097 แหง  เกษตรกรไดรับประโยชน (สรางงาน สรางรายได) 8,489 ราย รอยละ
96.73 ของเปาหมาย 8,776 ราย พ้ืนท่ีเกษตรไดรับประโยชน 22,628 ไร เบิกจายงบประมาณแลว 55.023 ลานบาท รอยละ 50.16 ของเปาหมาย 109.7000 ลานบาท 

1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) ดําเนินการแลวเสร็จ 244 แหง ครบตามเปาหมาย เบิกจายงบประมาณแลว 
4.6492 ลานบาท รอยละ 71.72 ของเปาหมาย 6.4828 ลานบาท 

1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) ดําเนินการกอสรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. แลวเสร็จ 4 ถัง รอยละ 5 ของเปาหมาย 80 ถัง 
เบิกจายงบประมาณแลว 0.6731 ลานบาท รอยละ 8.12 ของเปาหมาย 8.2938 ลานบาท ท้ังน้ีจังหวัดกาฬสินธุ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ไมมีผูเสนอราคาจัดซ้ือจัดจาง
ถังตนแบบ 
 
  



 
 

2 
 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน(ชป.) ดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว 4,530.4116 ลานบาท รอยละ 45.46 ของเปาหมาย 
9,966.4096 ลานบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิดําเนินการ ๑) จางงานเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 3,443 ราย รอยละ 131.87 
ของเปาหมาย 2,611 ราย (มีการจางเกษตรกรสูงกวาเปาหมาย)  ๒) จัดต้ังกลุมผูใชนํ้า 117 กลุม รอยละ 132.95 ของเปาหมาย ๘๘ กลุม (มีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า              
สูงกวาเปาหมาย)  ๓) ปรับปรุง/ซอมแซมแหลงนํ้าชลประทาน 151 แหง รอยละ 50.33 ของเปาหมาย ๓๐๐ แหง  4) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 60 ไร ครบตามเปาหมาย    
5) พ้ืนท่ีรับประโยชนจากโครงการ 67,855 ไร รอยละ 73.53 ของเปาหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร  6) ครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 10,902 ครัวเรือน รอยละ 74.62 ของเปาหมาย 
๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย ดําเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซอมแซมโครงการชลประทานแลวเสร็จ 1,019 แหง 
รอยละ 79.30 ของเปาหมาย ๑,๒๘๕ แหง  2) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 3,000 ไร รอยละ 16.76 ของเปาหมาย 17,900 ไร  ๓) พ้ืนท่ีรับประโยชนจากโครงการ 
1,144,194 ไร รอยละ 55.80 ของเปาหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร  ๔) ครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 227,912 ครัวเรือน รอยละ 65.66 ของเปาหมาย 347,093 ครัวเรือน 
๕) พ้ืนท่ีความจุ 3.39 ลานลูกบาศกเมตร รอยละ 24.06 ของเปาหมาย 14.09 ลานลูกบาศกเมตร 

 

พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต 
 

การปรบัเปล่ียนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมสงเสริมการลดพ้ืนท่ีปลูกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเขารวมโครงการ 15,360 ราย รอยละ 51.20 ของเปาหมาย 30,000 ราย  2) พ้ืนท่ี                      

สวนยางพาราเขารวมโครงการ 97,719.61 ไร รอยละ 65.15 ของเปาหมาย 150,000 ไร  3) เกษตรกรไดรับการสํารวจรังวัดและตัดโคนตนยางแลว 13,100 ราย พ้ืนท่ี 
69,459 ไร รอยละ 71.08 ของพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ  4) การไดรับเงินอุดหนุนงวดท่ี 1 ไรละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,071 ราย พ้ืนท่ี 69,390 ไร และงวดท่ี 2 ไรละ 
6,000 บาท 67,846 ไร  5) เกษตรกรปรับเปล่ียนอาชีพแลว 12,771 ราย  6) การเบิกจายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจายแลว 688.654 ลานบาท รอยละ 45.91     
ของงบท่ีไดรับ 1,500 ลานบาท และงบดําเนินงาน เบิกจายแลว 4.098 ลานบาท รอยละ 49.45 ของเปาหมาย 8.2864 ลานบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหมเพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ไดรับรายช่ือเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายช่ือ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ในดานพืช ปศุสัตว และประมง หลังตัดโคนตนยางแลว 13,760 ราย  เบิกจายงบประมาณแลว 17.4106 ลานบาท รอยละ 38.11 ของเปาหมาย 45.6900 ลานบาท 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พด.)  1) ช้ีแจงและประชาสัมพันธโครงการใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานแลว 55 ราย รอยละ 84.62 ของเปาหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย รอยละ 89.77 ของเปาหมาย 860 ราย  2) เกษตรกรผานการคัดเลือกเขารวม
โครงการ 1,103 ราย คิดเปนรอยละ 128.26 ของเปาหมาย  3) อบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 829 ราย รอยละ 96.40 
ของเปาหมาย  4) กอสรางระบบอนุรักษดินและนํ้าใหเหมาะสมกับพืชท่ีจะปรับเปล่ียน 7,138.98 ไร รอยละ 104.49 ของเปาหมาย 6,832 ไร  มีเกษตรกรที่ไดรับระบบ
อนุรักษดินและนํ้า 894 ราย รอยละ 103.95 ของเปาหมาย  5) สินคาหรือชนิดพืชท่ีเกษตรกรปรับเปล่ียน จํานวน 2 ชนิด ไดแก ไมผล และเกษตรผสมผสาน  6) เบิกจาย
งบประมาณแลว 17.6046 ลานบาท รอยละ 59.31 ของเปาหมาย 29.6801 ลานบาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุพืชพันธุสัตวและพัฒนาเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ 
 

5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช (กสก.) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี 150 ราย ซอมแซมครุภัณฑศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง และจัดทําแปลงพอแมพันธุ
ดําเนินการครบ 30 แปลง ครบตามเปาหมายมีผลการเบิกจายงบประมาณ 37.5092 ลานบาท รอยละ 13.95 ของเปาหมาย 268.8006 ลานบาท ทั้งน้ี รายการท่ีทํา
สัญญาจางเหมาแลวอยูระหวางการดําเนินงาน ยังไมถึงรอบการตรวจรับงาน สําหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑท่ีขอยกเลิกประกาศเม่ือเดือนกันยายน 2561           
อยูระหวางการเตรียมการ e-bidding ใหม สําหรับงบลงทุนท่ีกันเงินไวแบบไมมีหน้ีอยูระหวางความชัดเจนในเรื่องงบประมาณท่ีตกไป ตามหนังสือเวียนของสํานักงบประมาณ 

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี 
6.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตลาดเฉพาะ (กข.) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเคร่ืองมืออุปกรณการผลิตเมล็ดพันธุ ไดแก 

เคร่ืองเก่ียวนวดขาว 18 เครื่อง  และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 18 ชุด ดําเนินการสงมอบครบตามเปาหมาย และเคร่ืองมือการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว สงมอบแลว          
88 เคร่ือง จัดอบรมการบริหารจัดการกลุมและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุขาวแลว 1,800 ราย และจัดอบรมการใชเครื่องมือและการบํารุงรักษา 160 ราย ครบตามเปาหมาย 
เบิกจายงบประมาณแลว 38.4491 ลานบาท รอยละ 84.76 ของเปาหมาย 45.3620 ลานบาท  

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ดําเนินการสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ         
43 กลุม เกษตรกร 977 ราย รอยละ 94.40 ของเปาหมาย 1,035 ราย (ผลการดําเนินงานลดลง เน่ืองจากมีเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถยกเลิกการผลิต 17 ราย/26 ไร 
เพราะในชวง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี 1,049 ราย รอยละ 101.35 ของเปาหมาย 1,035 ราย ผลิตเมล็ดพันธุขยาย 957 ราย พ้ืนท่ี 6,468 ไร 
รอยละ 94.29 และ 105.00 ของเปาหมาย 1,015 ราย 6,160 ไร ผลิตเมล็ดพันธุหลัก 20 ราย 82 ไร ครบตามเปาหมาย จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 97 เครื่อง 
รอยละ 96.04 ของเปาหมาย 101 เคร่ือง เบิกจายงบประมาณแลว 68.8054 ลานบาท รอยละ 62.99 ของเปาหมาย 109.2256 ลานบาท 
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7. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว (ปศ.) ดําเนินการจัดหาแมพันธุท่ีเล้ียงเพ่ือผลิตลูกจําหนายใหเกษตรกรแลว 25,169 ตัว ครบตามเปาหมาย 
จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดและจําหนายใหกับเกษตรกรในราคาท่ีกรมปศุสัตวกําหนดแลว 1,848 ราย คิดเปนรอยละ 9.83 ของเปาหมาย 18,800 ราย จําหนายลูกสัตว        
ท่ีเกิดจากแมพันธุตามโครงการ 99,983 ตัว คิดเปนรอยละ 5.44 ของเปาหมาย 1,838,488 ตัว ท้ังน้ีในการผลิตสัตวพันธุดีตองใชระยะเวลา เน่ืองจากมีชวงระยะเวลา      
ในการต้ังทองและการดูแลในระยะแรกเพ่ือใหพันธุสัตวมีความสมบูรณและแข็งแรงกอนจึงจําหนายใหแกเกษตรกรได ดังน้ัน ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการจําหนายพันธุสัตวไปถึงเดือนมีนาคม 2562 ในสวนของนํ้าเช้ือสุกรผลิตไดแลว 3,355 โดส คิดเปนรอยละ 111.83 และจําหนายนํ้าเช้ือสุกรใหกับเกษตรกรได  
2,775 โดส คิดเปนรอยละ 92.50 ของเปาหมาย 3,000 โดส  โดยมีเกษตรกรมาซ้ือนํ้าเช้ือสุกรแลว 196 ราย คิดเปนรอยละ 98.00 ของเปาหมาย 200 ราย              
ดานงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว 133.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.45 ของงบประมาณท่ีไดรับ 140 ลานบาท 

 

 สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย 
 

 แกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความตองการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชนคร้ังท่ี 1 ดําเนินการได 9,101 ชุมชน ครบตามเปาหมาย จัดฝกอบรมเกษตรกร 

1,620,265 ราย รอยละ 89.02 ของเปาหมาย 1,820,200 ราย จัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 ดําเนินการได 9,094 ชุมชน รอยละ 99.92 ของเปาหมาย 9,101 ชุมชน  
พัฒนากลุมเกษตรกรแลว 24,988 กลุม รอยละ 274.56 ของเปาหมาย 9,101 กลุม เบิกจายงบประมาณแลว 5,278.390 ลานบาท รอยละ 99.99  ของเปาหมาย 
5,278.3941 ลานบาท  

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (ปม.1) จัดต้ังศูนยผลิตจุลินทรีย ปม.1 และดําเนินการผลิตหัวเช้ือจุลินทรียแลวท้ัง 20 แหง ครบตามเปาหมาย 
แจกจายหัวเช้ือจุลินทรียใหกับเกษตรกรแลว 2,570 ราย ปริมาณ 15,722,800 มิลลิลิตร  เบิกจายงบประมาณแลว 9.8000ลานบาท ครบตามเปาหมาย 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเปนอาสาผสมเทียมปศุสัตว และเขารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เปนอาสาปศุสัตว 4,100 ราย ครบตามเปาหมาย ดําเนินการผลิตนํ้าเช้ือปศุสัตวแลว 364,776 โดส รอยละ 34.74 ของเปาหมาย 1,050,000 โดส  เบิกจายงบประมาณแลว
310.8296 ลานบาท  รอยละ 59.90ของเปาหมาย 518.900 ลานบาท 

8.4 กิจกรรมสรางเครือขายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ (วก.) ดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาท่ีแลว 2,539 ราย รอยละ 101.56                
ของเปาหมาย 2,500 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑใชเอง 73 ราย คิดเปนรอยละ 121.67 ของเปาหมาย ๖๐ ราย เบิกจายงบประมาณแลว 21.6269 ลานบาท รอยละ 
88.28 ของเปาหมาย 24.4992 ลานบาท 
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9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดนิทํากินของเกษตรกร 
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพแกเกษตรกร (ตส.) อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพใหแกเกษตรกรโดยครูบัญชี 10,199 ราย  รอยละ 

79.00 ของเปาหมาย 12,910 ราย  เบิกจายงบประมาณแลว 18.0362 ลานบาท รอยละ 77.61 ของเปาหมาย 23.2390 ลานบาท  ไมมีการดําเนินการตอในป        
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (กสส.) อบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว 10,778 ราย รอยละ 83.49 ของเปาหมาย 12,910 ราย 
(กิจกรรมอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร ไมมีการดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) กอสรางอาคารอเนกประสงคเปาหมาย 6 แหงดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ       
๒ แหง รอยละ 33.33 ของเปาหมาย 6 แหง อยูระหวางดําเนินการกอสราง/ติดต้ังอุปกรณ 4 แหง รอยละ 66.66 ของเปาหมาย 6 แหง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค       
1 แหง และกอสรางโรงเรือนผลิตอาหารพรอมหองนํ้า 1 แหง ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา เบิกจายงบประมาณแลว 15.9711 ลานบาท รอยละ 71.69            
ของเปาหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ลานบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรแลว 528 ราย รอยละ 40.62 ของเปาหมาย 
1,300 ราย เบิกจายงบประมาณแลว 2.0701 ลานบาท รอยละ 26.44 ของเปาหมาย 7.8286 ลานบาท  ไมมีการดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 กิจกรรมสงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหม (มม.) ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และสนับสนุนปจจัยการผลิตแลว 800 ราย การขยายแปลง
และจัดทําระบบนํ้าเปาหมาย 4 แหง และสนับสนุนโรงเล้ียงไหม 800 โรง ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว เบิกจายงบประมาณแลว 41.8085 ลานบาท รอยละ 92.11 
ของเปาหมาย 45.3875 ลานบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม (กสก.)  
10.1 กิจกรรมสรางและพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม ประกอบดวย 1) หลักสูตรพัฒนาสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรมเกษตรกร 3,105 ราย 

รอยละ 80.65 ของเปาหมาย 3,850 ราย  2) หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรมเกษตรกร 546 ราย รอยละ 60.67 ของเปาหมาย 900 ราย               
3) หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูสากล จัดอบรมเกษตรกร 91 ราย รอยละ 91.00 ของเปาหมาย 100 ราย 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ประกอบดวย  1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 22 ศูนย รอยละ 44.00                   
ของเปาหมาย 50 ศูนย  2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรูของศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 33 ศูนย รอยละ 42.86 ของเปาหมาย 77  ศูนย  ท้ังน้ี             
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการโอนงบประมาณไปยังจังหวัดแลว  อยูระหวางการรวบรวมแผนพัฒนาและใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับจัดการเรียนรู 

10.3 เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 31.04 ลานบาท รอยละ 46.54 ของเปาหมาย 66.69 ลานบาท 
* หมายเหตุ เปนผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561 และไมไดดําเนินการตอในป 2562 
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 สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปล่ียนแปลงจุดดําเนินการและเพ่ิมจํานวนรายการท่ีใหการสนับสนุนเปน
ดําเนินการในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด 146 สหกรณ 272 รายการผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังน้ี  1) อุดหนุนงบประมาณจัดซ้ือจัดจางโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณเพ่ือการ
รวบรวมและเก็บรักษาใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 146 แหง ครบตามเปาหมาย  2) จัดหาผูรับจางไดแลว 146 แหง ครบตามเปาหมาย                   
3) อยูระหวางการกอสราง/ติดต้ังอุปกรณใหเปนไปตามสัญญา 112 แหง รอยละ 76.71 ของเปาหมาย 146 แหง  4) จัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จตามสัญญา 46 แหง รอยละ 31.50 
ของเปาหมาย 146 แหง  5) สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนแลว 46 แหง รอยละ 31.50 
ของเปาหมาย 146 แหง  6) ดําเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ/กลุมเกษตรกรแลว 52 แหง รอยละ 35.62 ของเปาหมาย 146 แหง  7) เกษตรกรไดรับประโยชนจาก
โครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนแลว 38,040 ราย  8) การเบิกจายงบประมาณมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรและโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จํานวน 57.0633 ลานบาท รวมเปน
งบประมาณท้ังส้ิน 1,074.9805 บาท เบิกจายงบประมาณแลว 1,063.3173 ลานบาท รอยละ 98.92 ของงบประมาณท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมและปรับเปล่ียนเปาหมายดําเนินการเปนสหกรณ 
ในพ้ืนท่ี 46 จังหวัด101 แหง 241 รายการ ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานทําได 46 จังหวัด 101 แหง 239 รายการ เน่ืองจากมี 2 รายการ ไมสามารถกอหน้ีผูกพันและ 
เบิกจายไมทัน ภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 โดยสรุปการดําเนินการกิจกรรมตาง  ๆดังน้ี  1.1) ประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีกําหนดแลว 101 แหง 239 รายการ 
จัดหาผูรับจางไดแลว 101 แหง 239 รายการ 1.2) อยูในกระบวนการดําเนินการกอสรางหรือติดต้ังอุปกรณใหเปนไปตามสัญญา 96 แหง 233 รายการ และ 
1.3) ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา 69 แหง 115 รายการ  2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนแลว 55 แหง    
มีสหกรณเริ่มใชประโยชนแลว 23 แหง รวบรวมผลผลิตไดปริมาณรวมท้ังส้ิน 4,694.352 ตัน มูลคาการรวบรวมผลผลิตประมาณ 93.077 ลานบาท เปนปริมาณ 
การแปรรูป/จําหนาย 1,202.228 ตัน มูลคาการแปรรูป/จําหนายประมาณ 24.093 ลานบาท และมีเกษตรกรไดรับประโยชน 8,694 ราย  3) การเบิกจายงบประมาณ
ดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 4.5330 ลานบาท รวมงบประมาณท้ังส้ิน 415.4411 ลานบาท เบิกจายงบประมาณแลว 392.9916 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 95.64 
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) เน่ืองจากเปนรายการเงินอุดหนุนใหกับสหกรณ จึงตองดําเนินการ
ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการจัดหาผูรับจาง จึงสงผลใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันตามกําหนด กสส.จึงดําเนินการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณจากรายการท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง และรายการท่ีขอยกเลิกไปดําเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการ
สนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการดําเนินงานในภาพรวม 1) สรุปการสนับสนุนใหแกสถาบันเกษตรกรผูรวบรวมและแปรรูปยางพาราท้ังส้ิน 23 จังหวัด
58 สหกรณ 133 รายการสรุปการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  1.1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีกําหนดและสามารถจัดหาผูรับจางไดท้ัง 58 แหง 
133 รายการ 1.2) อยูระหวางการดําเนินกอสราง/ติดต้ังอุปกรณใหเปนไปตามสัญญา 57 แหง 62 รายการ 1.3) ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา 42 แหง 71 รายการ            
2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 31 แหง รวบรวมผลผลิตไดแลว 18,707.95 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคาแลว 45,019,731 บาท เกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 8,723 ราย  3) งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 283.9980 ลานบาท  (คืนงบประมาณ 
56.4319 ลานบาท จากงบประมาณท่ีไดรับเดิม 340.4299 ลานบาท)  เบิกจาย 270.0877 ลานบาท (รอยละ 95.10) 

 

14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดทําหลักเกณฑ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 1 เร่ืองครบตามเปาหมาย 2) ช้ีแจง

หลักเกณฑ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 คร้ัง 510 ราย ครบตามเปาหมาย 3) เปดจุดรับซ้ือยาง 8 แหง รับซ้ือยางได 1,880.89 ตัน 4) รับซ้ือนํ้ายางสดได 
3,952.77 ตัน นําไปแปรรูปเปนนํ้ายางขน 1,880.89 ตัน รอยละ 3.28 ของเปาหมาย 57,320.97 ตัน และสงมอบแลว 1,880.89 ตัน 5) เบิกจายงบประมาณ               
คาบริหารจัดการโครงการแลว 0.765 ลานบาท รอยละ 0.96 ของเปาหมาย 80 ลานบาท 

14.2 กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน (ชป.) สงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน เพ่ือนํามาทําถนนคันคลองชลประทาน        
โดยมีเปาหมายในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด 317 รายการ กอสรางแลวเสร็จ 150 รายการ อยูระหวางดําเนินการกอสราง 161 รายการ และขอยกเลิก 6 รายการ มีการเบิกจาย
งบประมาณแลว 943.2726 ลานบาท รอยละ 26.59 ของเปาหมาย 3,54๘.0209 ลานบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.) การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 1 คร้ัง รอยละ 33.33 ของเปาหมาย 3 คร้ัง และจัดประชุมช้ีแจงโครงการ 7 ครั้ง ครบตามเปาหมาย มีสถาบันเขารวมรับฟงการช้ีแจง 728 สถาบัน          
รอยละ 112 ของเปาหมาย 650 สถาบัน สวนภูมิภาคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และติดตามผลการดําเนินงานสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับเงินกู 2 คร้ัง สถาบันไดรับ
อนุมัติเงินกู 385 สถาบัน วงเงิน 7,250.072 ลานบาท มีสถาบันเบิกจายจริงแลวในวงเงิน 9,543.467 ลานบาท วงเงินท่ีเบิกจายจริงมากกวาท่ีไดรับอนุมัติเน่ืองจาก ธ.ก.ส.       
จายเพ่ิมเติมใหสถาบันจากท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม มีวงเงินท่ียังไมชําระคืน 1,695.662 ลานบาท จึงสงผลใหมีวงเงินท่ีสามารถย่ืนกูไดอีก 8,304.338 ลานบาท โดยสามารถ
รวบรวมยางได 662,745.73 ตัน มูลคา 25,692.511 ลานบาท และจําหนายได 571,395.18 ตัน มูลคา 28,836.988 ลานบาท มูลคาท่ีขายมากกวามูลคาท่ีรวบรวมได 
เน่ืองจากสถาบันเกษตรกรนํายางคงเหลือ ป 2560/61 มาจําหนายดวย เบิกจายงบประมาณคาบริหารโครงการแลว 1.780 ลานบาท รอยละ 26.97 ของเปาหมาย 
6.599 ลานบาท 
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) (กยท.) 1) จัดประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการกับคณะทํางานและเจาหนาท่ี           
ท่ีเก่ียวของ 1 คร้ัง ครบตามเปาหมาย  และจัดประชุมผูประกอบการ 1 คร้ัง รอยละ 50 ของเปาหมาย 2 ครั้ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 4 คร้ังครบตามเปาหมาย 
และคณะทํางานตรวจสต็อกยาง 28 ครั้ง รอยละ 87.50 ของเปาหมาย 32 คร้ัง 3) ผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการ 16 ราย ต้ังแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
มีผูประกอบการจํานวน 4 ราย ไดรับอนุมัติกรอบวงเงินสินเช่ือจํานวน 4,295 ลานบาท จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแลว แตเน่ืองจากไมมีผูประกอบการรายใด        
ขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยไดทันตามระยะเวลาท่ีโครงการกําหนดจึงทําใหตองถูกยกเลิกคําขอเขารวมโครงการแตไมถูกตัดสิทธ์ิท่ีจะขอเขารวมโครงการใหมและ                    
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑของโครงการต้ังแตข้ันตอนท่ีหน่ึงใหมเหมือนกับการสมัครเขารวมโครงการคร้ังแรก เม่ือเดือนธันวาคม 2561 มีผูประกอบการ จํานวน 4 ราย 
ไดรับอนุมัติกรอบวงเงินสินเช่ือ จํานวน 3,502 ลานบาท4) ผูประกอบการท่ีไดรับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย 1 ราย วงเงิน 700 ลานบาท 5) เบิกจายงบประมาณ       
คาบริหารโครงการแลว 0.224 ลานบาท รอยละ 11.20 ของเปาหมาย 2 ลานบาท 
 

17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) มีผูประกอบการและเกษตรกรไดรับการ
ถายทอดองคความรูในดานอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 ราย ครบตามเปาหมาย ผูประกอบการท่ีผานการอบรม 50 กลุม ครบตามเปาหมาย SMEs ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 206 กิจการ รอยละ 103 ของเปาหมาย 200 กิจการ บุคลากรไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ราย รอยละ 
112.50 ของเปาหมาย 400 ราย กลุมเครือขายอาหารและเกษตรแปรรูปไดรับการสงเสริมพัฒนา 5 กลุม ครบตามเปาหมาย 5 กลุม หนวยงานในระดับภาคไดรับการยกระดับและ       
มีความพรอมในการใหบริการ 12 หนวยงาน ครบตามเปาหมาย  เบิกจายงบประมาณแลว 134.8157 ลานบาท รอยละ 82.27 ของเปาหมาย 163.8791 ลานบาท 

 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) สมัครเขารวมโครงการ 2,193 กิจการ รอยละ 109.65 ของเปาหมาย 2,000 กิจการ แบงเปนกลุมSMEsท่ัวไป ผานการอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
1,644 กิจการ รอยละ 102.75 ของเปาหมาย 1,600 กิจการ และกลุมSMEs ท่ีมีศักยภาพ ผานการอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 549 กิจการรอยละ 137.25 
ของเปาหมาย 400 กิจการ และเบิกจายงบประมาณแลว 1๗๖.๒๓๙๑ ลานบาท รอยละ ๘๘.1๒ ของเปาหมาย 200 ลานบาท 

 

 สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย(พณ.) ๑)  มีการจัดประชุมคณะทํางานฯ ไปแลว 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน 25๖๑ และ 28 สิงหาคม 2561  
๒) มีการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ (PGS) โดยการจัดฝกอบรม ๔ หลักสูตร ดําเนินการแลว 
๖ จังหวัดเปาหมาย ไดแก สกลนคร เพชรบุรี แมฮองสอน สุพรรณบุรี นาน และกาญจนบุรี ตอมาโครงการไดรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอีก    
2 จังหวัด ไดแก อุดรธานี และเพชรบูรณ รวมเกษตรกรท่ีเขาโครงการท้ังหมด 851 รายในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ๓) เกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม
ประชารัฐ 1,274 ราย  มีพ้ืนท่ีนํารองเกษตรอินทรีย PGS จํานวน 17,274.44 ไร  4) งบประมาณ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว 4.7461 ลานบาท รอยละ 77.57        
ของเปาหมาย ๖.๑๑๘๖ ลานบาท 
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20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลแลว 3 คร้ัง ครบตามเปาหมาย จัดสัมมนา
ช้ีแจงแนวทางการติดตามประเมินผลแลว 1 ครั้ง ครบตามเปาหมายลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวประเทศ 2 ครั้ง ครบตามเปาหมาย จัดสัมมนานําเสนอรายงานการติดตาม
ประเมินผลตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 คร้ัง ครบตามเปาหมายจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานรายเดือน 5 คร้ัง ครบตามเปาหมาย จัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลเสนอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 คร้ัง ครบตามเปาหมาย เบิกจายงบประมาณแลว 4.99 ลานบาท รอยละ 96.95ของเปาหมาย ๕.๑๕ ลานบาท 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมมีการดําเนินการตอ 
 

 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพ) 
 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (๙ หนวยงาน รวมบูรณาการ) จัดฝกอบรมใหความรูตามหลักสูตรเพ่ิมทักษะอาชีพ      
ท่ีกําหนดใหแกเกษตรกรแลว 170,678 ราย รอยละ 81.70 ของเปาหมาย 208,805 ราย เบิกจายงบประมาณแลว  339.224 ลานบาท รอยละ 67.10 ของเปาหมาย 
505.522 ลานบาท  โดยกรมประมงไดดําเนินการแจกปจจัยการผลิตแลว 50,036 ราย รอยละ 66.71 ของเปาหมาย  75,000 ราย 

 

22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุมผูใชนํ้าโดยจัดเวทีชุมชน 953 คร้ัง รอยละ 108.30 ของเปาหมาย 880 ครั้ง  
2) คัดเลือกเกษตรกรรับจางแรงงาน 9,129 ราย รอยละ 121.40 ของเปาหมาย 7,520 ราย (เดือน ธ.ค. มีการยกเลิกการจางงาน 15 ราย เน่ืองจากดําเนินการเสร็จแลว       
3) ดําเนินการแลวเสร็จเบิกจายงบประมาณแลว 148.5204 ลานบาท  รอยละ 79.19 ของเปาหมาย 187.5545 ลานบาท   

 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(2) เพื่อให้มีแหล่งกกัเกบ็น ำ้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ำ้ ลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกร รำย 164,550 31,075  - - - 31,075
2. ก่อสร้ำงฝำยชะลอน ้ำแล้วเสร็จ แห่ง 1,097 877  - - - 877
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ รำย 8,776 8,489  - - - 8,489
    ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร)
4. พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 22,628  - - - 22,628

ล้ำนบำท 109.7000  55.0238  - - - 55.0238
ล้ำนบำท 42.0151    7.2423  - - - 7.2423
ล้ำนบำท 67.6849    47.7815  - - - 47.7815

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

กรมพัฒนำที่ดิน

(4) เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แกเ่กษตรกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำร

    5.1 งบด้ำเนินงำน

พฤษภำคม 2561 - มีนำคม 2562

(1) เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื นให้แกท่รัพยำกรดินและน ำ้ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนินโครงกำร  

รวม

ผลงาน

พื นที่ด้ำเนินกำร 45 จงัหวัด กจิกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ำ้เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ำ้ จ้ำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อยำ่งน้อย 164,550 รำย

5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

    5.2 งบลงทุน

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

จ้ำนวน  109.700 ล้ำนบำท

เปา้หมาย
หน่วย

 1 - 1



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 2562

แห่ง 244 244 - - - 244

   1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.4828 4.6492 - - - 4.6492   1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

ผลงาน

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้ าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เปา้หมาย
หน่วย

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด าเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถงั (4 จงัหวัด) 

(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเขา้ใจในการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในท้องถิน่

พื้นที่ด าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว 

ฝายชะลอน้ าจ านวน 6.4828 ล้านบาท กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพื่อการเกษตรให้แกเ่กษตรกร 

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

 1 - 2



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

เปา้หมาย
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี
ราย - - - - - - ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ถัง 80 2 2 - - 4

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่ - - - - - -
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938   0.6731 - - - 0.6731    2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

2. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.

    2.2 ถังเก็บน้ า คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
          แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/

 1 - 3



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความมั่นคงเร่ืองน ้า ให้มีน ้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกนับรรเทาอทุกภยัในฤดูน ้าหลาก  2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชพี

ของเกษตรกรท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าให้ดีมากยิ่งขึ น 4) เพื่อสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ  5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภยัในปี 2560 6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการน ้า 
ในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  7) สนับสนุนและขบัเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชว่ยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้
คุณภาพชวีิตของประชาชนที่ท้าอาชพีเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากนิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 8) เพื่อป้องกนั
บรรเทาภยัอทุกภยัและภยัแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี และสนับสนุนน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน 9)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพิม่ประสิทธภิาพการด้าเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า เพือ่ให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน 10) เพือ่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน ้า  
ตามขอ้ส่ังการของ นรม.ในคราวลงพื นที่/รายการที่เสนอแกป้ัญหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้  11) เพื่อเพิ่มพื นที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ให้มากขึ น   

เป้าหมายของโครงการ พื นที่ด้าเนินการ 71 จงัหวัด จ้านวน 1,585 แห่ง
1) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 17,960 ไร่  2) พื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ น 361,704 ครัวเรือน 
4) ปริมาตรน ้าเกบ็กกัเพิ่มขึ น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. พฒันาแหล่งน า้สนบัสนนุโครงการ
     อนัเนื่องจากพระราชด้าริ
   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 2,611 1,982 - - 1,461 3,443
   1.2 จดัตั งกลุ่มผู้ใช้น า้ในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 115 - - 2 117

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน้ าชลประทาน                  

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

   1.3 แหล่งน า้ชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 76 75 - - 151
         ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   1.4 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 60  - 60 - - 60
   1.5 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 92,285 67,855 - - - 67,855
         ชลประทาน
   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 10,832 70 - - 10,902
         จากโครงการ
2. พฒันา ฟื้นฟแูหล่งน า้ชลประทานเพื่อ
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 702 247 59 11 1,019
          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   2.2 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 17,900  - - 3,000 - 3,000
   2.3 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 2,050,676 763,119 182,088 157,996 40,991 1,144,194
         ชลประทาน
   2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 168,421 37,951 18,216 3,324 227,912
         จากโครงการ
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09  - 0.39 3.00 - 3.39
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) ล้านบาท 9,966.4096 4,412.3651 118.0465 - - 4,530.4116
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/
ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  เม.ย.- มิ.ย. ราย 30,000 14,623 - 90 647 15,360
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่ 150,000  93,062 - 563.29 4,094.32 97,719.61
3. จ านวนคร้ังของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง 7 -         -         - 7

 พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030 - 35 35 13,100
ไร่ 150,000 69,080 - 190 189 69,459

 พ.ค. - ก.ค.
    - จ านวนราย ราย 12,995 - 52 24 13,071
    - จ านวนไร่ ไร่ 150,000  68,963 - 297 130 69,390
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335 - 1,141 295 12,771

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ 60,666 - 5,688 1,492 67,846

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 639.8435 - 36.5300 12.28 688.654
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 3.748 - 0.130 0.22 4.098

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยัง่ยืน กิจกรรมส่งเสรมิการลดพ้ืนที่ปลูกยาง               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

รวม

    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเขา้สู่ระบบ 

เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
วันที่ 1 เมษายน – มีนาคม 2562
จ านวน 1,508.2864 ล้านบาท 

7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    8.1 งบอุดหนุน

4. การส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 ราย 30,000 14,623 - - - 14,623 ตรวจพบรายชื่อซ ้าซ้อน 
    จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ราย 14,623 13,760 - - - 13,760
ราย 595 - - - 595
ราย 30 - - - 30
ราย 4,800 - - - 4,800
ราย 5,229 - - - 5,229
ราย 857 - - - 857
ราย 103 - - - 103
ราย 508 - - - 508
ราย 1,638 - - - 1,638

ล้านบาท 45.6900 17.4106 - - - 17.4106

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

เพื่อถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานพืชในการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพืช กบัการยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 45.6900 ล้านบาท
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยัง่ยืน

ประจ าเดอืน ธันวาคม  2561

2. พื นที่ปลูกสวนยางพาราที่ด้าเนินการโค่นและปรับพื นที่ตามเง่ือนไขของการยางแห่งประเทศไทยตั งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
    ทุกจงัหวัดที่มีการปลูกยางพารา

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

   2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)  ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วย

รวม

   2.7 ด้านปศุสัตว์
   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด้าเนินงาน)

   2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
   2.3 ด้านพืชไร่
   2.4 ด้านไม้ผล
   2.5 ด้านไม้ยืนต้น
   2.6 ด้านประมง

 3 - 2



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ

      เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกขา้วไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกบัพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตขา้วราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้า่ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขา้วที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) 
ในพื้นที่ 13 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29.6801 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ เม.ย. - ก.ย. จังหวัด 13 13  -  -  - 13
    1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง ราย 65 55  -  -  - 55
    1.2 เกษตรกร ราย 860 772  -  -  - 772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - มิ.ย.
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 860 1,177  -  -  - 1,177
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 860 1,103  -  -  - 1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา มิ.ย. - ก.ค. ราย 860 829  -  -  - 829
    ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้่าให้ มิ.ย. - ส.ค.  -  - ด่าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
    เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปล่ียน ก.ย. 61 และรายงานผลเพิ่มเติม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วให้มีการปรับเปล่ียนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจา่ย 

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเ่หมาะสมในการปลูกขา้วเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

    4.1 พื้นที่ที่จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ไร่ 6,832 7,138.50 0.48  -  - 7,138.98 จ่านวน 0.48 ไร่ ในเดือน ต.ค. 61
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ราย 860 894  -  -  - 894 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนิด 2 2  -  -  - 2
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801     17.6046  -  -  - 17.6046
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุดี์ มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยข์ยายพันธุพ์ืช โดยการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุพ์ืชเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย ์ประกอบด้วย จงัหวัดตรัง 

นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย ์มหาสารคาม ล าพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุดี์
(เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ ท่อนพันธุ ์ต้นพันธุ ์ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268.8006 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 4 - - - 4 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
    ด าเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดต้ัง
    เงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าระเบียบ
    หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ มิ.ย. - ก.ย. ราย 150 150 - - - 150 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช พ.ค. - ก.ย. แห่ง 10 10 - - - 10 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 - - - 66 - อยู่ระหว่างการ e-bidding ใหม่
5. จัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์ส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 - - - 30 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
    การขยายพันธุ์พืช
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย พ.ค. - ก.ย. บาท 268.8006 37.5092 - - - 37.5092 บางรายการยังไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน
    6.1 งบด าเนินงาน บาท 38.3882 31.7502 - - - 31.7502 บางส่วนอยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 1
    6.2 งบลงทุน บาท 230.4124 5.7590 - - - 5.7590

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุพื์ช 
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี
     1.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 
            เมล็ดพนัธุ์ข้าว
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลิต 
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
              1.1) เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18 17 - 1 - 18
              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18 18 - - - 18
         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 1,800 - - - 1,800
              วทิยาการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจดัการ ราย 900 900 - - - 900
                      กลุ่มผู้ผลิตพนัธุ์ข้าว
              2.2) หลักสูตร วทิยาการเมล็ดพนัธุ์ ราย 900 900 - - - 900

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

     1.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมือการพฒันา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88 15 - 73 - 88
              ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว 
           2) อบรมการใช้เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 160 - - 160
2. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 45.3620 29.5141 - 8.9350 38.4491
    2.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140 28.0923 - 1.4350 29.5273
           เมล็ดพนัธุ์ข้าว
    2.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480 1.4218 - 7.5000 8.9218
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทกัษะอาชพีใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร ในการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อยา่งยั่งยนื (วก.)
เปา้หมายของโครงการ เมล็ดพนัธุ์ชั้นดี ชั้นพนัธุ์ขยาย ได้แก ่ถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ถั่วลิสง และเมล็ดพนัธุ์หลัก ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ รวม 790 ตัน

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มนีาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชีแ้จงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3 4 - - - 4 1) ในช่วง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุกท าใหเ้กษตรกรผู้ผลิตถัว่ลิสง 
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 43 43 - - - 43     จ.อตุรดิตถ์ยกเลิกการผลิตจ านวน 17 ราย/26 ไร่ 

ราย 1,035 977 - - - 977     คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่
   จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035 1,049 - - - 1,049

ไร่ 6,242 6,550 - - - 6,550
3. การผลิตเมล็ดพนัธุข์ยาย 
   3.1 ถัว่เหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260 212 - - - 212 2) ถัว่เหลืองคาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมดในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61

 ไร่ 1,950 2,094 - - - 2,093.50
ตัน 320 - - - - -

   3.2 ถัว่เขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230 243 - - - 243 3) ถัว่เขียวคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61 
 ไร่ 3,150 3,383.50 - - - 3,383.50
ตัน 320 - 109.020 - - 109.020

   3.3 ถัว่ลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525 502 - - - 502 4) ถัว่ลิสงคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง ต.ค.-ธ.ค.61 
 ไร่ 1,060 991 - - - 991 5) ครุภณัฑ์ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ
ตัน 150 - 5.311 - - 5.311

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
เป้าหมาย

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6.2 โครงการผลติเมลด็พันธุ์ดี 
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
เป้าหมาย

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

เม.ย. - ก.ย. ราย 20 20 - - 20 1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือคืนคลัง 1.6687 ลบ.    
ไร่ 82 82 - - 82 2) เงินเหลือจ่ายจากที่ด าเนนิการแล้วเสร็จจากงบลงทนุรวม 

     6.2000 ลบ.
ตัน 16.50 - 16.50 - 16.50 3) งบด าเนนิงานกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ี11.8574 ลบ.

เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101 97 - - 97     เบกิจ่ายแล้ว 1.6838 ลบ.  ถูกพบัไป 4.9376 ลบ. 
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256 54.5038 1.3866 9.6773 3.2377 68.8054     อยูร่ะหว่างขออทุธรณ์รวม 5.7429 ลบ. 
    6.1 งบด าเนนิงาน พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076 35.1508 0.6630 0.1300 0.8908 36.8346 4) รายจ่ายลงทนุกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ี
    6.2 งบลงทนุ ก.ย. ล้านบาท 61.818 19.3530 0.7236 9.5473 2.3470 31.9709     35.3484 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว 12.6179 ลบ.

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์เมล็ดพนัธุห์ลัก 

5. จัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุสั์ตวแ์ละกระจายสัตวพ์ันธุดี์ให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตวพ์ันธุดี์และเพิ่มประสิทธภิาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุดี์ในศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุสั์ตว์ 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุดี์ให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย

และเครือขา่ยในพื้นที่ 77 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ตัว 25,169 25,169  - -  - 25,169 การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา  

เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการต้ังท้อง
ราย 18,800 612 329 145 762 1,848 และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้

พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรง
ตัว 1,838,488  24,116 25,403 22,258 28,206 99,983 ก่อนที่จะจ าหน่ายให้กับเกษตรกร

โด๊ส 3,000 2,531 131 318 375 3,355
โด๊ส 3,000 2,178 131 238 228 2,775
ราย 200 186  - - 10 196

ล้านบาท 140 115.76 13.90 3.07 0.90 133.63
ล้านบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 0.71 83.27
ล้านบาท 45.14 41.45 7.56 1.16 0.19 50.36

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    6.1 งบด าเนินงาน
    6.2 งบลงทุน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุแ์ละส่งเสรมิการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

เปา้หมาย
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้
5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหน่ายให้กับเกษตรกร

    ให้เกษตรกร

    ให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

1. จ านวนแม่พันธุ์ที่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหน่าย

3. จ านวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)

2. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหน่าย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

    อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกดิแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชุมชนอยา่งแท้จริง สามารถสร้างรายได้ 
    และกอ่ให้เกดิความยัง่ยนืในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดเวทีชุมชน คร้ังที่ 1 24 พ.ค.61    9,101 9,101  -  -  - 9,101 กันเงินเหล่ือมปีในการติดตาม
2. รับสมัครเกษตรกร 6 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,632,422  -  -  - 1,632,422 การด าเนินงานโครงการของ
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,620,265  -  -  - 1,620,265 กลุ่มย่อยในชุมชนให้คณะกรรมการ
4. จัดเวทีชุมชน คร้ังที่ 2 24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101 9,094  -  -  - 9,094 พัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 24,988  -  -  - 24,988 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.) ก.ย.61 กลุ่ม 9,101  -  -  -  -  - ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน

จ านวน 5,278.3941 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ ๒ ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.1 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร กิจกรรมเสรมิสรา้งรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยูร่่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อยา่งยัง่ยนื 

9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงัหวัด
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

7. ประชุมสัมมนา ติดตาม โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร
    สรุปและแสดงผลความส าเร็จ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
    ของการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ขับเคล่ือน ก ากับติดตาม
    7.1 ระดับจังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  - ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
    7.2 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  - และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
    7.3 ระดับประเทศ งาน 1  -  -  -  -  - ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
8. ติดตาม/ประเมินผลการด าเนิน ที่ก าหนดรวมถึงสรุปผล การประเมินผล
    งานโครงการ จัดท ารายงาน ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
    8.1 คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ อ าเภอ 882  -  -  -  -  - ที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
    8.2 ส่วนกลาง  -  -  -  -  - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ
    8.3 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  - เกษตรกรของประเทศสร้างความมั่งค่ัง 
    8.4 จังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  - ยั่งยืน ต่อไป
9. ประชาสัมพันธ์
    9.1 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -
    9.2 ระดับจังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  -
10. บริหารจัดการโครงการ
      10.1 ส่วนกลาง หมายเหตุ:เดือนตุลาคมอยู่ระหว่าง
11 .การจัดท าเอกสารสรุปผลโครงการ เล่ม 11,000  -  -  -  -  - โอนงบประมาณให้จังหวัด
12. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 5,278.394 5,278.390  -  -  - 5,278.390
      12.1 งบด าเนินงาน พ.ค - ก.ย 61 ล้านบาท 2,548.094 2,548.090  -  -  - 2,548.090
      12.2 งบเงินอุดหนุน พ.ค - ก.ย 62 ล้านบาท 2,730.300 2,730.300  -  -  - 2,730.300
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยา่งทั่วถงึและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม .1 

ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุง้ทะเล  และสัตว์น้า้อื่น
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินการ จ้านวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9.8000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จ้านวนศูนย์ที่จัดต้ังขึ้น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แห่ง 20 20  -  -  - 20 จัดต้ังศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ครบถ้วนแล้ว 20 แห่ง 
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 9.8000 9.8000  -  -  - 9.8000 สามารถด้าเนินการผลิตได้แล้ว 20 แห่ง  

โดยปัจจุบันแจกจ่าย ปม.1 ให้แก่เกษตรกรแล้ว 2,570 ราย 
ปริมาณ 15,722,800 มิลลิลิตร

หมายเหต ุ : 1/

- กพช.ได้ด้าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด้าเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดท้าคู่มือปฎิบัติงานโครงการฯ จ้านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงานโครงการ
- คณะท้างานในระดับพื้นที่ ด้าเนินการพิจารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด้าเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แห่ง
- กพช. ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจัดท้าแผนการด้าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการด้าเนินงานและติดตามผล จ้านวน 20 แห่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ
   ได้อนุมัติแผนการด้าเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่งเรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้าเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 20 แห่ง ในพื้นที่ 19 จังหวัด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้าเนินการจัดสรรงบประมาณ
   ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และแผนการด้าเนินงานฯ แล้ว จ้านวน 20 แห่ง

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร 
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
เปา้หมาย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม

 8 - 3



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชพีให้แกอ่าสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะ

2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กบัอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 518.900 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมปศุสัตว์ ราย 4,100 4,100 - - - 4,100 1. งบประมาณได้รับจดัสรรล่าช้า ท าให้ต้องมี

   1.1 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมโคเนื้อ ราย 4,000 4,000 - - - 4,000     การปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียม
   1.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมแพะ ราย 100 100 - - - 100     และระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วนั)

2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 4,100 4,100 - - - 4,100 2. การจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจนุ้ าเชื้อ)

    การเปน็อาสาปศุสัตว์     มีการร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 

  2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 4,000 4,000 - - - 4,000     ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้ากวา่แผน

         การผสมเทยีมโคเนื้อ
  2.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 100 100 - - - 100
         การผสมเทยีมแพะ
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธภิาพจากการ ราย 100,000 13,849 1,506 4,921 6,079 26,355
     ใหบ้ริการของอาสาปศุสัตว์

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

เปา้หมาย

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

8.3 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย)
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

เปา้หมาย

4. จ านวนปศุสัตวท์ี่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 525,000 15,688 6,161 24,061 24,089 69,999
    4.1 จ านวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 500,000 15,506 5,978 23,859 23,425 68,768
    4.2 จ านวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 25,000 182 183 202 664 1,231
5. การผลิตน้ าเชื้อปศุสัตวพ์นัธุ์ดี โด๊ส 1,050,000 212,979 59,254 65,714 26,829 364,776
    5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคเนื้อ โด๊ส 1,000,000 198,409 56,937 63,170 22,793 341,309
    5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อแพะ โด๊ส 50,000 14,570 2,317 2,544 4,036 23,467
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 518.900 217.265 51.926 31.513 10.126 310.8296  1. ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจา่ย 23.8691 ล้านบาท

    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 330.765 200.826 26.388 20.650 2.764 250.6273  2. อยู่ระหวา่งอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 

    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 118.135 16.440 25.538 10.863 7.362 60.2023      172.1291 ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ 1. สร้างเครือขา่ยการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

    ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ ผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กบัเกษตรกรท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ 
    เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัย
    ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรียเ์พิ่มมากขึน้
3. พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนยผ์ลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก ่เกษตรแปลงใหญ่
    และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร  
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  24.4992 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม 1) เกษตรกรที่สามารถผลิตชีวภันฑ์ใช้

เอง     1.1 เกษตรกร พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 2,500 2,539 - - - ๒,๕๓๙     รวม 73 ราย และอีก 17 กลุ่มที่มี
     1.2 นักวิชาการ และ พรก. เม.ย. ๖๑ ราย 100 100 - - - ๑๐๐     ศักยภาพผลิต
2. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 60 58 12 3 - ๗๓ 2) ศูนย์ที่จัดต้ังมีความพร้อมในการ

พ.ค. - ก.ย. 61 แห่ง 24 24 - - - ๒๔     ผลิตชีวภัณฑ์
     ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดต้ังขึ้น -
3.  จ านวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

กรมวิชาการเกษตร

เปา้หมาย
หน่วยแผนปฏบิตังิาน/(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แบบฟอรม์ ๒ ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

8.4 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร
    ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

เปา้หมาย
หน่วยแผนปฏบิตังิาน/(กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

รวม

พ.ค. - ก.ค. 61 คร้ัง 19 22 - - - ๒๒ 3) โครงการส้ินสุดระยะเวลา
    การด าเนินงานแต่มีการติดตาม

    การใช้สารเคมี     เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 24.4992 21.6269 - - - 21.6269 4) ณ 28 ก.ย. 61 มีเงินคงเหลือ
    5.1 งบด าเนินงาน เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 16.6462 14.2783 - - - 14.2783     คืนคลัง 2.0679 ลบ.
    5.2 งบลงทุน เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 7.8530 7.3486 - - - 7.3486 5) กันเงินไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี 

    0.3000 ลบ. รอเบิกจ่าย

4. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์รณรงค์
    การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทน

 8 - 7 



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 431 432  -  - - 432 ไม่ได้ด าเนินการต่อ
    เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 10,199  -  - - 10,199
    เกษตรกรโดยครูบัญชี

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 9,781  -  - - 9,781

มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 50 47  -  - - 47

5. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีโดยครูบัญชี ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 10,104  -  - - 10,104
6. ติดตามการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 8,236  -  - - 8,236

 ก.ย. 61 ราย 310 441  -  - - 441
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 23.2390 18.0362  -  - - 18.0362

รวม

2. อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ติดตามประเมินผล การจัดท าบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจดัท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
พื้นที่ด าเนินการ 35 จงัหวัด กจิกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจดัท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน  23.2390 ล้านบาท

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน

    ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ทีเ่ป้าหมายการจัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เหมาะสม 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่ 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชพี ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าอยา่งยั่งยนื มีความรู้ส านึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พัฒนาคุณภาพชวีิตให้มีความกนิดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเขม้แขง็ในชมุชน   

เป้าหมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจดัสรรที่ดินท ากนิให้ชมุชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้สหกรณ์ 8 แห่ง 4 จงัหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา สระแกว้)
3) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนให้กบัสหกรณ์ 1 แห่ง จ.เชยีงใหม่ (ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จดัหาห้องเยน็เกบ็ผลผลิต จดัหาอปุกรณ์ตกแต่งผลผลิต)
4) สนับสนุนงบประมาณเงินอดุหนุนให้กบัสหกรณ์ 1 แห่ง จ.อทุัยธานี (ปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร และกอ่สร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 10,778  - - - 10,778 - การอบรมไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย  

    ที่เข้าร่วมโครงการ   เนื่องจากเกษตรกรเปา้หมายที่ได้ใหค้วามรู้
   2.1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 6  -  - - -  -   ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่/
        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 6 6  - - - 6   ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกบัเกษตรกรบางราย
        - อยู่ระหวา่งด าเนนิการ แหง่ 6 6 2 2 - 4   มีภารกจิส่วนตัว มีความยากล าบากในการเดินทาง 
          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา   เพราะพื้นที่หา่งไกล จงึไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 6  - 2 - - 2

จ านวน 22.2789 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

9.2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

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

รายการ 3 3 - - - 3
        - อยู่ระหวา่งด าเนนิการ แหง่ 1 1 - - - 1
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ รายการ 3 3 - - - 3
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 1  - - 1 - 1
          ตามสัญญา รายการ 3  - - 3 - 3
   2.3 กอ่สร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมหอ้งน้ า พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1  -  - - -  - - ได้รับอนมุัติเปล่ียนแปลงชื่อรายการใหต้รงตามแบบ
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - 1   จากชื่อรายการ กอ่สร้างโรงแปรรูปผลผลิตทาง
         - อยู่ระหวา่งด าเนนิการ กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ แหง่ 1 1 - - - -   การเกษตร เปน็โรงเรือนผลิตอาหารพร้อมหอ้งน้ า
         - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 1 - - 1 - 1

ล้านบาท 22.2789 15.9711  - - - 15.9711 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อด าเนนิงานโครงการ
ล้านบาท 3.9239 3.6092  - - - 3.6092   พฒันาจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร และโครงการ
ล้านบาท 18.3550 12.3556  - - - 12.3556   สนบัสนนุอปุกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    3.2 เงินอดุหนนุ

3. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    3.1 งบด าเนนิงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ราย 1,300 528  - - - 528 ไม่ได้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 
ราย 1,300 528  - - - 528 พ.ศ. 2562

    ให้แก่เกษตรกร
ล้านบาท 7.8286 2.0701  - - - 2.07013. งบประมาณที่เบิกจ่าย

2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจดัการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้น าความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
1) เกษตรกรได้รับการจดัที่ดินท ากนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 1,300 ราย

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต   2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้า้ในเขตภาคเหนือ

3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการน้าเขา้เส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถดิุบ 
ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ  5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกดิความเขม้แขง็และส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเล้ียงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ท้ากนิ) จ้านวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จ้านวน  600 ไร่   
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จ้านวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จ้านวน 200 ราย 
และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 600 ราย ให้มีอาชีพที่มั่นคง  3) ผลิตรังไหมเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ จ้านวน  120 ตัน
4) ผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 2,000,000 แผ่น  5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดือนละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 45.3875 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย เม.ย. - มิ.ย. 61 ราย 800 800  - - - 800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 800 800  - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ราย 800 800  - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
4. ขยายแปลงและจัดท้าระบบน้้า แห่ง 4 -  - - 4 4
5. สนับสนุนโรงเล้ียงไหม ราย 800 800  - - - 800

9.4 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
เปา้หมาย

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

ผลงาน
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

 9 - 5 



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ล้านบาท 45.3875 27.9193 3.8292 - 10.0600 41.8085
ล้านบาท 13.1600 10.7650   - - - 10.7650
ล้านบาท 16.2275 1.1543 3.8292 - 10.0600 15.0435
ล้านบาท 16.0000 16.0000  - - - 16.0000    6.3 เงินอุดหนุน

    6.2 งบลงทุน

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    6.1 งบด้าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม 

    ฐานขอ้มูล (Big Data) และเครือขา่ยในการท าธุรกจิเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนยต้์นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่   
    รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางเทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกจิเกษตร ฐานขอ้มูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือขา่ยภาคการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย  
2. ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเป็นศูนยต้์นแบบ จ านวน 77 ศูนย ์

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  66.6905 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 2562
    1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
           รุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 3,850 3,105 - - - 3,105
            สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
            (2 คร้ัง)

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตร พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 900 546 - - - 546
             รุ่นใหม่
    1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
          - อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร มิ.ย. - ก.ค.61 ราย 100 91 - - - 91
            และการตลาดสากล
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
    2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 22 - - - 22
    2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 33 - - - 33
           เรียนรู้ของศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 66.69 31.04 - - - 31.04
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานด้านจดัเกบ็ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถงึปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์อี่นที่จ าเป็น 

เพื่อการรวบรวมการเกบ็รักษาและสร้างเสถยีรภาพด้านราคาในสินค้าขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชกิในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกนิความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง ให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกจิรวบรวมผลผลิตและ
 การตลาดสินค้าพืชเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญ คือ ขา้ว   ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัเกบ็พืชผลทางการเกษตร และอปุกรณ์อื่นที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก เคร่ืองอบลดความชื้น เคร่ืองชั่ง และเคร่ืองสีขา้วโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ป ี2561 แหง่ 146 146 - - - 146  - ได้รับการจดัสรรงบประมาณตามเอกสาร
    เข้าร่วมโครงการ    งบประมาณเพื่อด าเนนิการในพื้นที่ 
2. ก ากบั ติดตามการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจา้ง    41 จงัหวดั 146 สหกรณ์ 267 รายการ
    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมและ
     2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 146 146 - - - 146   ปรับเปล่ียนเปา้หมาย ด าเนนิการเปน็พื้นที่ 
            ที่ก าหนด รายการ 267 273 - -1 - 272    40 จงัหวดั 146 สหกรณ์ 273 รายการ
     2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 146 146 - - - 146

รายการ 267 255 17 - - 272

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

11. โครงการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงาน
เปา้หมาย

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

     2.3 อยู่ระหวา่งด าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 146 136 - - -24 112 สรุปผลการด าเนินงาน
            ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 267 240 11 - -43 197  - สนบัสนนุอปุกรณ์ปจัจยัโครงสร้างพื้นฐาน
     2.4 ด าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 146 15 - - 31 46    ใหแ้กส่หกรณ์ในพื้นที่ 40 จงัหวดั 

รายการ 267 21 - - 54 75    146 สหกรณ์ 272 รายการ  
3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้    (ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรศรีประจนัต์ จ ากดั
    ประโยชนจ์ากโครงสร้างพื้นฐานและ    กอ่หนี้ผูกพนัไม่ทนัภายในวนัที่ 11 พ.ย. 61 
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ    จงึถูกพบัไปตามบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัติ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกจิ/ แหง่ 146 27 - - 19 46    วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.2561
           กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์าก    จ านวน 1,409,200 บาท)
           โครงสร้างพื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนบัสนนุ
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แหง่ 146 - - - 52 52
           กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000 - - - 133,910 133,910

    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชนจ์าก ราย - - - 38,040 38,040
           โครงสร้างพื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับ
           การสนบัสนนุ
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 1,074.9805    962.2565     101.0608    - - 1,063.3173   - ได้รับการจดัสรรงบประมาณ จ านวน 
    4.1 เงินอดุหนนุ ล้านบาท 1,017.9172     -  - - - -   1,017,917,000 บาท 
    4.2 งบเพิ่มเติม ล้านบาท 57.0633  -  - - - -  - รับโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินอดุหนนุ

  เพิ่มเติม จ านวน 57,063,333.20 บาท 
 - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงานทั้งส้ิน 
   1,074,980,533.20 บาท
   เบกิจา่ยงบประมาณแล้ว จ านวน 
   1,063,317,333.20 บาท
   คิดเปน็ร้อยละ 98.92 คงเหลืองบประมาณ
   ทั้งส้ิน จ านวน 11,663,200 บาท  
   คิดเปน็ร้อยละ 1.08
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน   

2. เพือ่สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐานและอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพือ่พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิม่สินค้า 
3. เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขบัเคล่ือนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมในชมุชน

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด้าเนินุรกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนินธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ขา้ว ผัก ผลไม้ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน  กาแฟ
ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99 101 - - - 101 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม
    เข้าร่วมโครงการ รายการ 242 241 - - - 241   และปรับเปล่ียนเปา้หมายด้าเนนิการ
2. ก้ากบั ติดตามการด้าเนนิงานจดัซ้ือ พ.ค. - ก.ย.   เปน็พื้นที่ 46 จงัหวดั 101 สหกรณ์
   จดัจา้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   241 รายการ
    2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 99 101 - - - 101 - สรุปผลการด้าเนนิงาน
          ที่ก้าหนด รายการ 242 241 - -2 - 239   สนบัสนนุอปุกรณ์ฯ ใหแ้กส่หกรณ์ในพื้นที่
    2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 99 101 - - - 101   46 จงัหวดั 101 สหกรณ์ 239 รายการ

รายการ 242 236 - 3 - 239   ทั้งนี้ มี 2 รายการ กอ่หนี้ผูกพนัและ
    2.3 อยู่ระหวา่งด้าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 99 96 - - - 96    เบกิจา่ยไม่ทนั ภายในวนัที่ 11 พ.ย.61
          ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 242 230 - 3 - 233    จงึถูกพบัไปตามบทบญัญัติแหง่
    2.4 ด้าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 99 69 - - - 69    พระราชบญัญัติวธิกีารงบประมาณ

รายการ 242 115 - - - 115

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแ์ปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.
    ประโยชนจ์ากโครงสร้างพื้นฐานและ
    อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกจิ/ แหง่ 99 55 - - - 55
          กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์ากโครงสร้าง
          พื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
   3.2 ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงสร้าง แหง่ 99 10 - - 13 23
         พื้นฐานและอปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กโิลกรัม - 1,927,348 - - 2,767,004 4,694,352
         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - 33,485,118 - - 59,591,904 93,077,022
         3) ปริมาณการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) กโิลกรัม - 878,187 - - 324,041 1,202,228
         4) มูลค่าการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) บาท - 18,610,456 - - 5,483,124 24,093,580
         5) จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 4,028 - - 4,666 8,694
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081 386.3798 6.6118 - - 392.9916 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม
    4.1 งบด้าเนนิงาน ล้านบาท 0.2875 0.2726 - - - 0.2726   จ้านวน 4,533,011.14 บาท
    4.2 เงินอดุหนนุ ล้านบาท 410.6206 386.1072 6.6118 - - 392.7190   รวมเปน็งบประมาณทั้งส้ิน

  จ้านวน 415,441,111.14 บาท
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด าเนินธุรกจิยางพารา กอ่สร้าง จดัซ้ือ จดัหา ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานในการจดัเกบ็ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ชว่ยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนปัจจยัพื้นฐานและสนับสนุนอปุกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จ านวน 56 แห่ง

2. สนับสนุนอปุกรณ์การแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จ านวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  340.429  ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แหง่ 62 58 - - - 58 - ได้รับงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
    เข้าร่วมโครงการ   เพื่อด าเนนิการ ในพื้นที่ 24 จงัหวดั 
2. ก ากบั ติดตามการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจา้ง   62 สหกรณ์ 149 รายการ 
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณและปรับลด
   2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 62 58 - - - 58   เปา้หมาย  เพื่อไปด าเนนิโครงการพฒันา
          ที่ก าหนด รายการ 149 133 - - - 133   สถาบนัเกษตรกรจดัเกบ็พชืผลทาง
   2.2 จดัหาผู้รับจา้งแล้ว แหง่ 62 58 - - - 58   การเกษตร และโครงการสนบัสนนุอปุกรณ์

รายการ 149 133 - - - 133   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
   2.3 อยู่ระหวา่งด าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 62 57 - - - 57   สรุปผลการด าเนนิงาน  
         ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 149 129 - - - 62 - สนบัสนนุเงินอดุหนนุปจัจยัโครงสร้าง
   2.4 ด าเนนิการเสร็จตามสัญญา แหง่ 62 42 - - - 42   พื้นฐานใหแ้กส่หกรณ์ในพื้นที่ 23 จงัหวดั 

รายการ 149 71 - - - 71   58 สหกรณ์ 133 รายการ 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรปูยางพาราในสถาบนัเกษตรกร      
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

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

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

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

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์
    จากโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์
    ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกจิ/ แหง่ 62 31 - - - 31
          กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์ากโครงสร้าง
          พื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 1,008 - - 17700.027 18,707.95
          กลุ่มเกษตรกร
    3.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพาราเพื่อ แหง่ 6 6 - - - 6
          เพิ่มมูลค่า บาท - 15,680,731 - - 29,339,000 45,019,731
     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 2,754 - - 5969 8,723
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนนุ) ล้านบาท 283.998 270.0877 - - - 270.0877 - ได้รับการจดัสรรงบประมาณ

  340,429,000 บาท
- โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจ านวน
  56,431,021.80 บาท
- คงเหลืองบประมาณใช้ในการด าเนนิการ
  จ านวน 283,997,978.20 บาท
  เบกิจา่ยงบประมาณแล้วทั้งส้ิน จ านวน
  270,087,700 บาท คิดเปน็ร้อยละ
  95.10 คงเหลือ 13,911,300 บาท
  คิดเปน็ร้อยละ 4.90
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์

2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถยีรภาพราคายาง

เป้าหมายของโครงการ  (ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการ ม.ค. 61 เร่ือง 1 1 - - - 1 จัดท าแล้วเสร็จต้ังแต่เดือน ม.ค. 61
     บริหารจัดการโครงการ
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหาร ม.ค. - มี.ค. 61 คร้ัง 6 6 - - - 6
    จัดการกับกลุ่มเป้าหมาย 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 แห่ง 8 - - - 8
ตัน 1,880.89 - - - 1,880.89
แห่ง 1 - - - 1  - แปรรูปเป็นน้ ายางข้น 
ตัน 357.60 - - - 357.60    ม.ค. - มี.ค. 61

รวม
หน่วย

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

3. จ านวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ ายางข้น

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.1 โครงการส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั            

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
รวม

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แห่ง 7 - - - 7  - แปรรูปเป็นน้ ายางข้น 
ตัน 1,523.29 - - - 1,523.29    ม.ค. - มี.ค. 61

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 57,320.97 1,880.89 - - - 1,880.89 - ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่
          - ยางแห้ง ตัน 363.09 - - - - -   19 ธ.ค. 61
    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 1,653.88 227.01  - - 1,880.89 - หน่วยงานที่รับมอบยางแล้ว

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.000 0.474 - 0.228 0.063 0.765   กระทรวงคมนาคม  มหาดไทย 
  กลาโหม และชลประทาน

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจบุันมีสภาพช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเขา้หัวงานโครงการชลประทาน
ในการบริหารจดัการน้ า
3. เพื่อด าเนินการปรับปรุง ส าหรับใช้เป็นแหล่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกบัสามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง

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

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 3,548.0209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ แห่ง 317 23 31 82 14 150
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ ตัน 3,509.50 237.43 39.35 571.81 578.84 1,427.42
3. ระยะทางที่ด าเนินการ กิโลเมตร 999.65 88.49 12.63 317.97 38.004 457.10
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน) ล้านบาท 3,548.0209 617.4320 325.8406 0.0000 0.0000 943.2726

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.2 โครงการส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั            

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

กรมชลประทาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กบัสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชมุชน ที่มีการประกอบการธุรกจิเกี่ยวกบัยางพารา 

น าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ด าเนินการในพื้นที่ 55 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 6.599 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยมื 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 1 - - - 1 - กยท. ส านกังานใหญ่
    สนบัสนนุสินเชื่อเปน็เงินทนุหมุนเวยีนแก่ รายต่อคร้ัง 30 30 - - - 30   ด าเนนิการ
    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ด าเนนิการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
2. จดัประชุมชี้แจงโครงการสนบัสนนุ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7 7 - - - 7 ด าเนนิการเรียบร้อย
    สินเชื่อเปน็เงินทนุหมุนเวยีนแกส่ถาบนั สถาบนั 650 728 - - - 728
    เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ  
    10,000 ล้านบาท)
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนนิงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - - - - - - กยท. ส านกังานใหญ่
    เพื่อช่วยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค   ด าเนนิการ
    ในการด าเนนิงาน (ส่วนกลางด าเนนิการ)

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

เปา้หมาย
รวม

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

4. ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จงัหวดั 55 - - 1 1 2 - กยท. ส่วนภมูิภาค
    สนบัสนนุสินเชื่อเปน็เงินทนุหมุนเวยีนแก่ คร้ัง/จงัหวดั 2 - - 1 1 2   ด าเนนิการ
    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ระดับจงัหวดั ด าเนนิการจ านวน 2 คร้ัง 
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
    (คณะอนกุรรมการฯ ระดับจงัหวดั
    มีทั้งหมด 55 จงัหวดั)
5. ติดตามผลการด าเนนิงานสถาบนั พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5 - - 1 1 2 - กยท. ส่วนภมูิภาค
    เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา คร้ัง/เดือน 2 - - 1 1 2   ด าเนนิการ
    โครงการฯอยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง
6. ผลการด าเนนิงาน
   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 385 - 385
         ได้รับอนมุัติ 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.000 6,671.072 72.000 507.000 - 7,250.072
   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้   1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 372 - - 372
         ที่เบกิจา่ยจริง 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.00 9,037.667 170.300 335.500 - 9,543.467
   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 165 3 -24 - 144
         ที่ช าระคืนแล้ว 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000.00 7,641.331 164.036 42.442 - 7,847.809
   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 207 -3 24 - 228
         ที่ยงัไม่ช าระคืน 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000.00 1,396.340 6.264 293.058 - 1,695.662
   6.5 จ านวนวงเงินกู้ที่สามารถ 1 เม.ย. 60 - ล้านบาท 10,000.00 8,603.660 -6.264 -293.058 - 8,304.338
         ยื่นกู้ได้อกี 31 ธ.ค. 62 - - -
   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 343,931.77 - 318,813.96 - 662,745.73
         การรวบรวมผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 14,675.441 - 11,017.070 - 25,692.511
   6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 56,791.25 - 514,603.93 - 571,395.18
         การจ าหนา่ยผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 1,160.808 - 27,676.180 - 28,836.988
7. งบประมาณที่เบกิจา่ย  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.599 1.685 - 0.040 0.055 1.780
     (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อผลักดันราคายางใหสู้งขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทนุการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถยีรภาพราคายางไมใ่หเ้กดิความผันผวน   เกดิความร่วมมอื

ระหว่างเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายางและลดภาระงบประมาณการจดัซ้ือยาง 
และการบริหารจดัการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล

เปา้หมายของโครงการ ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมรีาคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 2.0000 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมวีงเงินสินเชื่อส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกู้ยมื 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชีแ้จงข้อมูลโครงการกบักลุ่มเปา้หมาย
    1.1 คณะท างานและเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง 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 3 1 - - 4
    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบี้ย ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4   -  - - - - มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 16 ราย
    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32 20 8 - - 28   - อยูร่ะหว่างตรวจสอบเอกสาร 4 ราย
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 15  - - 1 16   - คุณสมบติัไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  3 ราย

  - ยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการ  4 ราย
  - อนมุัติกรอบวงเงินสินเชือ่ 4 ราย
  - อนมุัติเข้าร่วมโครงการ 1 ราย

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนมุัติกรอบสินเชือ่ ราย 4  - - 4 4 * ต้ังแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย 
    จากคณะกรรมการบริหารโครงการ ** ล้านบาท 4,295  - - 3,502 3,502    ได้รับอนมุัติกรอบวงเงินสินเชือ่จ านวน 4,295 ลบ. 
5  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนมุัติสินเชือ่จากธนาคาร ราย  -  - - 1 1    จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แล้ว แต่เนือ่งจากไม่มี
    พาณิชย์ ล้านบาท  -  - - 700 700    ผู้ประกอบการรายใดขอสินเชือ่จากธนาคารพาณิชยไ์ด้ทนั

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16. โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวยีนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

รวม

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2.0000 0.203  - 0.019 0.002 0.224    ตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด จึงท าใหต้้องถูกยกเลิก
   ค าขอเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ถูกตัดสิทธ์ที่จะขอเข้าร่วม
   โครงการใหม่ และต้องด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
   ต้ังแต่ขัน้ตอนที่หนึง่ใหม่เหมือนกบัการสมัครเข้าร่วม
   โครงการคร้ังแรก
** เมือ่เดือน ธ.ค. 61 มีผู้ประกอบการ จ านวน 4 ราย
    ที่ได้รับอนมุัติกรอบ วงเงินสินเชือ่ จ านวน 3,502 ลบ. 
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

2) ส่งเสริมนวตักรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 55,000  -  -  - 55,000

กลุ่ม 50 50  -  -  - 50
ร้อยละ 15  -  -  -  -  -

กิจการ 200 206  -  -  - 206

ราย 400 450  -  -  - 450

6. จ านวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่ม 5 5  -  -  - 5

    (ประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ)
4. จ านวน SME ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
    ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ

    ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17. โครงการยกระดบัโครงสรา้งการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอย่างครบวงจร
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น 
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

หน่วยงาน 12 12  -  -  - 12
    การยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ

ล้านบาท 163.8791 110.0433 10.0256 13.4948 1.2520  134.8157
ล้านบาท 87.7671 51.3191 9.1828 4.1048 0.5870 65.1937
ล้านบาท 76.112 58.7242 0.8428 9.3900 0.6650 69.6220  

7. จ านวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับ

8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    8.1 งบรายจ่ายอื่น
    8.2 งบลงทุน
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกจิ 

2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขดีความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  200  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - ก.ย. 61 กจิการ 2,000 1,545 373 275 - 2,193

กจิการ 1,600 1,128 407 109 - 1,644
กจิการ 400 417 -34 166 - 549 มี SMEs 34 กจิการ
กจิการ  -  -  -  - - ไม่ด าเนนิการต่อ
กจิการ  -  -  -  - -

ล้านบาท 200 163.8419 0.0843 8.7941 3.5188 176.2391

* หมายเหตุ : เปน็การยนืยนัผลผลิตในระบบของกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ซ่ึงกจิกรรมจะด าเนนิการแล้วเสร็จ เดือนธนัวาคม 2561

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบรหิารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู    
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

    ๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

รวม

๒. จ านวน SMEs ที่มีต้นทนุลดลง
๓. จ านวน SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
๔. งบประมาณที่เบกิจา่ย

เปา้หมาย

    ๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป
    ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย ์ภาคเอกชน

    องค์กรธุรกจิเพื่อสังคม และชมุชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียท์ี่เทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภยั (GAP) ให้สามารถพัฒนาเขา้สู่กระบวนการเกษตรอนิทรียม์าตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอนิทรียม์าตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) 
    โดยกลไกทุกภาคส่วน เขา้มาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดยใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมือให้ได้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยกุต์
    ใชแ้ละขยายผลในการด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอนิทรียต์ลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชยใ์นปีต่อ ๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จงัหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย ์จ านวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจงัหวัด ได้แก ่นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร 
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์ ราย 600 851  -  -  - 851 - มีการด าเนนิโครงการเพิ่มขึ้นอกี
    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ   2 จว. ได้แก ่อดุรธาน ีและ
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม หลักสูตร 4 4  -  -  - 4 - เพชรบรูณ์ ซ่ึงไม่ได้รวามอยู่ใน

จงัหวดั 6 8  -  -  - 8   เปา้หมาย 6 จว.
3. การจดัประชุมคณะท างานฯ คร้ัง 1 2  -  -  - 2
4. การจดัฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ คร้ัง 4 4  -  -  - 4
     การฝึกอบรม1/ ราย 600 1,939  -  -  - 1,939 - เกษตรกร 1 ราย อบรมได้มากกวา่ 

จงัหวดั 6 8  -  -  - 8   1 หลักสูตร

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

จ านวน 6.1186 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

คร้ัง 6 8  -  -  - 8
จงัหวดั 6 8  -  -  - 8

6. กจิกรรมเชื่อมโยงตลาด คร้ัง 18 24  -  -  - 24
จงัหวดั 6 8  -  -  - 8
ราย 600 1,274  -  -  - 1,274

แปลง 600 1,383  -  -  - 1,383
ไร่ 3,000       17,274.44  -  -  - 17,274.44

ล้านบาท 6.1186 4.7461  -  -  - 4.7461
ล้านบาท 0.3420 0.3371  -  -  - 0.3371
ล้านบาท 5.7766 4.4090  -  -  - 4.4090

หมายเหต ุ: 1/ 1.จงัหวดัสกลนคร จดัอบรม         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 าแผนธรุกจิ (9-11 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 72 คน

                     2.จงัหวดัเพชรบรีุ จดัอบรม         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 าแผนธรุกจิ (20-22 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     3.จงัหวดัแม่ฮ่อมสอน จดัอบรม    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 าแผนธรุกจิ (6-8 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     4.จงัหวดัสุพรรณบรีุ จดัอบรม      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 าแผนธรุกจิ (16-18 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 84 คน

                     5.จงัหวดันา่น จดัอบรม             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 าแผนธรุกจิ (9-11 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     6.จงัหวดักาญจนบรีุ จดัอบรม     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 าแผนธรุกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 38 คน

                     7.จงัหวดัอดุรธาน ีจดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (7 ก.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 126 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (8-10 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 71 คน 
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 24 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (17-19 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 83 คน

                     8.จงัหวดัเพชรบรูณ์ จดัอบรม      1) หลักสูตรระดับต้น (12 ก.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 181 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (13-15 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 119 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (26 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 11 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 90 คน

9. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    9.1 งบลงทนุ

5. การจดัประชุมเจรจาการค้า

    เกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วมประชารัฐ
8. พื้นที่น าร่องเกษตรอนิทรีย ์PGS 

    9.2  งบรายจา่ยอื่น

    

7. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเข้าสู่
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

ในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ต้ังคณะท างานติดตามประเมินผล  มี.ค. 61 คณะ 1 1  -  -  - 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
    แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้าง ด าเนินการต่อในปี 2562
    การผลิตภาคการเกษตร 
2. จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานฯ เม.ย. -  ก.ย. 61 คร้ัง 3 3  -  -  - 3
3. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตาม   มิ.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  - 1
    ประเมินผลให้กับทีมติดตามประเมินผล
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 2  -  -  - 2
    วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน
    การติดตามประเมินผล
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายเดือน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 5  -  -  - 5
6. จัดประชุมสัมมนาน าเสนอผลการติดตาม  ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  - 1
    ประเมินผลเบื้องต้น

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เร่ือง
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 5.1500 ล้านบาท

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน

เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20. โครงการตดิตามประเมนิผลการปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดอืน  ธันวาคม 2561

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน

7. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  - 1
    เสนอผู้บริหาร กษ. 
8. จัดท าเอกสารเผยแพร่  ก.ย. 61 เร่ือง 1  -  -  -  -  -
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย  (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 5.1500 4.9934  -  -  - 4.9934
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการท านาเพิ่มขึน้ และมีรายได้ในการ

ด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยัง่ยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ

ระดับอ าเภอ และมีความต้องการพัฒนาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพท านา 10,605 ราย 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 45 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 18.2406 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนูทางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 10,031  -  -  - 10,031 ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 62
   1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 2,965  -  -  - 2,965
   1.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 5,783  -  -  - 5,783
   1.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 1,283  -  -  - 1,283
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 18.2406 12.5462  -  -  - 12.5462

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

 21 - 1



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้า้เบื้องต้น และลดรายจา่ยด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้า้ที่ใช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพื่อสร้างแรงจงูใจให้แกผู้่มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้า้ได้อยา่งยัง่ยนืต่อไป

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เขา้ร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 77 จงัหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมุภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 198.7500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000 73,222  -  -  - 73,222 ไม่ได้ด้าเนินการต่อในปี 62
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000 50,036  -  -  - 50,036
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด้าเนินงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500 167.6230  -  -  - 167.623

                                         จัดหาปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

                                          ซ่ึงจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม  เนื่องจากมีเกษตรกรขอเปล่ียนแปลงเมนู ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากป่วย 

                การแก้ไขปัญหา      กรมประมงได้เร่งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเร่งด้าเนินการจัดปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามก้าหนด ส้าหรับรายที่มีการยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทันก็ให้เร่งด้าเนินการ

หมายเหตุ :   ปัญหาและอุปสรรค    ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 73,261 ราย จากเป้าหมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลิก/เสียชีวิต 36 ราย ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

                                          และเกษตรกรบางรายเสียชีวิต ส่งผลให้การจัดหาปัจจัยการผลิตล่าช้า

                                         หากไม่สามารถหากได้ทันให้ยุติการน้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรล่าช้า และให้เร่งด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันส้าหรับการ

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐได้รับควำมรู้ในด้ำนศิลปำชีพ และกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ กอ่ให้เกดิแรงบันดำลใจ ท ำให้มีรำยได้ในครัวเรือนเพิ่มขึน้
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบัญชีรำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เขำ้ร่วมโครงกำร 3,350 รำย 

พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 65 จงัหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 4.1740 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปำชีพให้แก่เกษตรกร รำย 300 189  -  -  - 189  - เกษตรกรไม่แสดงควำมต้องกำรเลือกเมนูของ ส.ป.ก.
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ รำย 250 106  -  -  - 106  - เกษตรกรเลือกเมนูอำชีพของ ส.ป.ก.แต่ไม่ได้อยู่ใน
    โคก หนอง นำ โมเดล 4 ภำค ให้แก่เกษตรกร    เขตปฎิรูปที่ดิน
3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรในเขต รำย 2,800 1,882  -  -  - 1,882 ไม่ได้ด ำเนินกำรต่อในปี 62
    ปฏิรูปที่ดิน
4. งบประมำณที่เบิกจ่ำย ล้ำนบำท 4.1740 2.4349  -  -  - 2.4349

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจยัเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลเกษตรส าหรับ

เตรียมดินได้  สามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้เป็นช่างประจ าท้องถิน่ เกดิการพึ่งพาตนเองอยา่งยัง่ยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พื้นที่ด าเนินโครงการ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมจนัทบุรี จ.จนัทบุรี ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1.0680 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ราย 400 400  -  -  - 400 1) ผลการพัฒนาผู้มีบัตรสามารถด าเนินการอบรม
2. จัดสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการซ่อมแซม ชิ้น 4 4  -  -  - 4     แล้วเสร็จ 390 ราย  อีก 10 ราย  ไม่สามารถ
3. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400 390  -  -  - 390     ด าเนินการได้  เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ เกษตรกรไม่มา
    จอบหมุนให้ถูกวิธี การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง     เข้ารับการอบรม 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 1.0680 0.9848   -   -   - 0.9848     จ.จันทบุรีเกษตรกรไม่มา 

2) ณ 28 ก.ย. 61 เงินคงเหลือคืนคลัง  0.0836 ล้านบาท
3) โครงการส้ินสุด ไม่มีการ 
     ด าเนินการต่อปี 2562 

ค าชี้แจงปญัหาอุปสรรค

แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ.รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แผนปฏบิตังิาน(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
ผลงาน

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย
เปา้หมาย

รวม
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึน้ มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

สามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จา่ยได้อยา่งเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
 และมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 31.1040 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับรายชื่อเกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451  -  -  - 27,451 ไม่ด าเนินการต่อใน
    และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 62
2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู   พ.ค. 61 ราย 10,800 13,019  -  -  - 13,019
    การพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมจัดส่งให้ศูนย์
    ปฏิบัติการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 12,022  -  -  - 12,022
4. จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 9,150  -  -  - 9,150
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 31.1040 22.3367  -  -  - 22.3367

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั 
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
รวม

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

 21 - 5



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึน้ สามารถน าไปพัฒนาทรัพยากรดิน

เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง เพื่อบรรเทาและแกไ้ขปัญาความยากจน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ

(ทีมหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แห่ง แห่งละ 6 รุ่น  รุ่นละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 11.0976 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบัติที่ก าหนด ราย 9,600 9,332  -  -  - 9,332  ไม่มีแผนด าเนินการต่อในปี 2562
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600 9,088  -  -  - 9,088
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600 8,001 63  -  - 8,064
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 11.0976 8.1873  -  -  - 8.1873

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพัฒนาที่ดนิ”)                 
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

เปา้หมาย
ผลงาน

 21 - 6



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรท ำกำรเกษตรอยำ่งยัง่ยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้

ในชีวิตประจ ำวันได้
2. เพื่อฝึกทักษะกำรท ำเกษตรกรรมอยำ่งยัง่ยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียง ให้กบัเกษตรกรน ำไปปฏิบัติในไร่นำของตนเอง
ได้อยำ่งเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบัญชีรำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เขำ้ร่วมโครงกำร 88,630 รำย 
พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 73 จงัหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจงัหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และยะลำ)

ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน  221.5750  ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน และศูนย์ เรียนรู้อื่น ๆ ม.ค. ศูนย์ 158 175  -  -  - 175 1) ผลกำรฝึกอบรมลดลงจำกเดือน 
    ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ    กันยำยน 20 รำย เนื่องจำกจังหวัด
2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำร มี.ค.- พ.ค. รำย 88,630 65,933  -  -  - 65,933    หนองบัวล ำภูขอแก้ไขผลกำรฝึก
    ทักษะอำชีพ    อบรมลดลงจ ำนวน 20 รำย
3. จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย พ.ค.- ส.ค. รำย 88,630 57,311  -  -  - 57,311 2) ไม่ได้ด ำเนินกำรต่อในปี 62
4. งบประมำณที่เบิกจ่ำย (เงินอุดหนุน) พ.ค.- ก.ย. ล้ำนบำท 221.5750 142.2191  -  -  - 142.2191

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

เปา้หมาย
ผลงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกฤดูการผลิตเพิ่มขึน้  และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี้

    ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2. เพื่อให้มีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยัง่ยนื

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และมีความต้องการเสริมทักษะอาชีพพัฒนาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 แห่ง

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 7.2534 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/
ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและความต้องการ เม.ย. - มิ.ย.61 ราย 1,600 1,600  -  -  - 1,600
    ขั้นพื้นฐานของเกษตรกร
2. จัดอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม  2 หลักสูตร มิ.ย. - ส.ค.61 ราย 1,600 1,497  -  -  - 1,497
    2.1.การปลูกหม่อนผลสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ราย 400 383  -  -  - 383
    2.2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 1,114  -  -  - 1,114
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 7.2534 5.5783  -  -  - 5.5783

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ 

พื้นที่ด าเนินการ 77 จงัหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 12.2598 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร ราย 8,820 89,401   -   -   - 89,401 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 8,836  -  -  - 8,836 และส้ินสุดโครงการ
3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบียน 7 หลักสูตร ราย 8,820 8,836  -  -  - 8,836 (เงินเหลือคืนคลัง 0.9352 ล้านบาท)
4. ติดตาม ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา คร้ัง 882 882  -  -  - 882
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 12.2598 11.3246  -  -  - 11.3246

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

    (ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน รวม

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรฐั               
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์ จ านวน 8,820 ราย

1. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้กบัเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  ผลงาน  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
คร้ัง 880 934  -  - 19 953
ราย 7,520 9,238 -94  - -15 9,129 เดือน ธ.ค. มีการยกเลิกจ้างแรงงานจ านวน
แห่ง 172 100 40 3 1 144 15 ราย เนื่องจากการด าเนินงานแล้วเสร็จ
แห่ง 96 60 19 3 - 82

ร้อยละ 100 62.50 19.79 3.13 - 85.42
แห่ง 76 40 21  - 61

ร้อยละ 100 52.64 27.63  - 1.32 81.59
ล้านบาท 187.5545 148.5204  -  - 148.5204

เปา้หมาย
ผลงาน

   3.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)

   3.2 โครงการชลประทานจังหวัด 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า จัดเวทีชุมชน 

หน่วย
รวม

พื้นที่ชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจงัหวัด 76 โครงการ และจา้งแรงงานเกษตรกร 7,520 คน
 

กรมชลประทาน

จ านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

เพื่อสนับสนุนการจา้งแรงงานเสริมสร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจให้เกษตรกร 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561
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หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

 

ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบโครงการ หนวยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
1. โครงการฝายชะลอนํ้าและการจัดหาแหลงนํ้าชุมชน  กรมพัฒนาท่ีดิน  

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงนํ้าชลประทาน  กรมชลประทาน สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความย่ังยืน  การยางแหงประเทศไทย 

กรมสงเสริมการเกษตร 
สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิต 
สินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม  

กรมพัฒนาท่ีดิน สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช  กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการขาว 
สวนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว  กรมปศุสัตว สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว 

สวนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากิน 
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมหมอนไหม 

สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม  กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

 



หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ตอ) 
 

 

ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบโครงการ หนวยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา 

ในสถาบันเกษตรกร  
กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลพืช 

14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ  การยางแหงประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

15. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง  

การยางแหงประเทศไทย 
 

ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบ
กิจการยาง (ยางแหง) 

การยางแหงประเทศไทย 
 

ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปอยางครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม สวนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

กระทรวงอุตสาหกรรม สวนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย  กระทรวงพาณิชย สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ตอ) 
 

 

ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบโครงการ หนวยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
21. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแหงรัฐ  
กรมการขาว 
กรมประมง 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมหมอนไหม 
กรมปศุสัตว 

สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 

22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร  กรมชลประทาน สวนประเมินผลพืช 
 
 


