
สรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15,038.91 ล้านบาท  ร้อยละ 60.18 ของงบประมาณที่ได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 24,987.42 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 14,517.16 ล้านบาท ร้อยละ 59.75 ของเป้าหมาย 24,294.34 ล้านบาท 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 521.76 ล้านบาท ร้อยละ 75.28 ของเป้าหมาย 693.08 ล้านบาท รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี ้

 

โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสร้างฝายชะลอน  าและจัดหาแหล่งน  า
ชุมชน  

1.1 กจิกรรมสรา้งฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษด์ิน 
(พด.)  

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภท
ช่ัวคราวในเขตปฏิรปูท่ีดิน (ส.ป.ก.) และถังเก็บน้ า 
ค.ส.ล.  

 
 
- ฝายชะลอน้ า 1,097 แห่ง 
 
- ฝายชะลอน้ าช่ัวคราว 244 แห่ง 
- ถังเก็บน้ า ค.ส.ล. 80 ถัง 

 
 
- ด าเนินแล้ว 877 แห่ง  
 
- ด าเนินแล้ว 244 แห่ง  
- ด าเนินการแล้ว 4 ถัง  

 
 
 
 
 
- ที่เหลือในจังหวัดนครราชสีมา 
กาญจนบุรี และกาฬสินธุ์ ไมม่ีผู้
เสนอราคา 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน  า
ชลประทาน (ชป.)  

- พัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 300 แห่ง 
-พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกัน
อุทกภัย 1,285 แห่ง 

- ด าเนินการแล้ว 151 แห่ง 
 
- ด าเนินการแล้ว 1,008 แห่ง 

 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย
เพ่ือความยั่งยืน  

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง 
(กยท.) 

 

 
 
- ลดพื้นท่ีปลูกยาง 150,000 ไร ่
 
 

 
 
- ผ่านการอนุมัติแล้ว 14,713 ราย พื้นที ่
93,625 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 13,047 ราย 
รวม 69,270 ไร ่

 
 
 

3.2 พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหมเ่พื่อทดแทน 
การปลูกยางพารา (กสก.) 

- อบรมเกษตรกร 30,000 ราย - รับรายช่ือแล้ว 14,623 ราย อบรมเกษตรกรแล้ว 
13,760 ราย 
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โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าวเพ่ือท าเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พด.)  

- ก่อสร้างระบบอนุรักษด์ินและน้ า 6,832 ไร่  
- อบรมเกษตรกร 860 ราย 

- ก่อสร้างระบบอนุรักษฯ์ แล้ว 7,138.98 ไร ่
- อบรมเกษตรกรแล้ว 894 ราย  

 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) - พัฒนาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ 150 ราย 
- ซ่อมแซมครภุัณฑศ์ูนย์ขยายพันธุพ์ืช 10 แห่ง
(โรงเรือน 176 รายการ   แปลงขยายพันธ์ุพืช 
2 แปลง) 

- พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีแล้ว 150 ราย 
- ด าเนินการแล้ว  10 แห่ง 
  (2 รายการ) 

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ด ี
6.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ

เมลด็พันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) 
 
 

 

 
- เพิ่มประสิทธภิาพผูผ้ลติเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ 36 เครื่อง/ชุด 
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด (สนบัสนุนเครื่องมือ
แปรรูปข้าว 88 เครื่อง) 

 
- อบรมเกษตรกรแล้ว 1,800 ราย  
- ส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง 
- ส่งมอบชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ 18 ชุด 
- ส่งมอบเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว 88 เครื่อง 

 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายผู้ผลิต
เมลด็พันธ์ุพืชเพื่อรองรับการปฏริปูการผลิตภาค
การเกษตร (วก.) 

- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูผ้ลติเมล็ดพันธุ์พืช
สรา้งเครอืข่าย 43 กลุม่ 1,035 ราย 6,242 ไร ่
- จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ 
101 รายการ 

- อบรมเกษตรกรแล้ว 1,049 ราย 
- พื้นที่ 6,550 ไร่ (ร้อยละ 104.93) 
- ส่งมอบแล้ว 97 รายการ 

 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิต 
ปศุสัตว์ (ปศ.) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดี 38 แห่ง 
(แม่พันธุ์สัตว์ 25,169 ตัว) จ าหน่ายให้เกษตรกร 
18,800 ราย ผลิตน้ าเช้ือสุกร 3,000 โด๊ส เพื่อ
จ าหน่ายเกษตรกร 
 
 

- จัดหาแม่พันธ์ุสตัว์ได้ 25,169 ตัว 
- จ าหน่ายให้เกษตรกรได้รับแล้ว 1,086 ราย 
ผลติลูกสัตว์จากแม่พันธ์ุคุณภาพ 71,777 ตัว 
- ผลิตน้ าเชื้อสุกรแล้ว 2,980 โดส๊ 
- จ าหน่ายน้ าเช้ือ 2,547 โด๊ส เกษตรกร 186 ราย 
 

- การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้
ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วงระยะเวลา
การตั้งท้อง และการดูแลใน
ระยะแรก เพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความ
สมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะ
จ าหน่ายให้กับเกษตรกร 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการ
ของเกษตรกร (กสก.) 
 

 
 
- อบรมเกษตรกร 1.82 ล้านราย  
- ชุมชนด าเนินโครงการตามความต้องการ
9,101 ชุมชน 
 

 
 
- รับสมัครเกษตรกรแล้ว 1.63 ลา้นราย 
- อบรมเกษตรกรแล้ว 1.62 ล้านราย  
 

 



3 
 

โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจลุินทรีย์ (กป.) - ตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 แห่ง - ตั้งศูนย์ผลติหัวเชื้อจุลินทรยี์ และโอนเงินให้กลุ่ม

เกษตรกรแล้ว 20 กลุม่ 9.80 ล้านบาท 
 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนา
อาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) 
 

- อบรมอาสาปศสุัตว์ 4,100 ราย 
- จ านวนปศสุตัว์ได้รบัการผสมเทยีม 525,000 ตัว 
 

- อบรมอาสาปศสุัตว์ 4,100 ราย 
- จ านวนปศุสัตว์ได้รับการผสมเทียมแล้ว 
45,910 ตัว 
 

- ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน  
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า 
ท าให้ต้องมีการปรับแผน การฝึกอบรม
อาสาผสมเทียมและการจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์ในการให้บริการผสมเทียม/
พ่อพันธุ์ เพื่อน ามารีดน้ าเช้ือเกิด
ความล่าช้าจึงมีความจ าเป็นขอ
ขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพื่อให้บริการผสมเทียมโคเนื้อและ
แพะของเกษตรกรจนถึ งเดื อน
พฤษภาคม 2562 

8.4 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายและพฒันาทักษะ
การผลิตชีวภณัฑ์ (วก.) 

- อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 2,500 ราย 
-  ตั้งศูนย์ผลติและกระจายชีวภณัฑ์ 24 ศูนย ์
- เกษตรกรผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง 60 ราย 

- อบรมเกษตรกรและเจ้าหนา้ที่แลว้ 2,539 ราย 
 

-  ตั้งศูนย์ผลติและกระจายชีวภณัฑ์ 24 ศูนย ์
- เกษตรกรผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง 73 ราย 

 

9. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) 

 
 
- อบรมครูบญัชีอาสา 431 ราย 
- อบรมบัญชีต้นทุนเกษตรกร 12,910 ราย 
 

 
 
- อบรมครูบัญชีอาสา 432 ราย 
- อบรมบัญชีต้นทุนเกษตรกร 10,199 ราย 

 
 
 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (กสส.) 

 

- อบรมและสนับสนุนปจัจัยการผลิตแก่
เกษตรกร 12,910 ราย 
- สร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 แหง่ 
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง 
- ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง 

- อบรมเกษตรกร 10,778 ราย 
 
- สร้างอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ 2 แห่ง  
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แลว้เสร็จ 1 แห่ง 
- ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปแล้วเสรจ็ 1 แห่ง 
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โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต     

(ส.ป.ก.)  
9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

(มม.) 

- อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแกเ่กษตรกร 
1,300 ราย 
- อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 
800 ราย 

- อบรมและสนับสนุนปจัจัยการผลติแก่เกษตรกรแลว้ 
528 ราย 
- อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่
เกษตรกรแล้ว 800 ราย 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
(กสก.)  
 

- อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
4,850 ราย 
- พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 77 ศูนย ์

- อบรมเกษตรกรแล้ว 3,742 ราย 
 
- พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 33 ศูนย ์

 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (กสส.) 

สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดหา
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 146 แห่ง 267 รายการ 

- สหกรณเ์ข้าร่วม 146  สหกรณ ์
- ด าเนินการเสร็จตามสัญญา 21 รายการ 
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ตดิตั้งอปุกรณ์      
136 แห่ง 251 รายการ 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (กสส.) 

สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปแก่สถาบันเกษตรกร  
99 แห่ง 242 รายการ  

- สหกรณเ์ข้าร่วม 101 สหกรณ์ 241 รายการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา 69 แห่ง   
115 รายการ 
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 96 แหง่ และติดตั้ง
อุปกรณ์ 233 รายการ 

 

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการ
แปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 

- สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา 62 แห่ง   
149 รายการ 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 58 แห่ง 
- ด าเนินการเสร็จตามสัญญา 42 แห่ง 71 รายการ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ 
57 แห่ง 62 รายการ 

 

14. โครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงาน
ด้านชลประทาน (ชป.) 

 
ส่งมอบยางตามความต้องการ 
- แปรรูปน้ ายางข้น 57,320.97 ตัน 
- แปรรูปยางแห้ง 363.09 ตัน 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 317 แห่ง ระยะทาง 
999.65 กม. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน 

 
 
- แปรรูปน้ ายางข้น 1,880.89 ตนั 
 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 136 แห่ง ระยะทาง 
419.09 กม. ใช้ยาง 848.59 ตนั  

 
 
 
 
- ขอยกเลิก 6 รายการ 

    
    



5 
 

โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 
(กยท.) 
 

- ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 7 ครั้ง 
เพื่อบริหารงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือฯ แก่
สถาบันเกษตรกร วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

- ประชุมคณะกรรมการฯ 1 ครั้ง 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 7 ครั้ง 
- สถาบันเกษตรกรได้รับอนุมตัิสินเชื่อ 385 แห่ง 
วงเงิน 7,250 ล้านบาท 
- ปริมาณยางพาราที่รวบรวม 662,745.73 ตัน 
มูลค่า 25,692.51 ล้านบาท  

 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 

- ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ 40 ครั้ง 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 3 ครั้ง 
เพื่อบริหารงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือแก่
ผู้ประกอบการฯ วงเงิน 20,000 ล้านบาท 
 

- ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ 32 ครั้ง 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 2 ครั้ง  
- มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ     
15 บริษัท   
- อยู่ระหว่างขอสินเช่ือจากธนาคาร 3 ราย 
- ตรวจสอบความสามารถการจัดเก็บสต็อกยางและ
เอกสารไม่ครบถ้วน 6 ราย 
- ไม่ผ่านคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์โครงการ 2 ราย 
- ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 4 ราย 

 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตใน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

- อบรมผู้ประกอบการ SMEs 55,000 ราย 
- พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 450 ราย 
- ตั้งศูนย์ Industry Transformation Centre 
(ICT) 12 แห่ง  

- อบรมผู้ประกอบการ SMEs 55,000 ราย 
- พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 450 ราย 
- ตั้งศูนย์ Industry Transformation Center 
(ITC) 12 แห่ง 
 

 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและการ
บริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ SMEs และ
ผู้ประกอบการ 2,000 กิจการ 

- มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 2,193 กิจการ 
 

 
 

    
    
    
    



6 
 

โครงการ/กจิกรรม/หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(กระทรวงพาณิชย์) 

 พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสูเ่กษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 600 ราย  

- จัดอบรมแล้ว 851 ราย ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด คือ 
เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สกลนคร สพุรรณบรุี น่าน 
และกาญจนบุร ี
- จัดฝึกอบรมเกษตรกร 1,939 ราย 
- เกษตรกรได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมประชารัฐ 1,274 ราย 

 - มีการด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก 
2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และ
เพชรบูรณ์ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน
เป้าหมาย 6 จังหวัด 
 

20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการ
ผลิตภาคการเกษตร (สศก.) 

รายงานการประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 

- ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานฯ 
แล้ว 3 ครั้ง 
- สัมมนาช้ีแจงแนวทางและน าเสนอผลการ
ประเมินผล 2 ครั้ง 
- จัดท ารายงานการประเมินผลเสนอผู้บริหาร    
1 ครั้ง 

 

21. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
(๙ หน่วยงานร่วมบูรณาการ) 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะ
อาชีพที่ก าหนดให้แก่เกษตรกร 208,805 ราย 

- จัดอบรมเกษตรกรแล้ว 170,678 ราย   

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 

- จ้างแรงงาน 7,520 คน 
- ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพื้นที่ชลประทาน 172 แห่ง 
 

- คัดเลือกเกษตรกรแล้ว 9,144 ราย 
- ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพื้นที่ชลประทาน 143 แห่ง 
 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 1 
 1. โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน   1 
 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 2 
 3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 2 
 4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 2 
 5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 3 
 6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 3 
 7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 3 
 8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 4 
 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร 4 
 10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 5 
 11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 5 
 12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 
 13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 6 
 14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 7 
 15. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 7 
 16. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง  7 
 17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 8 
 18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 8 
 19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 8 
 20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 8 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 9 
 21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 9 
 22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (พด.) 1 - 1 
1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน (ชป.) 2 - 1 
3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน (กยท.) 3 - 1 
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน (กสก.) 3 - 2 

4 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.) 4 - 1 
5 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) 5 - 1 

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) 6 - 1 
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กวก.) 6 - 3 

7 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (กศ.) 7 - 1 
8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.) 8 - 3 
8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปศ.) 8 - 4 
8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กวก.) 8 - 6 
9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 
9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก) 10 - 1 
11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 
12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 
13 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13 - 1 



 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หน้า 

14.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 14 - 1 
14.2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชป.) 14 - 3 

15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 
16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 16 - 1 
17 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อก.) 17 - 1 
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.) 18 - 1 
19 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) 19 - 1 
20 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 20 - 1 

21.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กข.) 21 - 1 
21.2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปม.) 21 - 2 
21.3 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 
21.4 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กวก.) 21 - 4 
21.5 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กสก.) 21 - 5 
21.6 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (พด.) 21 - 6 
21.7 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กษ.) 21 - 7 
21.8 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.) 21 - 8 
21.9 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.) 21 - 9 

22 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 22 - 1 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 

ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15,038.91 ล้านบาท ร้อยละ 60.18 ของงบประมาณท่ีได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 24,987.42 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 14,517.16 ล้านบาท ร้อยละ 59.75 ของเป้าหมาย              
24,294.34 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 521.76 ล้านบาท ร้อยละ 75.28 ของเป้าหมาย 693.08 ล้านบาท  

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

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

1,64,550 ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ 877 แห่ง ร้อยละ 79.95 ของเป้าหมาย 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) 8,489 ราย 
ร้อยละ 96.73 ของเป้าหมาย 8,776 ราย พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 22,628 ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55.023 ล้านบาท ร้อยละ 50.16 ของเป้าหมาย 
109.7000 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด้าเนินการแล้วเสร็จ 244 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
4.6492 ล้านบาท ร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 4 ถัง ร้อยละ 5 ของเป้าหมาย 
80 ถัง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.6731 ล้านบาท ร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย 8.2938 ล้านบาท ทั งนี  จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ไม่มีผู้เสนอราคา
จัดซื อจัดจ้างถังต้นแบบ 
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2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.)  ด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4,4530.4116 ล้านบาท ร้อยละ 45.46 ของเป้าหมาย 
9,966.4096 ล้านบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้าเนินการ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ 1,982 ราย ร้อยละ 75.91 
ของเป้าหมาย 2,611 ราย ๒) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า 115 กลุ่ม ร้อยละ 130.68 ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม(มีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าสูงกว่าเป้าหมาย)๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซม
แหล่งน ้าชลประทาน 151 แห่ง ร้อยละ 50.33 ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง 4) พื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 60 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 5) พื นที่รับประโยชน์จากโครงการ 
67,855 ไร่ ร้อยละ 73.53 ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่  6) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 10,902 ครัวเรือน ร้อยละ 74.62 ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ด้าเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ 
1,008 แห่ง ร้อยละ 74.62 ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง 2) พื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 3,000 ไร่ ร้อยละ 16.76 ของเป้าหมาย 17,900 ไร่ ๓) พื นที่รับประโยชน์จาก
โครงการ 1 ,103,203 ไร่ ร้อยละ 53.80 ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ ๔) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 224 ,588 ครัวเรือน ร้อยละ 64.71 ของเป้าหมาย 
347,093 ครัวเรือน ๕) พื นที่ความจุ 3.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 24.06 ของเป้าหมาย 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14,713 ราย ร้อยละ 49.04 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  2) พื นที่

สวนยางพาราเข้าร่วมโครงการ 93,625 ไร่ ร้อยละ 62.42 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่3) เกษตรกรได้รับการส้ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,065 ราย พื นที่ 
69,270 ไร่ ร้อยละ 46.18 ของพื นที่เข้าร่วมโครงการ4) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,047 ราย พื นที่ 69,270.15 ไร่ และงวดที่ 2 
ไร่ละ 6,000 บาท 66,353.40 ไร่ 5) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 675.2010 ล้านบาท ร้อยละ 45.01 ของงบที่ได้รับ 1,500 ล้านบาท และ
งบด้าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 5.049 ล้านบาท ร้อยละ 60.93 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,760 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.4106 ล้านบาท ร้อยละ 38.11 ของเป้าหมาย 45.6900 ล้านบาท 

 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.)  1) ชี แจงและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860  ราย  2) เกษตรกรผ่านการคัดเลือก     
เข้าร่วมโครงการ 1,103 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย  3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 829 ราย    
ร้อยละ 96.40 ของเป้าหมาย 4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน 7,138.98 ไร่ ร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6 ,832 ไร่                   
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มีเกษตรกรที่ได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 894 ราย ร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย 5) สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ้านวน 2 ช นิด ได้แก่ ไม้ผล และ
เกษตรผสมผสาน 6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.6045 ล้านบาท ร้อยละ 59.31 ของเป้าหมาย 29.6801 ล้านบาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 150 ราย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และจัดท้าแปลงพ่อแม่พันธุ์
ด้าเนินการครบ 30 แปลง ครบตามเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 37,509,225 บาท ร้อยละ 13.95 ของเป้าหมาย 268,800,600 บาท ทั งนี  รายการที่ท้า
สัญญาจ้างเหมาแล้วอยู่ระหว่างการด้าเนินงาน ยังไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน ส้าหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ที่ขอยกเลิกประกาศเมื่อเดื อนกันยายน 2561        
อยู่ระหว่างการเตรียมการ e-bidding ใหม่ ส้าหรับงบลงทุนที่กันเงินไว้แบบไม่มีหนี อยู่ระหว่างความชัดเจนในเรื่องงบประมาณที่ตกไป ตามหนังสือเวียนของส้านักงบประมาณ  

 

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

ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด ด้าเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
ส่งมอบแล้ว 88 เครื่อง จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 1 ,800 ราย และจัดอบรมการใช้เครื่องมือและการบ้ารุงรักษา 160 ราย 
ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 29.5140 ล้านบาท ร้อยละ 65.06 ของเป้าหมาย 45.3620 ล้านบาท 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด้าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
43 กลุ่ม เกษตรกร 977 ราย ร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย (ผลการด้าเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิต 17 ราย/26 ไร่ 
เพราะในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุก)  จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย 1 ,035 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย 957 ราย พื นที่ 
6,468 ไร่ ร้อยละ 94.29 และ 105.00 ของเป้าหมาย 1 ,015 ราย 6,160 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 20 ราย 82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย จัดหาเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพ 97 เครื่อง ร้อยละ 76.24 ของเป้าหมาย 101 เครื่อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 65.5680 ล้านบาท ร้อยละ 60.02 ของเป้าหมาย 109.2256 ล้านบาท  

 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) ด้าเนินการจัดหาแม่พันธุ์ที่เลี ยงเพ่ือผลิตลูกจ้าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 25,169 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
จ้านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ้าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก้าหนดแล้ว 1,086 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของเป้าหมาย 18,800 ราย จ้าหน่ายลูกสัตว์
ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ 71,777 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของเป้าหมาย 1,838,488 ตัว ทั งนี ในการผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วงระยะเวลา
ในการตั งท้องและการดูแลในระยะแรกเพ่ือให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั น ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาในการด้าเนินการ
จ้าหน่ายพันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนมีนาคม 2562 ในส่วนของน ้าเชื อสุกรผลิตได้แล้ว 2,980 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 99.33 และจ้าหน่ายน ้าเชื อสุกรให้กับเกษตรกรได้ 2,547 โด๊ส 
คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื อน ้าเชื อสุกรแล้ว 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของเป้าหมาย 200 ราย ด้านงบประมาณ 
ด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 132.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.81 ของงบประมาณท่ีได้รับ 140 ล้านบาท 
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 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.)  จัดเวทีชุมชนครั งที่ 1 ด้าเนินการได้ 9,101 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

1,620,265 ราย ร้อยละ 89.01 ของเป้าหมาย 1,820,200 ราย จัดเวทีชุมชนครั งที่ 2 ด้าเนินการได้ 9 ,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 9,101 ชุมชน  
พัฒนากลุ่มเกษตรกรแล้ว 24,984 กลุ่ม ร้อยละ 274.52 ของเป้าหมาย 9,101 กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5,278.3900 ล้านบาท ร้อยละ 99.99  ของเป้าหมาย 
5,278.3941 ล้านบาท  

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม. 1) จัดตั งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 และด้าเนินการผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์แล้วทั ง 20 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
แจกจ่ายหัวเชื อจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้ว 2,112 ราย ปริมาณ 14,132,850 ลิตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9.8000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์ และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเป็นอาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ครบตามเป้าหมาย ด้าเนินการผลิตน ้าเชื อปศุสัตว์แล้ว 337,947 โด๊ส ร้อยละ 32.18 ของเป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 300.7036 ล้านบาท ร้อยละ 57.95 ของเป้าหมาย 518.9000 ล้านบาท 

8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.) ด้าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 2,539 ราย ร้อยละ 101.56 
ของเป้าหมาย 2,500 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 121.67 ของเป้าหมาย ๖๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 21.6269 ล้านบาท 
ร้อยละ 88.28 ของเป้าหมาย 24.4992 ล้านบาท 

 

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

ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 18.0362 ล้านบาท ร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย 23.2390 ล้านบาท  ไม่มีการด้าเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.47  ของเป้าหมาย 
12,910 ราย (กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่มีการด้าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป้าหมาย 6 แห่ง ด้าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ แห่ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 6 แห่ง อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ 4 แห่ง ร้อยละ 66.66 ของเป้าหมาย 6 แห่ง ปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง และก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน ้า 1 แห่ง ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15.9711 ล้านบาท 
ร้อยละ 71.69 ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 
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9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 
1,300 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0701 ล้านบาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท ไม่มีการด้าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี ยงไหม (มม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 800 ราย ครบตาม
เป้าหมาย การขยายแปลงและจัดท้าระบบน ้าเป้าหมาย 4 แห่ง และสนับสนุนโรงเลี ยงไหม 800 โรง อยู่ระหว่างด้าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 31.7485 ล้านบาท 
ร้อยละ 69.95 ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

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

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

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 
50 ศูนย์  2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย์  ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด้าเนินการโอนงบประมาณไปยังจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมแผนพัฒนาและให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดการเรียนรู้ 

10.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ้านวน 31.04 ล้านบาท รอ้ยละ 46.54 ของเป้าหมาย 66.69 ล้านบาท 
* หมายเหตุ เป็นผลการด้าเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561 และไม่ได้ด้าเนินการต่อในปี 2562 

 

 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดด้าเนินการ และเพ่ิมจ้านวนรายการที่ให้การสนับสนุนเป็น
ด้าเนินการในพื นที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 272 รายการ ผลการด้าเนินงานในภาพรวม ดังนี  1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื อจัดจ้างโครงสร้างพื นฐาน และอุปกรณ์เพ่ือ
การรวบรวมและเก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย    
3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 136 แห่ง ร้อยละ 93.15 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 4) จัดซื อจัดจ้างแล้วเสร็ จตามสัญญา 15 แห่ง 
ร้อยละ 10.27 ของเป้าหมาย 146 แห่ง  5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 
27 แห่ง ร้อยละ 18.49 ของเป้าหมาย 146 แห่ง  6) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรและโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จ้านวน 57 ,063,333.20 บาท รวมเป็นงบประมาณ
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ทั งสิ น 1,074,980,533.20 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 962,256,533.20 บาท ร้อยละ 89.51 ของงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ทั งนี  ได้ด้าเนินการขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีในรายการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ยนแปลงรายการจากส้านักงบประมาณแล้ว 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรและโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร โดยมีการเปลี่ยนแปลงจุดด้าเนินการแล ะเพ่ิมจ้านวน
รายการจากเป้าหมายเดิม ผลการด้าเนินการในภาพรวม 1) มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั งสิ น 101 แห่ง ใน 46 จังหวัด 241 รายการ ทั งนี  มี 2 รายการ 
ไม่สามารถก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คงเหลือรายการที่ด้าเนินการ 239 รายการ โดย สรุปการด้าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  
1.1) ประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก้าหนดแล้ว 101 แห่ง 239 รายการ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 101 แห่ง 239 รายการ 1.2) เข้าสู่กระบวนการด้าเนินการก่อสร้าง
หรือติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 96 แห่ง 233 รายการ และ 1.3) ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 69 แห่ง 115 รายการ  2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพื นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 55 แห่ง มีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว 10 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณรวมทั งสิ น 1,927.348 ตัน 
มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ 33.485 ล้านบาท เป็นปริมาณการแปรรูป/จ้าหน่าย 878.187 ตัน มูลค่าการแปรรูป/จ้าหน่ายประมาณ 18.61 ล้านบาท และ        
มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,028 ราย3) การเบิกจ่ายงบประมาณด้าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจ้านวน 4,533,011.14 บาท รวมงบประมาณทั งสิ น 
415,441,111.14 บาท (กรอบงบประมาณเดิม 410,908,100 บาท) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 392,991,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 ของกรอบ
งบประมาณเดิม 

 

13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด้าเนินการ
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก้าหนด กสส. จึงด้าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิก ไปด้าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการด้าเนินงานในภาพรวม 1) สรุปการสนับสนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมและแปรรูปยางพาราทั งสิ น 23 จังหวัด 
58 สหกรณ์ 133 รายการ  สรุปการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี   1.1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่ก้าหนดและสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ทั ง 
58 แห่ง 133 รายการ  1.2) อยู่ระหว่างการด้าเนินก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 57 แห่ง 62 รายการ  1.3) ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 42 แห่ง 
71 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 31 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้แล้ว 1,800 ตัน แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแล้ว 15,680,731 บาท เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 2,754 ราย ขณะนี อยู่ระหว่างการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลการใช้ประโยชน์
เพ่ิมเติมจากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 283.9980 ล้านบาท  (คืนงบประมาณ 56.4319 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับเดิม 
340.4299 ล้านบาท)  เบิกจ่าย 280.0867 ล้านบาท (ร้อยละ 95.10)   
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14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดท้าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการครบตามเป้าหมาย 1 เรื่อง 2) ชี แจง

หลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 ครั ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย 3) เปิดจุดรับซื อยาง 8 แห่ง รับซื อยางได้ 1 ,880.89 ตัน 4) รับซื อน ้ายางสดได้ 
3,952.77 ตัน น้าไปแปรรูปเป็นน ้ายางข้น 1,880.89 ตัน ร้อยละ 3.28 ของเป้าหมาย57,320.97 ตัน และส่งมอบแล้ว 1,880.89 ตัน 5) เบิกจ่ายงบประมาณ      
ค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.702 ล้านบาท ร้อยละ 0.88 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพ่ือน้ามาท้าถนนคันคลองชลประทาน 
โดยมีเป้าหมายในพื นที่ 53 จังหวัด 317 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 136 รายการ อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 175 รายการ และขอยกเลิก 6 รายการ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 943.27 ล้านบาท ร้อยละ 26.59 ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)การยางแห่งประเทศไทย ส้านักงานใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 1 ครั ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั ง และจัดประชุมชี แจงโครงการ 7 ครั ง ครบตามเป้าหมาย มีสถาบันเข้าร่วม 728  สถาบัน ร้อยละ 112 
ของเป้าหมาย 650 สถาบัน ส่วนภูมิภาคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และติดตามผลการด้าเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ 1 ครั ง สถาบันได้ รับ
อนุมัติเงินกู้ 385 สถาบัน  วงเงิน 7,250.072 ล้านบาท  มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 9,543.467 ล้านบาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจาก 
ธ.ก.ส. จ่ายเพ่ิมเติมให้สถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม  มีวงเงินที่ยังไม่ช้าระคืน 1,695.662 ล้านบาท  จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,304.338 ล้านบาท 
โดยสามารถรวบรวมยางได้ 662,745.73 ตัน มูลค่า 25,692.511 ล้านบาท และจ้าหน่ายได้ 571,395.18 ตัน มูลค่า 28,836.988 ล้านบาท มูลค่าท่ีขายมากกว่า
มูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรน้ายางคงเหลือ ปี 2560/61 มาจ้าหน่ายด้วย เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 1.725 ล้านบาท ร้อยละ 26.14 
ของเป้าหมาย 6.599 ล้านบาท 

 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 1) จัดประชุมชี แจงข้อมูลโครงการกับคณะท้างานตรวจสต็อกและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 1 ครั ง ครบตามเป้าหมาย  และจัดประชุมผู้ประกอบการ 1 ครั ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 4 ครั ง
ครบตามเป้าหมาย และคณะท้างานตรวจสต็อกยาง 28 ครั ง ร้อยละ 87.50 ของเป้าหมาย 32 ครั ง 3) ผู้ประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 ราย ยังไม่มีผู้ประกอบการ
ได้รับอนุมัติกรอบสินเชื่อจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เพราะผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเ ชื่อเดิม 4 ราย วงเงิน 
4,295 ล้านบาท ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามเวลาที่โครงการก้าหนด4) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 0.222 ล้านบาท ร้อยละ 11.10 
ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 
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17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)  มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 ราย ครบตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 50 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย SMEs ได้รับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 206 กิจการ ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 200 กิจการ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ราย 
ร้อยละ 112.50 ของเป้าหมาย 400 ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา 5 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย 5 กลุ่ม หน่วยงานในระดับภาค
ได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ 12 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 154.6361 ล้านบาท ร้อยละ 94.35 ของเป้าหมาย 
163.8791 ล้านบาท 

 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,193 กิจการ ร้อยละ 109.65 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่ม SMEs ทั่วไป ผ่านการอบรมและให้ค้าปรึกษา
แนะน้าเชิงลึก 1,644 กิจการ ร้อยละ 102.75 ของเป้าหมาย 1,600 กิจการ และกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมและให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก 549 กิจการ
ร้อยละ 137.25 ของเป้าหมาย 400 กิจการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 198.7820 ล้านบาท ร้อยละ 99.391 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท 

 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) ๑)  มีการจัดประชุมคณะท้างานฯ ไปแล้ว 2 ครั ง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 25๖๑ และ 28 สิงหาคม 2561  
๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (PGS) โดยการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร 
ด้าเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดอบรม
เกษตรกรเพ่ิมขึ นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั งหมด 851 รายในพื นที่ 8 จังหวัด ๓) งบประมาณ ด้าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 4.7461 ล้านบาท ร้อยละ 77.56 ของเป้าหมาย ๖.๑๑๘๖ ล้านบาท 

 

20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะท้างานติดตามประเมินผลแล้ว 3 ครั ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนา
ชี แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั ง ครบตามเป้าหมายลงพื นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ 2 ครั ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาน้าเสนอรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั ง ครบตามเป้าหมายจัดท้ารายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานรายเดือน 5 ครั ง ครบตามเป้าหมาย จัดท้ารายงานการติดตาม
ประเมินผลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.99 ล้านบาท ร้อยละ 96.95 ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท 
ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีการด้าเนินการต่อ 
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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 
 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพ่ิมทักษะอาชีพ
ที่ก้าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 170,602ราย ร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  339.224 ล้านบาท ร้อยละ 67.10 ของเป้าหมาย 
505.522 ล้านบาท โดยกรมประมงได้ด้าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย ร้อยละ 66.71  ของเป้าหมาย 75,000 ราย 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น ้าโดยจัดเวทีชุมชน 934 ครั ง ร้อยละ 106.17 ของเป้าหมาย 880 ครั ง  
2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 9 ,144 ราย ร้อยละ 121.60 ของเป้าหมาย 7 ,520 ราย (มีการยกเลิกการจ้างงาน 94 ราย เนื่องจากด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
จ้าแนกเป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,387 ราย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่มีชื่อในระบบ 2 ,072 ราย และผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ,779 ราย  3) เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 148.5204 ล้านบาท  ร้อยละ 79.19 ของเป้าหมาย 187.5545 ล้านบาท 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ้ำ ลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

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 (สร้ำงงำน รำย 8,776 8,489                - - 8,489             
   สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วม
   โครงกำร
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        

พื นที่ด้ำเนินกำร 45 จังหวัด กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่ำงน้อย 164,550 รำย

5. งบประมำณที่เบิกจำ่ย

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนำที่ดิน
(1) เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื นให้แก่ทรัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนินโครงกำร  

(4) เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร

    5.1 งบด้ำเนินงำน

พฤษภำคม 2561 - มีนำคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

    5.2 งบลงทุน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

จ้ำนวน  109.700 ล้ำนบำท

เป้าหมาย
ผลงานหน่วย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

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

แห่ง 244 244  - - 244

   1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.4828 4.6492  - - 4.6492   1.5 งบประมาณที่เบิกจา่ย

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วดั)

   1.1 อบรมถา่ยทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้้าที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. กอ่สร้างฝายชะลอน้้าชั่วคราว 

ฝายชะลอน้้าจ้านวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

พื้นที่ด้าเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

เป้าหมาย

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

ผลงาน

(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้้าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น

ก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด) 

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน               
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วดั) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

เป้าหมาย
ผลงาน

จังหวดักาฬสินธุ ์นครราชสีมา กาญจนบุรี

ราย ทั้ง 3 จังหวดั ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซ้ือ-

ถงั 80 2 2 - 4 จัดจ้าง 

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938   0.6731  - - 0.6731

    2.2 ถงัเกบ็น้้า คสล. ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ
/แรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถา่ยทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร

    2.5 งบประมาณที่เบิกจา่ย

2. กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า ค.ส.ล.
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความมั่นคงเร่ืองน ้า ให้มีน ้าท้าการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน ้าหลาก  2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร

 ท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าให้ดีมากยิ่งขึ น  4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560    6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  7) สนับสนุนและขับเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ท้าอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากินเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี และสนับสนุนน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน
9)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า เพื่อให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน  10) เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาด้านน ้าตามข้อส่ังการของ นรม.ในคราวลงพื นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้  11) เพื่อเพิ่มพื นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ น 

เป้าหมายของโครงการ พื นที่ด้าเนินการ 71 จังหวัด จ้านวน 1,585 แห่ง
1) พื นทีช่ลประทานเพิม่ขึ น 17,960 ไร่  2) พื นทีรั่บประโยชน์เพิม่ขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิม่ขึ น 361,704 ครัวเรือน 4) ปริมาตรน ้าเก็บกักเพิม่ขึ น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. พัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องจากพระราชด้าริ

   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 2,611          1,982               - - 1,982

   1.2 จดัตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 115                  - - 115             

   1.3 แหล่งน ้าชลประทานปรับปรุง/ แห่ง 300 76                    75              - 151             

ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

   1.4 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 60  - 60              - 60               

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย ผลงาน
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย ผลงาน
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

   1.5 พื นที่รับประโยชน์จากโครงการ ไร่ 92,285 67,855             - - 67,855         
ชลประทาน

   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 10,832             70              - 10,902         

จากโครงการ
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน ้าชลประทานเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แห่ง 1,285 702                  247           59 1,008           
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   2.2 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 17,900  - - 3,000      3,000           

   2.3  พื นที่รับประโยชน์จากโครงการ ไร่ 2,050,676 763,119           182,088     157,996  1,103,203    

ชลประทาน

   2.4  ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 168,421           37,951       18,216    224,588       

จากโครงการ

   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09  - 0.39           3.00         3.39             
3. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบลงทุน) ล้านบาท 9,966.4096 4,412.3651      118.0465   - 4,530.4116
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  เม.ย.-มิ.ย. ราย 30,000 14,623         - 90 14,713 เกษตรกร 291 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์

2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่   150,000 93,062         - 563 93,625 ตามข้อก าหนดของโครงการ

3. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง 7         -         - 7
 พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030         - 35         13,065

ไร่ 150,000 69,080         - 190       69,270
 พ.ค. - ก.ค.

    - จ านวนราย ราย 12,995                        - 52 13,047
    - จ านวนไร่ ไร่   150,000 68,963                        - 308       69,270
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335         - 2,515 13,850

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ 60,666         - 5,688 66,353

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 639.8435         - 35.3575 675.2010
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 3.748         - 1.301 5.049

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยัง่ยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพ้ืนที่ปลูกยาง               
ประจ าเดือน   พฤศจิกายน 2561

    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
วันที่ 1 เมษายน – มีนาคม 2562
จ านวน 1,508,286,400 บาท 

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

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

4. การส ารวจรังวดัและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท

เป้าหมาย
ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1 พ.ค. -
30 ม.ิย. 61 ราย 30,000    14,623             - - 14,623       ตรวจพบรายชื่อซ ้าซ้อน 

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     

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านพืชในการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กิจกรรมการปลูกพืช กับการยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 45,690,000 บาท
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยัง่ยืน

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

1. รับรายชื่อเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ
จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

   2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)  ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วย

   2.7 ด้านปศุสัตว์
   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบ)ุ
3. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย (งบด าเนินงาน)

   2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
   2.3 ด้านพืชไร่
   2.4 ด้านไม้ผล
   2.5 ด้านไม้ยืนต้น
   2.6 ด้านประมง
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปล่ียนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 


      และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29,680,100 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

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

1. ชี้แจงและประชาสัมพันธโ์ครงการ เม.ย. - ก.ย. จงัหวดั 13 13  -  - 13
    1.1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/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 และรายงานผล

    4.1 พื้นที่ที่จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ไร่ 6,832 7,138.50 0.48  - 7,138.98 เพิ่มเติม จ่านวน 0.48 ไร่

    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้่า ราย 860 894  -  - 894 ในเดือน ต.ค. 61

5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนิด 2 2  -  - 2 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบลงทุน) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801     17.6046              -  - 17.6046  

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จัดต้ังศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี 

นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ล าพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ 

งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
  1. ประชมุหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 4 -       -        4 - ครบตามตัวชีว้ดั พ.ค. - ก.ย. 61

ด าเนินการปรับปรุงศูนยฯ์ การจดัต้ัง
เงินทุนหมนุเวยีน พร้อมทั้งจดัท าระเบียบ
หลักเกณฑ์ การใชจ้า่ยเงินทุนหมนุเวยีน
  2. พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ ม.ิย. - ก.ย. คน 150 150 -       -        150 - ครบตามตัวชีว้ดั พ.ค. - ก.ย. 61

  3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนยข์ยายพันธุ์พืช พ.ค. - ก.ย. แห่ง 10 10 -       -        10 - ครบตามตัวชีว้ดั พ.ค. - ก.ย. 61

  4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 -       -        66 - อยูร่ะหวา่งการ e-bidding ใหม่

  5. จดัท าแปลงพ่อแมพ่ันธุ์ส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 -       -        30 - ครบตามตัวชีว้ดั พ.ค. - ก.ย. 61

การขยายพันธุ์พืช

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย พ.ค. - ก.ย. บาท 268.8006 37.5092 -       -        37.5092 บางรายการยงัไม่ถงึรอบการตรวจรับงาน

    6.1 งบด าเนินงาน บาท 38.3882 31.7502 -       -        31.7502 บางส่วนอยูร่ะหวา่งเบิกงวดที่ 1

    6.2 งบลงทุน บาท 230.4124 5.7590 -       -        5.7590

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วดั) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุพื์ช 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์
     1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 
 เมล็ดพันธุข์้าว
          1) สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิต 
เมล็ดพันธุข์้าว
              1.1) เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18              17 - 1 18  - ส่งมอบครุภัณฑ์ให้เกษตรกรแล้ว จานวน 18

เคร่ือง(นครราชสีมา สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี แพร่ 

กาแพงเพชร กาฬสินธุ ์ราชบุรี นครนายก

 อทุัยธานี ร้อยเอด็ จังหวดัละ 1 เคร่ือง และเชียงใหม่ 

สกลนคร นครศรีธรรมราช นครสวรรค์

 จังหวดัละ 2 เคร่ือง)

อยูร่ะหวา่งการเบิกจ่าย 1 เคร่ือง (ร้อยเอด็)

              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18              18 - - 18  -ส่งมอบครุภัณฑ์เกษตรกรแล้ว จ านวน 18 ชุด

(นครราชสีมา กาแพงเพชร กาฬสินธุ ์สุรินทร์

 ราชบุรี สุราษฎร์ธานี แพร่ นครนายก อทุัยธานี 

ร้อยเอด็ จังหวดัละ 1 เคร่ือง และนครสวรรค์ 

สกลนคร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่

 จังหวดัละ 2 เคร่ือง)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

 6 - 1



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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800         1,800                 - 1,800         

วทิยาการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจดัการ ราย 900           900 - 900
กลุ่มผู้ผลิตพันธุข์้าว
              2.2) หลักสูตร วทิยาการเมล็ดพันธุ์ ราย 900           900 - 900

     1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนับสนุนเคร่ืองมือการพัฒนา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88              15 - 73 88 ส่งมอบครุภณัฑ์ 88 เคร่ือง เสร็จส้ินแล้ว  

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เบิกจ่ายแล้ว 15 เคร่ือง

         2) อบรมการใช้เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160           160 - 160 และครุภณัฑ์อกี 73 เคร่ือง อยูร่ะหวา่งการเบิกจ่าย

2. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 453.6200   29.5141             - 483.1341   ให้กลุ่มเกษตรกรเสร็จส้ิน ภายในวนัที่ 5 ธนัวาคม 

    2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140     28.0923             - 60.9063     

เมล็ดพันธุข์้าว
    2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480     1.4218               - 1.4218       
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ เมล็ดพันธุ์ชั้นดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รวม 790 ตัน

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ประชุมชี้แจงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3                4                        -          -        4              1) ในช่วง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุกท าให้เกษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสง 

2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 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

   จดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035         1,049                 -          -        1,049       2) ถั่วเหลืองคาดวา่จะได้ผลผลิตทั้งหมดในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61

ไร่ 6,242         6,550                 -          -        6,550       3) ถั่วเขียวคาดวา่จะได้ผลผลิตในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61 

3. การผลิตเมล็ดพันธุข์ยาย 4) ถั่วลิสงคาดวา่จะได้ผลผลิตในช่วง ต.ค.-ธ.ค.61 

   3.1 ถั่วเหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260           212                    -          -        212          5) ครุภัณฑ์ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ

 ไร่ 1,950         2,093.50            -          -        2,093.50  

ตัน 320           -                     -          -        -           
   3.2 ถั่วเขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230           243                    -          -        243          

 ไร่ 3,150         3,383.50            -          -        3,383.50  

ตัน 320           -                     109.020  -        109.020   
   3.3 ถั่วลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525           502                    -          -        502          

 ไร่ 1,060         991                    -          -        991          

ตัน 150           -                     5.311      -        5.311       

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ผลงานหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
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ระยะเวลา

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

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ผลงานหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

เม.ย. - ก.ย. ราย 20              20                      -          -        20            1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือคืนคลัง 1.6687 ลบ.





ไร่ 82              82                      -          -        82            2) เงินเหลือจ่ายจากที่ด าเนินการแล้วเสร็จจากงบลงทุนรวม 6.2000 ลบ.

ตัน 16.5           -                     16.50      -        16.50        3) งบด าเนินงานกนัเงินไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี 11.8574 ลบ.

เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101           97                      -          -        97            เบิกจ่ายแล้ว 0.7930 ลบ.  ถกูพบัไป 4.9376 ลบ. 

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256   54.5038             1.3866    9.6773  65.5677   อยูร่ะหวา่งขออทุธรณ์รวม 5.7429 ลบ. 

    6.1 งบด าเนินงาน พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076     35.1508             0.6630    0.1300  35.9438   4) รายจ่ายลงทุนกนัเงินไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี 35.3484 ล้านบาท

    6.2 งบลงทุน ก.ย. ล้านบาท 61.818       19.3530             0.7236    9.5473  29.6239   เบิกจ่ายแล้ว 10.2709 ลบ.

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว ์

เมล็ดพันธุห์ลัก

5. จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพฒันาปรับปรุงพนัธุสั์ตว์และกระจายสัตว์พนัธุดี์ใหก้ับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พนัธุดี์และเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140,000,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

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

เนือ่งจากมีชว่งระยะเวลาการต้ังท้อง

ราย 18,800 612 329 145 1,086  และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พนัธุสั์ตว์

มีความสมบูรณ์และแขง็แรง กอ่นที่จะ

ตัว 1,838,488   24,116 25,403 22,258 71,777 จ าหน่ายให้กบัเกษตรกร

โด๊ส 3,000 2,531 131 318 2,980

โด๊ส 3,000 2,178 131 238 2,547

ราย 200 186  - - 186

ล้านบาท 140 115.76 13.90 3.07 132.73

ล้านบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 82.56

ล้านบาท 45.14 41.45 7.56 1.16 50.17

4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้

6. งบประมาณทีเ่บิกจ่าย

5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหน่ายให้กับเกษตรกร

    ให้เกษตรกร1/

    ให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตวก์ าหนด

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุแ์ละส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

เป้าหมาย

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

1. จ านวนแม่พันธุท์ี่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหน่าย

    6.1 งบด าเนินงาน

3. จ านวนลูกสัตวท์ี่เกิดจากแม่พันธุต์าม

     โครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)

    6.2 งบลงทุน

2. จ านวนสัตวพ์ันธุดี์ที่ผลิตได้และจ าหน่าย

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

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

1. จดัเวทีชุมชน คร้ังที่ 1 24 พ.ค.61 ชุมชน 9,101          9,101  -  - 9,101          กนัเงินเหล่ือมปีในการติดตาม

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   กลุ่มยอ่ยในชมุชนให้คณะกรรมการ

4. จดัเวทีชุมชน คร้ังที่ 2 24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101          9,094                  -  - 9,094          พษันาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ

5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101          24,988                -  - 24,977        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.) ก.ย.61 กลุ่ม 9,101           -  -  -  -  ชว่ยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน

7.ประชุมสัมมนา ติดตาม โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปและแสดงผลความส าเร็จ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ของการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ขบัเคล่ือน ก ากบัติดตาม

7.1 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77               -  -  -  - ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ

7.2 ระดับเขต เขต 9                 -  -  -  - และการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ

7.3 ระดับประเทศ งาน 1                 -  -  -  -  ส าเร็จลุล่วงตามวตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

8.ติดตาม/ประเมินผลการด าเนิน ที่ก าหนดรวมถงึสรุปผล การประเมินผล

งานโครงการ จัดท ารายงาน ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงาน

8.1 คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ อ าเภอ 882             -  -  -  - ที่เป็นรูปธรรม สร้างความเขม้แขง็

8.2 ส่วนกลาง  -  -  -  - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ

8.3 ระดับเขต เขต 9                 -  -  -  - เกษตรกรของประเทศสร้างความมัง่ค่ัง 

8.4 จงัหวดั จงัหวดั 77               -  -  -  - ยัง่ยนื ต่อไป

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

งบประมาณจ านวน  5,278,394,100 บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

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

8.1 โครงการสร้างทกัษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย
ประจ าเดือน พศจิกายน 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว

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

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

9.ประชาสัมพันธ์
9.1 ระดับเขต เขต 9                 -  -  -  -
9.2 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77               -  -  -  -
10.บริหารจดัการโครงการ
10.1 ส่วนกลาง หมายเหตุ:เดือนตุลาคมอยู่ระหว่าง

11.การจดัท าเอกสารสรุปผลโครงการ เล่ม 11,000        -  -  -  - โอนงบประมาณใหจ้ังหวัด

12. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 0.005 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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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดต้ังศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งทะเล

และสัตว์น้้าอื่น
เป้าหมายของโครงการ จัดต้ังศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินการ จ้านวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,800,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จา้นวนศูนย์ที่จดัต้ังขึ้น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แห่ง 20 20  - 20 จัดต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชือ้จุลินทรีย ์(ปม.1) ครบถว้นแล้ว 20 แห่ง 

2. งบประมาณที่เบิกจา่ย (เงินอุดหนุน) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 9.8000        9.8000              - 9.8000       สามารถด้าเนินการผลิตได้แล้ว 20 แห่ง  

โดยปัจจุบันแจกจ่าย ปม.1 ให้แกเ่กษตรกรแล้ว 2,112 ราย 

ปริมาณ 14,132,850 มิลลิลิตร

หมายเหตุ  : 1/

- กพช.ได้ด้าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด้าเนินงานโครงการฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธกิาร กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดท้าคู่มือปฎิบัติงานโครงการฯ จ้านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แกก่ลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ส้าหรับใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงานโครงการ
- คณะท้างานในระดับพื้นที่ ด้าเนินการพิจารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด้าเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แห่ง
- กพช. ด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรท่ีสนใจ จ้านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจัดท้าแผนการด้าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการด้าเนินงานและติดตามผล จ้านวน 20 แห่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการด้าเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่งเรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้าเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 20 แห่ง ในพื้นที่ 19 จังหวดั โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แกก่ลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และแผนการด้าเนินงานฯ แล้ว จ้านวน 20 แห่ง

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสร้างทกัษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
เป้าหมาย
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะ

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

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 518,900,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา

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

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

  1.1 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ ราย 4,000          4,000             4,000        การปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียม

  1.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ ราย 100             100                100          และระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนขา้งนาน (15 วนั)

2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 4,100         4,100             4,100       2. การจัดซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์การเกษตร (ถงับรรจุน้ าเชือ้)

   การเป็นอาสาปศุสัตว์ มีการร้องเรียนและอทุธรณ์ไปยงักรมบัญชกีลาง 

  2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 4,000          4,000             4,000        ท าให้การด าเนินงานเกดิความล่าชา้กวา่แผน

       การผสมเทียมโคเนื้อ

  2.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ราย 100             100                100          

       การผสมเทียมแพะ

3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธภิาพจากการ ราย 100,000     13,849           1,506      4,921      20,276     

   ให้บริการของอาสาปศุสัตว์

4. จ านวนปศุสัตวท์ี่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 525,000     15,688           6,161      24,061    45,910     

  4.1 จ านวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 500,000      15,506           5,978      23,859    45,343      

  4.2 จ านวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม ตัว 25,000        182                183         202         567          

หน่วย

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

เป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8.3 โครงการสร้างทกัษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย)
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
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ระยะเวลา

ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
หน่วย

เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

5. การผลิตน้ าเชื้อปศุสัตวพ์ันธุดี์ โด๊ส 1,050,000   212,979         59,254    65,714    337,947   

  5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อโคเนื้อ โด๊ส 1,000,000   198,409         56,937    63,170    318,516    

  5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชื้อแพะ โด๊ส 50,000        14,570           2,317      2,544      19,431      

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 518.900     217.265         51.926    31.513    300.7036  1. กอ่หนีผู้กพนัแต่ยงัไม่ได้เบิกจ่าย 33.9951 ล้านบาท

    6.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 330.765      200.826         26.388    20.650    247.8631   2. อยูร่ะหวา่งอทุธรณ์ไปยงักรมบัญชกีลาง 

    6.2 งบลงทุน ล้านบาท 118.135      16.440           25.538    10.863    52.8405    172.1291 ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
วตัถุประสงค์โครงการ 1. สร้างเครือขา่ยการผลิตขยายชวีภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มศัีกยภาพในการผลิตชวีภัณฑ์ สามารถ

    ผลิตชวีภัณฑ์เพื่อใชเ้อง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กบัเกษตรกรท าให้มรีายได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการใชแ้ละการผลิตชวีภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร

    ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มแีหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรียเ์พิ่มมากขึ้น

3. พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวชิาการเกษตร ให้เป็นศูนยผ์ลิตและกระจายชวีภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มคุีณภาพให้แก ่เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถา่ยทอด

    ความรู้สู่เกษตรกรได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวชิาการเกษตร



ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มนีาคม 2562

งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน      24,499,200   บาท

แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

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

     1.1 เกษตรกร พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 2,500 2,539             -        -        ๒,๕๓๙ ชีวภันฑ์ใช้เอง รวม 73 ราย

     1.2 นักวชิาการ และ พรก. เม.ย. ๖๑ ราย 100 100 -        -        ๑๐๐ และอกี 17 กลุ่มที่มี

2. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 60 58 12 3 ๗๓ ศักยภาพผลิต

พ.ค. - ก.ย. 61 แห่ง 24 24 -        -        ๒๔ 2) ศูนยท์ี่จัดต้ังมีความพร้อม

     ควบคุมศัตรูพืช ที่จดัต้ังขึ้น ในการผลิตชีวภัณฑ์

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

การด าเนินงานแต่มีการติดตาม

    การใช้สารเคมี เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต

5. งบประมาณที่เบิกจา่ย 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) กนัเงินไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี 

0.3000 ลบ. รอเบิกจ่าย

3.  จ านวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์

4. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธร์ณรงค์
    การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทน

แผนปฏบิตังิาน/(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรคผลงาน

กรมวชิาการเกษตร

เปา้หมาย
หน่วย

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
8.4 โครงการสร้างทกัษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

    ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

 8 - 6



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 431 432  - - 432           ไม่ได้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เข้าร่วมโครงการ

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 าการจดัท าบัญชีโดยครูบัญชี ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 10,104                 - - 10,104      
6. ติดตามการจดัท าบัญชี โดยครูบัญชี ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 8,236                   - - 8,236        

 ก.ย. 61 ราย 310 441  - - 441           
    กลุ่มเป้าหมาย

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 23.2390     18.0362               - - 18.0362    

2. อบรมการจดัท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียง

7. ติดตามประเมินผล การจดัท าบัญชีของ

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จา้งเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
 พื้นที่ด าเนินการ 35 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน  23,239,000.00  บาท

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

    ท าหน้าที่จดัเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ทีเ่ป้าหมายการจัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เหมาะสม 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่ 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน มีความรู้ส านึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   

เป้าหมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้สหกรณ์ 8 แห่ง 4 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา สระแก้ว)
3) สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ 1 แห่ง จ.เชียงใหม่ (ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จัดหาห้องเย็นเก็บผลผลิต จัดหาอุปกรณ์ตกแต่งผลผลิต)
4) สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ 1 แห่ง จ.อุทัยธานี (ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตร และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

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


ที่เข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากเกษตรกรเป้าหมายที่ได้ให้ความรู้

   2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แห่ง 6  -  - -  - ในการเขา้รับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยูใ่นพื้นที่/


        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 6 6  - - 6 ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกบัเกษตรกรบางราย

        - อยู่ระหวา่งด าเนินการ แห่ง 6 6 2 2 4 มีภารกจิส่วนตัว มีความยากล าบากในการเดินทาง 


          ก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา เพราะพื้นที่ห่างไกล จึงไม่สามารถเขา้รับการอบรมได้

        - ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 6  - 2 - 2
   2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แห่ง 1  -  - -  -
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 1 1 - - 1

รายการ 3 3 - - 3
        - อยู่ระหวา่งด าเนินการ แห่ง 1 1 - - 1
          ก่อสร้าง/ติดต้ังอุปกรณ์ รายการ 3 3 - - 3
        - ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง 1  - - 1 1
          ตามสัญญา รายการ 3  - - 3 3

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 22.2789 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

ผลงาน

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

   2.3 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า พ.ค. - ก.ย. 61 แห่ง 1  -  - -  - - ได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลงชือ่รายการให้ตรงตามแบบ

         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 1 1 - - 1 จากชือ่รายการ กอ่สร้างโรงแปรรูปผลผลิตทาง

         - อยู่ระหวา่งด าเนินการ ก่อสร้าง/ติดต้ังอุปกรณ์ แห่ง 1 1 - - - การเกษตร เป็นโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า

         - ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 1 - - 1 1
ล้านบาท 22.2789 15.9711  - 15.9711 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการ

ล้านบาท 3.9239 3.6092  - 3.6092 พฒันาจัดเกบ็พชืผลทางการเกษตร และโครงการ

ล้านบาท 18.3550 12.3556  - 12.3556 สนับสนุนอปุกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. งบประมาณที่เบิกจา่ย
    3.1 งบด าเนินงาน
    3.2 เงินอุดหนุน
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

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

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              - - 2.0701    

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้น าความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 1,300 ราย

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

3. งบประมาณที่เบิกจา่ย

2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจยัการผลิต

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต   2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้้าในเขตภาคเหนือ

3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการน้าเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเล้ียงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ท้ากิน) 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 - 62

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

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. สนับสนุนปัจจยัการผลิตให้แก่เกษตรกร ราย 800 800  - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
4. ขยายแปลงและจดัท้าระบบน้้า แห่ง 4 -  - อยูร่ะหวา่งด้าเนินการ

5. สนับสนุนโรงเล้ียงไหม ราย 800 800  - 800 สนับสนุนเงินอดุหนุนในการสร้าง

ล้านบาท 45.3875 27.9193 3.8292 31.7485 โรงเล้ียง 800 ราย อยูร่ะหวา่งสร้าง

ล้านบาท 13.1600 10.7650   - 10.7650 โรงเล้ียง

ล้านบาท 16.2275 1.1543 3.8292 4.9835
ล้านบาท 16.0000 16.0000  - 16.0000    6.3 เงินอุดหนุน

    6.2 งบลงทุน

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

6. งบประมาณที่เบิกจา่ย
    6.1 งบด้าเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการ
   

    ท าธุรกิจเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง    
    เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร

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

2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ จ านวน 77 ศูนย์ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  66,690,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

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)
    1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 900 546 - 546
เกษตรรุ่นใหม่
    1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
          - อบรมหลักสูตรมาตรฐาน มิ.ย. - ก.ค.61 ราย 100 91 - 91
สินค้าเกษตรและการตลาดสากล

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ใหม่
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

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

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
    2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 22 - 22
    2.2 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการจดัการ
 พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 33 - 33
 เรียนรู้ของศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 66.69 31.04 - 31.04
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซ้ือจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จ าเป็น เพื่อการรวบรวม 

    การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    และมันส าปะหลัง ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ 
 คือ ข้าว   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซ้ือจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก เคร่ืองอบลดความชื้น เคร่ืองชั่ง และเคร่ืองสีข้าวโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561 แห่ง 146 146 - 146 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการ

    เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินท ากนิ

2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง ของเกษตรกร และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวม

    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

     2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ แห่ง 146 146 - 146 นอกจากนี้ได้เปล่ียนแปลงจุดด าเนินการ และเพิ่ม

            ที่ก าหนด รายการ 267 273 - -1 272 จ านวนรายการเป็นด าเนินการในพื้นที่ 40 จังหวดั 

     2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 146 146 - 146 146 สหกรณ์ 273 รายการ

รายการ 267 255 17 272 - กอ่หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวนัที่ 11 พ.ย.61

     2.3 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง/ แห่ง 146 136 - 136 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

            ติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 267 240 11 251 วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ

     2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 146 15 - 15 - สรุปด าเนินการในพื้นที่ 40 จังหวดั 146 สหกรณ์

รายการ 267 21 - 21 272 รายการ

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงาน
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้
    ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ
    อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 146 27 - 27
           กิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก
           โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แห่ง 146 - - -                  -  อยูร่ะหวา่งด าเนินการกอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์

           กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000 - - -                

    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก ราย - - -                
           โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน
4. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 1,074.9805   962.2565        101.0608   1,063.3173   - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินอดุหนุนเพิ่มเติม

    4.1 เงินอุดหนุน ล้านบาท 1,017.9172    -  - -                จ านวน 57,063,333.20 บาท 

    4.2 งบเพิ่มเติม ล้านบาท 57.0633  -  - -                รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน 1,074,980,533.20 บาท
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน 



2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคล่ือนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด้าเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน  กาแฟ
 ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
  1. จา้นวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แห่ง 99              101                  -            -          101               - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการ รายการ 242           241                  -            -          241               จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  2. ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานจดัซ้ือ พ.ค. - ก.ย. เพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินท้ากนิของเกษตรกร

จดัจา้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและ

    2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ แห่ง 99              101                  -            -          101               การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

ที่ก้าหนด รายการ 242           241                  -            2-             239               และเปล่ียนแปลงจุดด้าเนินการ และเพิ่ม

    2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 99              101                  -            -          101               จ้านวนรายการเป็น ด้าเนินการในพื้นที่

รายการ 242           236                  -            3             239               46 จังหวดั 101 สหกรณ์ 241 รายการ

    2.3 อยู่ระหวา่งด้าเนินการก่อสร้าง/ แห่ง 99              96                    -            -          96                 - กห่นี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน

ติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 242           230                  -            3             233               วนัที่ 11 พย.61 จึงถูกพับไป

    2.4 ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 99              69                    -            -          69                 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

รายการ 242           115                  -            -          115               วธิกีารงบประมาณ 2 รายการ

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.

    ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ

    อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 99              55                    -            -          55                 

กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง

พื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

   3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้าง แห่ง 99              10                    -            -          10                 - อยูร่ะหวา่งการจัดเกบ็และรวบรวม

พื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ประมวลผลการใช้ประโยชน์จาก

         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กิโลกรัม - 1,927,348        -            -          1,927,348     อปุกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - 33,485,118      -            -          33,485,118   

         3) ปริมาณการแปรรูป/จา้หน่าย (รวม) กิโลกรัม - 878,187           -            -          878,187        

         4) มูลค่าการแปรรูป/จา้หน่าย (รวม) บาท - 18,610,456      -            -          18,610,456   

         5) จา้นวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 4,028               -            -          4,028            

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081   386.3798         6.6118      -          392.9916      - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม

   4.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 0.2875       0.2726             -            -          0.2726          จ้านวน 4,533,011.14 บาท

   4.2 เงินอุดหนุน ล้านบาท 410.6206   386.1072         6.6118      -          392.7190      รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน

จ้านวน 415,441,111.14 บาท
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด าเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซ้ือ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จ านวน 56 แห่ง

2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จ านวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  283.998  ล้านบาท

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แห่ง 62 58 - 58  - สหกรณ์ขอยกเลิกการรับการสนับสนุน

    เข้าร่วมโครงการ ทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอปุกรณ์

2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยปรับลด

    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จุดด าเนินการและจ านวนรายการ เป็นด าเนินการ

   2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ แห่ง 62 58 - 58 ในพื้นที่ 23 จังหวดั 58 สหกรณ์ 133 รายการ

          ที่ก าหนด รายการ 149 133 - 133 หาผู้รับจ้างได้แล้ว  133 รายการ 

   2.2 จดัหาผู้รับจา้งแล้ว แห่ง 62 58 - 58 อยูร่ะหวา่งด าเนินการกอ่สร้าง 62 รายการ 

รายการ 149 133 - 133 และด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  71 รายการ 

   2.3 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง/ แห่ง 62 57 - 57 งบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงด าเนินการ

         ติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 149 129 - 62 โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อด าเนินการ

   2.4 ด าเนินการเสร็จตามสัญญา แห่ง 62 42                   - 42 ในโครงการพฒันาสถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พชืผล

รายการ 149 71                   - 71

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์
    จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
    ที่ได้รับการสนับสนุน

    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 62 31 - 31

          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
          พื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 1,008              - 1,007.92   - อยูร่ะหวา่งการจัดเกบ็และรวบรวม

          กลุ่มเกษตรกร ประมวลผลการใชป้ระโยชน์จากอปุกรณ์

    3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อ แห่ง 6 6                     - 6 ที่ได้รับการสนับสนุน

          เพิ่มมูลค่า บาท - 15,680,731      - 15,680,731   - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจากรายการ

     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 2,754              - 2,754 ที่เหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง และรายการ

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย (เงินอุดหนุน) ล้านบาท 283.998 270.0867 - 270.0867 ที่ขอยกเลิกไปด าเนินการในโครงการพฒันา

สถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พชืผลทางการเกษตร 

และโครงการสนับสนุนอปุกรณ์แปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร จ านวน 56.4319 ล้านบาท
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบใหห้นว่ยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์

2) เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เปน็การรักษาเสถียรภาพราคายาง

เป้าหมายของโครงการ  (ระบเุปา้หมายของหนว่ยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จดัท าหลักเกณฑ์ กลไก และวธิกีาร ม.ค. 61 เร่ือง 1 1 -          1                    จัดท าแล้วเสร็จต้ังแต่เดือน ม.ค. 61

     บริหารจดัการโครงการ
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวธิกีารบริหาร ม.ค. - ม.ีค. 61 คร้ัง 6 6 -          6                    
    จดัการกบักลุ่มเป้าหมาย 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                     - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 

ตัน 357.60 -          357.60           ม.ค. - มี.ค. 61

แห่ง 7 -          7                     - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 

ตัน 1,523.29        -          1,523.29        ม.ค. - มี.ค. 61

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

14.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ            
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วดั) หน่วย

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

    2.1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน 

3. จ านวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ ายางขน้
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วดั) หน่วย

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 ายางขน้ ตัน 57,320.97 1,880.89        -          1,880.89        ความต้องการใช้ยาง ณ วนัที่

        - ยางแห้ง ตัน 363.09 -                 -          -                  7 ธ.ค. 61

    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 1,653.88        227.01    1,880.89        หนว่ยงานที่รับมอบยางแล้ว

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.000      0.474             -          0.228      0.702             กระทรวงคมนาคม มหาดไทย 

กลาโหม และชลประทาน

5. งบประมาณที่เบิกจา่ย (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ า
3. เพื่อด าเนินการปรับปรุง ส าหรับใช้เป็นแหล่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง

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

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 3,548,0209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ แห่ง 317 23                    31              82            136           
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ ตัน 3,509.50 237.43             39.35         571.81     848.59      
3. ระยะทางที่ด าเนินการ กิโลเมตร 999.65 88.49               12.63         317.97     419.09      

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบลงทุน) ล้านบาท 3,548.0209 617.4320 325.8406 -           943.2726

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ            

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

กรมชลประทาน

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เป้าหมาย

ผลงาน
หน่วย
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือ

ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ด าเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา ค าชี้แจง/

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 1 -         1 กยท. ส านักงานใหญ่

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่ รายต่อคร้ัง 30 30 -         30 ด าเนินการ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา

ด าเนินการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง

หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม

  2. จดัประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7 7 -         7 ด าเนินการเรียบร้อย

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่สถาบัน สถาบัน 650 728 -         728

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ  

10,000 ล้านบาท)

  3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 -                    -         -              กยท. ส านักงานใหญ่

เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด าเนินการ

ในการด าเนินงาน (ส่วนกลางด าเนินการ)

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

15. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นเงินทนุหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

เป้าหมาย

ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

  4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จงัหวดั 55 -                    -         1 1                 กยท. ส่วนภูมิภาค

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่ คร้ัง/จงัหวดั 2 -                    -         1 1                 ด าเนินการ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา

ระดับจงัหวดั ด าเนินการจ านวน 2 คร้ัง 

หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม

(คณะอนุกรรมการฯ ระดับจงัหวดั

มีทั้งหมด 55 จงัหวดั)

  5. ติดตามผลการด าเนินงานสถาบัน พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5 -                    -         1 1                 กยท. ส่วนภูมิภาค

เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา คร้ัง/เดือน 2 -                    -         1 1                 ด าเนินการ

โครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง -              

  6. ผลการด าเนินงาน -              

   6.1 จ านวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ 1 ก.ย.57 - สถาบัน -              385 -         385             

ได้รับอนุมัติ 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.000 6,671.072 72.000 507.000 7,250.072

   6.2 จ านวนสถาบันและวงเงินกู้   1 ก.ย.57 - สถาบัน -              372 -         372

ที่เบิกจา่ยจริง 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.00 9,037.667 170.300 335.500 9,543.467

   6.3 จ านวนสถาบันและวงเงินกู้ 1 ก.ย.57 - สถาบัน -              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 านวนสถาบันและวงเงินกู้ 1 ก.ย.57 - สถาบัน -              207 -3 24 228

ที่ยังไม่ช 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

ยื่นกู้ได้อีก 31 ธ.ค. 62 -                    -              

   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า 1 เม.ย.60 - ตัน -              343,931.77 -         318,813.96 662,745.73

การรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร 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 าหน่ายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 1,160.808 -         27,676.180 28,836.988

7. งบประมาณที่เบิกจา่ย  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.599 1.685 -         0.040 1.725

(ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อผลักดันราคายางใหสู้งขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกวา่ต้นทนุการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ใหเ้กดิความผันผวน เกดิความร่วมมือ

ระหวา่งเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจดัซ้ือยาง
และการบริหารจดัการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมีราคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกู้ยมื 20,000 ล้านบาท

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่ม

    เป้าหมาย

    1.1 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง 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 15 ราย

    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32         20                     8           28         - อยู่ระหวา่งขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร 3 ราย

3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 15                      - 15         - ตรวจสอบความสามารถการจดัเกบ็สต็อคยาง 

และเอกสารไม่ครบถ้วน  6 ราย

  - ไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  2 ราย

  - ยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการ  4 ราย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติกรอบสินเชื่อ ราย 4                        - -      **ต้ังแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย 

จากคณะกรรมการบริหารโครงการ ** ล้านบาท 4,295                 - ได้รับอนุมัติ กรอบวงเงินสินเชื่อจ านวน 4,295 ลบ.

5  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ราย  -  - -       จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว แต่เนือ่งจากไม่มี

พาณิชย์ ล้านบาท  -  - ผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลา

6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2.0000  0.203  - 0.019 0.222 ทีโ่ครงการก าหนด จงึท าให้ต้องถูกยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการ 

แต่ไม่ถูกตัดสิทธท์ีจ่ะขอเข้าร่วมโครงการใหม่ และต้องด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ของโครงการต้ังแต่ขั้นตอนทีห่นึง่ใหม่เหมือนกบั

การสมัครเข้าร่วมโครงการคร้ังแรก
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพฒันาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ใหบ้ริการด้านการส่งเสริมและพฒันา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา

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

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

กลุ่ม 5 5 5

6. จ านวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูป

หน่วยงาน 12 12 12

   การยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ

ล้านบาท 163.8791 110.0433 10.0256 13.4948 133.5637   กนัเงินเหล่ือมปี

ล้านบาท 87.7671 51.3191 9.1828 4.1048 64.6067     

ล้านบาท 76.112 58.7242 0.8428 9.3900 68.9570      

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน 

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น 

    (ประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ)

4. จ านวน SME ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

   ประสิทธภิาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

    ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ

    ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

7. จ านวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับ

8. งบประมาณที่เบิกจา่ย

    8.1 งบรายจา่ยอื่น

    8.2 งบลงทุน
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ 

2)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนทีเ่กีย่วข้อง

2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  200  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 กิจการ 2,000    1,545                373       275       2,193         

-             

กิจการ 1,600    1,128                407       109       1,644         

กิจการ 400       417                   34-         166       549           มี SMEs 34 กจิการ

กิจการ  -  - -             ไม่ด าเนินการต่อ

กิจการ  -  - -             

ล้านบาท 200       163.8419          0.0843  8.7941  172.7203   

* หมายเหตุ : เป็นการยืนยันผลผลิตในระบบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงกิจกรรมจะด าเนินการแล้วเสร็จไปเกินส้ินเดือนธนัวาคม 2561

๒. จ านวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง

๓. จ านวน SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น

๔. งบประมาณที่เบิกจา่ย

เป้าหมาย

    ๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป

ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

หน่วย

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

    ๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

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

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป    
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม 

    และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วน 
    เข้ามาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือให้ได้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผล
    ในการด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อ ๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จ านวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

  1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอินทรีย์ ราย 600 851                    - 851               มีการด าเนินโครงการเพิ่มขึน้อกี

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2 จว. ได้แก ่อดุรธานี และ

  2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม หลักสูตร 4 4                        - 4                   เพชรบูรณ์ ซ่ึงไม่ได้รวามอยูใ่น

จงัหวดั 6 8                        - 8                   เป้าหมาย 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

คร้ัง 6 8                        - 8                   
จงัหวดั 6 8                        - 8                   

6. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด คร้ัง 18 24                  - 24              
จังหวัด 6 8                    - 8                

    

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

5. การจดัประชุมเจรจาการค้า

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

จ านวน 6,118,600 บาท
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

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       
หมายเหตุ : 1/ 1.จังหวัดสกลนคร จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน 4393502

3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 22 คน
4) หลักสูตรการท าแผนธุรกิจ (9-11 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 72 คน

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

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

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

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

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

   7.จังหวัดอุดรธานี จัดอบรม 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 าแผนธุรกิจ (17-19 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 83 คน

   8.จังหวัดเพชรบรูณ์ จัดอบรม 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 าแผนธุรกิจ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 90 คน

    9.2  งบรายจ่ายอื่น

7. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่

9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    9.1 งบลงทุน

    เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
8. พื้นที่น าร่องเกษตรอินทรีย์ PGS 
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
  1. ต้ังคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล  มี.ค. 61 คณะ 1 1  - 1                 ไม่ได้ใช้งบประมำณ

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปโครงสร้ำง รำยจ่ำยเพิ่มเติมด ำเนินกำร

กำรผลิตภำคกำรเกษตร ต่อในปี 2562

  2. จดัประชุมคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล เม.ย. -  ก.ย. 61 คร้ัง 3 3  - 3                 
แผนงำนฯ 
3. จดัสัมมนำชี้แจงแนวทำงกำรติดตำม   ม.ิย. 61 คร้ัง 1 1  - 1                 
ประเมินผลให้กับทีมติดตำมประเมินผล
4. จดัเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 2  - 2                 
วเิครำะห์ข้อมูล และจดัท ำรำยงำน
กำรติดตำมประเมินผล
5. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รำยเดือน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 5  - 5                 

6. จดัประชุมสัมมนำน ำเสนอผลกำรติดตำม  ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  - 1                 
ประเมินผลเบื้องต้น
7. จดัท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  - 1                 
เสนอผู้บริหำร กษ. 
8. จดัท ำเอกสำรเผยแพร่  ก.ย. 61 เร่ือง 1  -  - -              
9. งบประมำณที่เบิกจำ่ย  (งบด ำเนินงำน) บำท 5,150,000   4,993,359         - 4,993,359   

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในภำพรวม 1 เร่ือง
เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
จ ำนวน 5,150,000 บำท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

เพื่อติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระยะต่อไป 

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2561

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการท านาเพิ่มขึ้น และมีรายได้ในการ

ด ารงชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกิดความยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ

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

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 18,240,600  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1.จดัฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนูทางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 10,031              - 10,031    ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 62

  1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว 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. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 18.2406     12.5462            - 12.5462

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21.1 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้้าเบื้องต้น และลดรายจ่ายด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้้าที่ใช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 198,750,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1. จดัอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000         73,222                - 73,222      ไม่ได้ด้าเนินการต่อ

2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000         50,036                - 50,036      ในปี 62

3. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด้าเนินงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500     167.6230            - 167.623   

                                          และเกษตรกรบางรายเสียชีวติ ส่งผลให้การจดัหาปัจจยัการผลิตล่าช้า

                                         หากไม่สามารถหากได้ทันให้ยุติการน้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจดัหาปัจจยัการผลิตให้เกษตรกรล่าช้า และให้เร่งด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันส้าหรับการ
                                         จดัหาปัจจยัการผลิตเรียบร้อยแล้ว

                                          ซ่ึงจา้นวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม  เนื่องจากมีเกษตรกรขอเปล่ียนแปลงเมนู ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากป่วย 

                การแก้ไขปัญหา      กรมประมงได้เร่งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเร่งด้าเนินการจดัปัจจยัการผลิตให้เป็นไปตามก้าหนด ส้าหรับรายที่มีการยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทันก็ให้เร่งด้าเนินการ

หมายเหตุ :   ปัญหาและอุปสรรค
   ผู้เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 73,261 ราย จากเป้าหมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลิก/เสียชีวติ 36 ราย ส่งมอบปัจจยัการผลิตแล้ว 50,036 ราย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.2 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐได้รับควำมรู้ในด้ำนศิลปำชีพ และกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ ก่อให้เกิดแรงบันดำลใจ ท ำให้มีรำยได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบัญชีรำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 3,350 รำย 

พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 65 จังหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 4.1740 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปำชีพให้แก่เกษตรกร รำย 300         189  - 189           - เกษตรกรไม่แสดงควำม

ต้องกำรเลือกเมนูของ ส.ป.ก.

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ รำย 250         106  - 106           - เกษตรกรเลือกเมนูอำชีพ

โคก หนอง นำ โมเดล 4 ภำค ให้แก่เกษตรกร ของ ส.ป.ก.แต่ไม่ได้อยูใ่น

เขตปฎิรูปที่ดิน

3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรในเขต รำย 2,800      1,882               - 1,882       ไม่ได้ด ำเนินกำรต่อในปี 62

ปฏิรูปที่ดิน
4. งบประมำณที่เบิกจำ่ย ล้ำนบำท 4.1740    2.4349  - 2.4349     

21.3 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลเกษตรส าหรับเตรียมดินได้

สามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้เป็นช่างประจ าท้องถิ่น เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พื้นที่ด าเนินโครงการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จ.จันทบุรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,068,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวสัดิการ ราย 400         400  - 400         ผลการพัฒนาผู้มีบัตร

แห่งรัฐ สามารถด าเนินการอบรมแล้วเสร็จ  

2. จดัสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับช่วย ชิ้น 4              4  - 4             390 ราย อกี 10 ราย

ในการซ่อมแซม ไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ เกษตรไม่มา

3. จดัอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400         390  - 390         เข้ารับการอบรม 5 ราย

  จอบหมุนให้ถูกวธิ ีการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เสียชีวติ 1 ราย

 จ.จันทบุรีเกษตรกรไม่มา

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 1.0680     0.9848   - 0.9848    2) ณ 28 ก.ย. 61 เงินคงเหลือคืนคลัง 

0.0836 ล้านบาท
3) โครงการส้ินสุด ไม่มีการ 

ด าเนินการต่อปี 2562 

ค าชี้แจงปัญหาอุปสรรค

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ.ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21.4 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

หน่วย
เป้าหมาย

 21 - 4



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

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

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 31,104,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
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 ปงีบประมาณ 62

2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู   พ.ค. 61 ราย 10,800 13,019  - 13,019
    การพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมจดัส่งให้ศูนย์
    ปฏิบัติการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 12,022                - 12,022
4. จดัอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 9,150                  - 9,150
5. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 31.1040 22.3367  - 22.3367

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.5 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน2561

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถน าไป

พัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญาความยากจน
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 11,097,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบัติ ราย 9,600      9,332                - 9,332         ไม่มีแผนด าเนินการต่อ
ที่ก าหนด
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600      9,088                - 9,088        
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600      8,001               63           8,064        
4. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 11.0976  8.1873  - 8.1873      

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงานแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

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

21.6 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”)                 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้

ในชีวิตประจ ำวันได้
2. เพื่อฝึกทักษะกำรท ำเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรน ำไปปฏิบัติในไร่นำของตนเอง
ได้อย่ำงเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชีพเกษตรกรตำมบัญชีรำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร 88,630 รำย 
พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 73 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และยะลำ)

ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 221,575,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกศูนย์ปรำชญช์ำวบ้ำน และศูนย์ ม.ค. ศูนย์ 158 175  - 175 1) ผลกำรฝึกอบรมลดลงจำกเดือน 

 เรียนรู้อื่น ๆ ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ กนัยำยน 20 รำย เนื่องจำกจังหวดั

2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย มี.ค.-พ.ค. รำย 88,630 65,933  - 65,933 หนองบัวล ำภูขอแกไ้ขผลกำรฝึก

เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ อบรมลดลงจ ำนวน 20 รำย

3. จดัฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย พ.ค.-ส.ค. รำย 88,630 57,311                 - 57,311 2) ไม่ได้ด ำเนินกำรต่อในปี 62

4. งบประมำณที่เบิกจำ่ย (เงินอุดหนุน) พ.ค.-ก.ย. ล้ำนบำท 221.5750 142.2191             - 142.2191

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 -62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

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

21.7 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกฤดูการผลิตเพิ่มขึ้น

และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี้ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2. เพื่อให้มีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกิดความยั่งยืน

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

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 7,253,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
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. จดัอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม มิ.ย.-ส.ค.61 ราย 1,600 1,497                - 1,497
   2 หลักสูตร
    2.1.การปลูกหม่อนผลสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ราย 400 383                   - 383
    2.2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 1,114                - 1,114
3. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบด าเนินงาน) ล้านบาท 7.2534 5.5783  - 5.5783

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

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

21.8 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์



2.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์ 


จ านวน 8,820 ราย พื้นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 12,259,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
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. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 12.2598 11.3246  - 11.3246   

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

 (ณ วนัที่ 28 กันยายน 2561)

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

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

21.9 โครงการเพ่ิมทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหง่รัฐ               
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ให้กับชุมชน 

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

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

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
คร้ัง 880 934  -  - 934            
ราย 7,520 9,238               -94  - 9,144         เดือน ต.ค. มีการยกเลิกการจ้างแรงงาน

แห่ง 172 100 40             3 143            94 ราย เนื่องจากด าเนินการแล้วเสร็จ

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         - 80.27         
ล้านบาท 187.5545 148.5204  -  - 148.5204   

เป้าหมาย
ผลงาน

   3.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย (งบลงทุน)

   3.2 โครงการชลประทานจงัหวดั 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจา้งแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า จดัเวทีชุมชน 

หน่วย

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

 เมษายน 2561 –  มีนาคม 2562

กรมชลประทาน

จ านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

เพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจให้เกษตรกร ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเข้มแข็ง

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

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

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

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

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

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

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  

กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว 
ส่วนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน 
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

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

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

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

ในสถาบันเกษตรกร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลพืช 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  การยางแห่งประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง  

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปอย่างครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  กระทรวงพาณิชย์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

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

สวัสดิการแห่งรัฐ  
กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
 
 


