แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ 12,259,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

งบประมาณ 658,900,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว
งบประมาณ 12,259,800 บาท

(1) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว
กิจกรรมขยายพันธุสัตว
(2) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย

งบประมาณ 140,000,000 บาท
งบประมาณ 518,900,000 บาท

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ขอมูล ณ 22 มิถุนายน 2561

สรุปความกาวหนาภาพรวมการดําเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว
( ขอมูล ณ 22 มิถุนายน 2561 )
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกร
ผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ไดรบั การเพิ่ม
ทักษะอาชีพดานปศุสัตว
2) โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิต
ปศุสัตว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนแม่พนั ธุ์ที่ผลิตสัตว์จําหน่ายให้ เกษตรกร
2. จํานวนเกษตรกรที่ได้ รับการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
และลดต้ นทุนการผลิต(พันธุ์สตั ว์)
3) โครงการสร า งทั ก ษะและส ง เสริ ม อาชี ด า น
การเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนเกษตรกรที่ได้ รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเปนอาสาปศุสัตว
2. จํานวนเกษตรกรที่ได้ รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากการใหบริการของอาสาปศุสัตว
รวม

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน

8,820 ราย

25,169 ตัว
19,000 ราย

4,100 ราย

300 ราย

20,069 ตัว

1,307 ราย

รอยละ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(บาท)
(บาท)
1,331,800
12,259,800

3.40%
140,000,000

6,565,900

518,900,000

18,580,900

671,159,800

26,478,600

79.74%

รอยละ

ปญหาอุปสรรค

10.86 % เกษตรกรสนใจสมัครฝกอบรมดานปศุสัตวสูงกวา
เปาหมายคอนขางมาก ทําใหมีปญหาในการฝกอบรม
เนื่องจากไมมีงบประมาณเพียงพอที่รองรับคาใชที่
เกิดขึ้น ปญหาในการจัดลําดับเกษตรกรกอนหลังที่ขอ
เขารวมโครงการ
4.68 % 1. รายการคาซอมแซมสิ่งกอสราง (โรงเรือนเลี้ยงสัตว/
บอหมัก ฯลฯ)เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน แจงวา
เปนรายการปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งเปนงบลงทุน
จึงควรเปลี่ยนแปลงรายการเปนงบลงทุนขณะนี้
เสนอกรมฯขออนุมัติเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการ
เรียบรอยแลวและอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง
3.58 % 1. ระยะเวลาในการฝกอบรบคอนขางนาน (15 วัน)
ทําใหเกษตรกรมีความกังวลเปนหวงครอบครัว

31.87%

100,000 ราย

3.94 %

สรุปความกาวหนาการเตรียมการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (กรมปศุสัตว)
( ขอมูล ณ 22 มิถุนายน 2561 )
กรอบแนวทางที่ 02 : คนไทยไมทิ้งกัน

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว
กิจกรรม
- สํารวจความตองการของ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนบัตร
สวัสดิการแหงรัฐที่มีความ
สนใจฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพดานปศุสัตว
- ฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
ดานปศุสัตว ใหกับ
ผูลงทะเบียนสวัสดิการแหง
รัฐ ที่มีความสนใจการเลี้ยง
ปศุสัตว ผานศูนยเครือขาย
การเรียนรูดานปศุสัตว

เงื่อนไข / การมีสวนรวม
การสนับสนุน
ความกาวหนา ( 22 มิ.ย. 2561)
- เปนเกษตรกรที่ลงทะเบียน  คาใชจายในการฝกอบรเกษตรกรผูเขารับ 1. จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่สํารวจ
สวัสดิการแหงรัฐ และผาน
และสมัครเขารวมโครงการ 73,390 ราย
การฝกอบรม จํานวน 8,820 คน แบงเปน
การสํารวจความตองการ
(ขอมูล สป.กษ.)
882 รุนๆละ10 คน ระยะเวลา 1 วัน
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
2. จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่ผาน
งบประมาณ 13,900 บาท/รุน
อาชีพจากทีม ปรจ.แลวเทานั้น
การคัดเลือก 3,633 ราย
ประกอบดวย 7 หลักสูตร ดังนี้
การมีสวนรวม/โปรงใส
3.จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ไดรับ
1. หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมือง
- การคัดเลือกโดยประชาคม
การฝกอบรมทักษะอาชีพดานปศุสัตว
2. หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสม
หมูบาน
300 ราย แยกเมนูรายชนิดสัตว ดังนี้
3. หลักสูตรการเลี้ยงไกไข
- การแตงตั้งประชาชนในการ
- ไกพื้นเมือง 118 ตัว
4. หลักสูตรการเลี้ยงเปดเทศ
- ไกพื้นเมืองลูกผสม 2 ตัว
ตรวจติดตามผลปฏิบัติงาน
5. หลักสูตรการเลี้ยงเปดไข
- แจงป.ป.ท./ป.ป.ช./สตง.
- ไกไข 129 ตัว
6. หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ
ใหทราบรายละเอียดโครงการ
- เปดเทศ 4 ตัว
7. หลักสูตรการเลี้ยหง มูดําชีวภาพ (หมูหลุม)
เพื่อตรวจสอบความโปรงใส ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- เปดไข 34 ตัว
- การเบิกจายเงินใหกับ
- หมูดําชีวภาพ (หมูหลุม) 11 ตัว
1. จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ไดรับการเพิ่ม
ทักษะอาชีพดานปศุสัตว 8,820 ราย
เกษตรกรใชวิธีการโอนเงิน
- แพะเนื้อ 2 ตัว
งบประมาณ
12,259,800
บาท
ผานธนาคารเทานั้น
เบิกจาย 1,331,800 บาท (10.86 %)
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 1. นายวิวัฒน ไชยชอุม ผอ. กสส. (โทร. 081-97193732). น.ส.ประเทืองทิพย เสือเอก ( โทร. 089-0169568)

ปญหาอุปสรรค
ปญหาอุปสรรค
เกษตรกรสนใจสมัครฝกอบรมดาน
ปศุสัตวสูงกวาเปาหมายคอนขางมาก
ทําใหมีปญหาในการฝกอบรมเนื่องจาก
ไมมีงบประมาณเพียงพอที่รองรับคาใชที่
เกิดขึ้น ปญหาในการจัดลําดับเกษตรกร
กอนหลังที่ขอเขารวมโครงการ
แนวทางแกไข
1. เกลี่ยเปาหมายและงบประมาณใน
สวนที่กรมฯไดรับจัดสรรให
เหมาะสมตามความตองการให
ไดมากที่สุด
2. การจัดความสําคัญใหคัดเลือกจาก
ผูที่มีรายได นอยกวา30,000 บาท
เปนลําดับแรก (แนวทางที่
กระทรวงฯกําหนด)

กรอบแนวทางที่ 03 : ชุมชนอยูดีมีสุข
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
2.1 กิจกรรมขยายพันธุสัตว
กิจกรรม

- เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
ศูนยขยายพันธุสัตว โดย
การปรับปรุงแปลงพืช
อาหารสัตว ปรับปรุง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว
และจัดหาครุภัณฑที่มี
ความจําเปนตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
เชน พอพันธุกระบือ
แมพันธุแพะ เครื่องมือ
ตางๆ
- คัดเลือกแมพันธุทดแทน
เพื่อผลิตลูก
- จําหนายพันธุสัตวใหกับ
เกษตรกรและเครือขาย
การผลิตที่เขารวม
โครงการ

เงื่อนไข/การมีสวนรวม

 จําหนายสัตวพันธุด ใี หกับ
เกษตรกร
- เกษตรกรผูล งทะเบียนสวัสดิการ
แหงรัฐและมีความพรอม
- เกษตรกรรายยอย
- เครือขายการผลิตปศุสัตว

การสนับสนุน

- จําหนายสัตวพันธุดีที่ผลิตใน
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ใหกับเกษตรกรรายยอย ต่ํากวา
ราคาที่กรมฯกําหนด(เดิม) เฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 15 (พันธุสัตว)
เพื่อลดตนทุนการผลิตใหกับ
เกษตรกร
การมีสวนรวม และความโปรงใส
- การคัดเลือกเกษตรกรที่มีสิทธิซื้อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. จํานวนแมพันธุ ที่ผลิตสัตว
พันธุสัตวโดยประชาคมหมูบาน
จําหนายใหเกษตรกร 25,169 ตัว
- การเสนอใหคณะกรรมการ
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
หมูบานรับทราบ spec. และมี
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน
สวนรวมในการตรวจรับ
การผลิต(พันธุสัตว)19,000 ราย
- การแตงตั้งประชาชนในการตรวจ
ติดตามผลปฏิบัติงาน
- แจงป.ป.ท./ป.ป.ช./สตง.
ใหทราบรายละเอียดโครงการ
งบประมาณ 140,000,000 บาท
เพื่อตรวจสอบความโปรงใส

ความกาวหนา ( 22 มิ.ย. 2561)

ปญหาอุปสรรค

1. จํานวนแมพันธุที่เลี้ยงเพือ่ ผลิตลูก
1. รายการคาซอมแซม
จําหนายใหเกษตรกร 20,069 ตัว
สิ่งกอสราง(โรงเรือนเลี้ยงสัตว/
2. ประกาศกรมปศุสัตวลงวันที่
บอหมัก ฯลฯ) เจาหนาที่
5 มิ.ย. 2561 กําหนดราคาจําหนาย
ตรวจสอบภายใน แจงวา
พันธุสัตว โดยปรับราคาใหม ลดลงจาก
เปนรายการปรับปรุงสิ่งกอสราง
ราคาประกาศเดิมเฉลี่ยลดลงรอยละ
ซึ่งเปนงบลงทุนจึงควร
18 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
เปลี่ยนแปลงรายการเปน
3. ขณะนี้อยูในระหวางการประกาศเชิญ
ชวนใหเกษตรกรกลุมเปาหมาย
งบลงทุนขณะนีเ้ สนอกรมฯ
(ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ/รายยอย/
ขออนุมัติเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
เครือขาย)จองพันธุสัตวไดที่
รายการเรียบรอยแลวและอยู
สนง.ปศอ./สนง.ปศจ.
ระหวางการจัดซื้อจัดจาง
4. รายการงบลงทุนสวนใหญ ขณะนี้อยู
ระหวางการประกาศเชิญชวน
เบิกจาย 6,565,900 บาท (4.68 %)

ผู้รับผิดชอบ/หนวยงาน 1. นายไสว นามคุณ ผอ.สพพ . (โทร. 081-3085549) 2. นายกุลภัทร โพธิกนิษฐ (โทร. 089-8462275)

กรอบแนวทางที่ 03 : ชุมชนอยูดีมีสุข

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
1.1 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
กิจกรรม

เงื่อนไข/การมีสวนรวม

การสนับสนุน

- รับสมัครและคัดเลือก
อาสาปศุสัตว
- อบรมอาสาปศุสัตว
- จัดซื้อจัดจางวัสดุ
อุปกรณและครุภัณฑ
- อาสาปศุสัตว ออกให
บริการผสมเทียมโคเนื้อ
และแพะของเกษตรกร
และเฝาระวังทางอาการ
โรคระบาดสัตว
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และคาตอบแทนใหกับ
อาสาปศุสัตว

เกษตรกรที่เขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติ
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
- เกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
- อาสาปศุสัตวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว
- ยุวเกษตร/เยาวชนที่จบสาขา
ดานการเกษตร
การมีสวนรวมและความโปรงใน
- การคัดเลือกโดยประชาคมหมูบาน
- การเสนอใหคณะกรรมการหมูบาน
รับทราบ spec. และมีสวนรวมในการ
ตรวจรับ
- การแตงตั้งประชาชนในการตรวจติดตาม
ผลปฏิบัติงาน
- แจงป.ป.ท./ป.ป.ช./สตง.ใหทราบ
รายละเอียดโครงการเพือ่ ตรวจสอบความ
โปรงใส
- การเบิกจายเงินสดใหกับเกษตรกรใช
วิธีการโอนผานธนาคารฯเทานั้น

- ฝกอบรมเทคนิคการผสมเทียมโคเนื้อ
จํานวน 4,100 ราย
( โคเนื้อ 4,000 ราย , แพะ 100 ราย )
- คาตอบแทนอาสาปศุสัตว จํานวน 120
วันๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 25 บาท
- วัสดุอุปกรณในการใหบริการผสมเทียม
โคเนื้อและแพะ

ความกาวหนา ( 22 มิ.ย. 2561)

1. จํานวนเกษตรกรที่สมัครเปนอาสา
ผสมเทียมปศุสัตว 3,725 ราย
(90.85%)
2. จํานวนอาสาผสมเทียมที่เขารับการ
ฝกอบรม 1,307 ราย (31.87 %)
(ขณะนีอ้ ยู ระหวางการฝกอบรม ซึ่ง
เจาหนาที่อาสาผสมเทียม สามารถ
ใหบริการผสมเทียมหลังจากผาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การฝกอบรมและมีใบรับรองจาก
1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเพิ่ม
สัตวแพทยสภา โดยคาดวาจะเริม่ ใ
ประสิทธิภาพการเปนอาสา
ใหบริการไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม
ปศุสัตว 4,100 ราย
2561)
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเพิ่ม
3. จํานวนอาสาที่ปฏิบัติงานผสมเทียม
ประสิทธิภาพจากการให
และเฝาระวังโรค 259 ราย (6.31 %)
บริการของอาสาปศุสัตว 100,000 ราย
3. การผลิตน้ําเชื้อปศุสัตวพันธุดี
38,991 โดส (1.82 %)
4. รายการงบลงทุนสวนใหญขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 1.นายณรงค เลี้ยงเจริญ ผอ.สทป. (โทร. 081-9103189)

งบประมาณ 518,900,000 บาท

เบิกจาย 18,580,900 บาท (3.58 %)

2. นายสาโรช งามขํา (โทร. 081-9346163)

ปญหาอุปสรรค

ระยะเวลาในการฝกอบรบ
คอนขางนาน (15 วัน) ทําให
เกษตรกรมีความกังวลเปนหวง
ครอบครัว

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พรบ.เพิ่มเติม)
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
แผนปฏิบัติงาน
แผนการใชจายงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
รวม
เปาหมาย หนวยนับ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน
12.2598
12.2598
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว
8,820 ราย
6,000
2,820
2. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
49.4070 90.5930 140.0000
กิจกรรม ขยายพันธุสัตว
25,169 ตัว
20,069
5,100
19,000 ราย
8,169
10,831
3. โครงการสรางทักษะและสงสริมอาชีพดานการเกษตร
193.4071 325.4929 518.9000
กิจกรรม อาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
4,100 ราย
2,881
1,219
100,000 ราย
10,000
90,000
รวมทั้งสิ้น
255.0739 416.0859 671.1598

