
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ด้านปศุสัตว)์
งบประมาณ 671,159,800 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

แผนงาน ได้รับงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 12,259,800 11,324,600 92.37
(1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

12,259,800 11,324,600 92.37

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 658,900,000 460,057,400 69.82
(1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

518,900,000 321,529,500 61.96

(2) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

140,000,000 138,527,900 98.95

รวม 671,159,800 471,382,000 70.23



แนวทางที่ 02 : คนไทยไม่ทิ้งกัน รหัสเมนู 01 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ (งบประมาณ 12.2598 ล้านบาท)

เบิกจ่าย 11.3246 ล้านบาท
(92.37 %)

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ จ านวน 89,401 ราย 
คิดเป็น 1,013.62 %

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่าน
การคัดเลือก จ านวน 8,836 ราย
คิดเป็น 100.18 %

อบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8,836 ราย
(เป้าหมาย 8,820 ราย) 
คิดเป็น 100.18%

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน : ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ให้กับผู้ลงทะเบยีน
สวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีความสนใจการเลี้ยงปศุสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านปศุสัตว์ จ านวน 8,820 คน
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1.จ านวนประชาชน/เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

2. จ านวนประชาชน/เกษตรกรท่ีมีความรู้อาชีพใหม่

3. รายได้ที่ประชาชนหรือเกษตรกรได้รับ (ทางตรง ได้รับผ่านบัญชีธนาคาร)

แผน : 8,820 ราย / ผล : 8,836 ราย (100.18 %)

แผน : 8,820 ราย / ผล : 8,836 ราย (100.18 %)

แผน : 1,323,000 บาท / ผล : 1,325,400 บาท (100.18 %)

ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : หมายถึง  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายถึง  เงินเหลือคืนคลัง

(7.63 %)



แนวทางที่ 03 : ชุมชนอยู่ดีมีสุข รหัสเมนู 12 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (งบประมาณ 518.9000 ล้านบาท)

(33.18 %)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
อาสาผสมเทียม จ านวน 4,100 ราย 
คิดเป็น 100 %

อาสาผสมเทียมที่ได้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน 4,100 ราย 
(เป้าหมาย 4,100 ราย)
คิดเป็น 100 %

เกษตรกรท่ีได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 
จ านวน 98,927 ราย (เป้าหมาย 100,000 ราย) 
คิดเป็น 98.93%

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน
1. อาสาผสมเทียมได้รับการฝึกอบรม จ านวน 4,100 ราย 
2. เกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 100,000 ราย

ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : หมายถึง  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายถึง  เงินเหลือคืนคลัง

(55.48 %)

1. ก่อหนี้ผูกพัน 12.3500 ล้านบาท
2. รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

172.9483 ล้านบาท

เบิกจ่าย 
321.5295 ล้านบาท

(61.96%)

2.33%

ก่อหนี/้อุทธรณ ์
185.2983 ล้านบาท

(35.71%)
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1. จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

2. จ านวนเกษตรกรท่ีมีความรู้อาชีพใหม่

3. รายได้ที่เกษตรกรได้รับ (ทางตรง ได้รับผ่านบัญชีธนาคาร)

แผน : 4,100 ราย / ผล : 4,100 ราย (100 %)

แผน : 4,100 ราย / ผล : 4,100 ราย (100 %)

แผน : 49,200,000 บาท / ผล : 42,760,000 บาท (86.14%)



แนวทางที่ 03 : ชุมชนอยู่ดีมีสุข โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ (งบประมาณ 140.0000 ล้านบาท)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ 
- ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์

จ านวน 35 ศูนย์ / 13,596 ไร่ 
- ปรับปรุงโรงเรือน / หลุมหญ้าหมัก / 

จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 38 ศูนย์

คัดเลือกแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์
จ าหน่ายให้เกษตรกร 
จ านวน 25,169 ตัว
(เป้าหมาย 25,169 ตัว) 
คิดเป็น 100 %

จ าหน่ายพันธุ์สัตว์และน้ าเชื้อ
ให้เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุน 5,375 ราย (เป้าหมาย 19,000 ราย) 
คิดเป็น 28.29%

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน
1. ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ 35 ศูนย์ และปรับปรุงโรงเรือน / หลุมหญ้าหมัก / 

จัดหาครุภัณฑ์ 38 ศูนย์
2. จ านวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จ าหน่ายให้เกษตรกร 25,169 ตัว
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว)์ 19,000 ราย
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1. จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

2. จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกการท าเกษตร
2.1 ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ / แปลงพืชอาหารสัตว์ / ครุภัณฑ์

แผน : 38 แห่ง / ผล : 38 แห่ง (100%)

แผน : 19,000 ราย / ผล : 5,248 ราย (27.62%)

ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : หมายถึง  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายถึง  เงินเหลือคืนคลัง

1. รอผลอุทธรณ์ 0.9130 ล้านบาท

(0.40%)

เบิกจ่าย 
138.5279 ล้านบาท (98.95%)

(0.65%)
ก่อหนี้/อุทธรณ ์

0.9130 ล้านบาท


