วงเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2651
หลักการ

 เพื่อใหมีงบประมาณรายจายในการดําเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย
 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
 การสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน
หนวย : ลานบาท

แผนงาน/โครงการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ประมาณการกรอบวงเงิน

1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สรางโอกาสในอาชีพและการจางงาน

กค. / รง. /
มท. / พม.

35,000.0

2. พัฒนาเชิงพื้นที่ สรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเปนเครือขายและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

มท. / กก. /
กองทุนหมูบานฯ

35,358.1

กษ. / อก. / ทม. พณ.

30,000.0

กค.

49,641.9

3. ปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ
4. รายจายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง
รวมทั้งสิ้น

150,000.0

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ผลการตรวจสอบผูผานคุณสมบัติ ณ วันที่ 8 ก.ย. 2560
พบวามีผูลงทะเบียนในโครงการฯ ทั้งหมดจํานวน
คน
 ผูที่ผานคุณสมบัติ จํานวน
คน (80.64%)
 ผูที่ไมผานคุณสมบัติ จํานวน
คน (19.36%)
ทะเบียนสวัสดิการฯ ภาคการเกษตร
รายการ

ทะเบียนสวัสดิการฯ

ปลูกพืช

3,311,986

ลูกจางภาคเกษตร

638,094

เลี้ยงสัตว

25,103

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

3,925

รวม

3,979,108

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3,925
0%

เปนลูกจางภาคเกษตร
638,094
16%

เลี้ยงสัตว
25,103
1%
ปลูกพืช
3,311,986
83%

ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
นายอําเภอ
(ประธาน)
ธ.ออมสิน / ธกส.
(เลขานุการ)

สรางโอกาส 4 มิติ
1) การมีงานทํา
2) การฝกอบรมอาชีพและการศึกษา
3) การเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ
4) การเขาถึง สิ่งจําเปนพื้นฐาน

ผูลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ

การพัฒนา “คุณภาพชีวิติ”
ของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(Account Officer: AO)
ทําหนาที่ดูแลสมาชิก 1 : 30 คน

หลักการ
1) การวิเคราะหและใหความชวยเหลือ
2) ติดตามดูแลผูมีรายไดต่ํากวาปละ 3 หมื่น
3) บูรณาการการหนวยงานภาครัฐ
เพื่อแกปญหาความยากจน

1. ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในป 2559 จะไดรับวงเงินเพิม่ เติม
1.1 รายไดไมเกิน 30,000 บาท เดิมไดรับ 300 บาท/คน/เดือน
จะไดรับวงเงินเพิม่ เปน 500 บาท/คน/เดือน
1.2 รายไดสูงกวา 30,000 บาท เดิมไดรับ 200 บาท/คน/เดือน
จะไดรับวงเงินเพิม่ เปน 300 บาท/คน/เดือน
2. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผูลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปาหมาย 332,005 ราย
วงเงินรวม 415.3637 ลานบาท
3. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร
เปาหมาย 496,373 ราย วงเงินรวม 187.5545 ลานบาท

โครงการพิเศษขนาดใหญ (Big Rock) ป 2561
โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
งบประมาณ
1) โครงการสงเสริมอาชีพปศุสัตว เพื่อชวยเหลือ 1.1) โครงการสงเสริมอาชีพปศุสัตวเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูมีบตั รสวัสดิการแหงรัฐ 384.750
เกษตรกรผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
เปาหมาย 25,000 ราย รวมเปนเงิน 389.750 ลานบาท
2) โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม
895.6450
2.1) กิจกรรมสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เปาหมาย 20,000 ไร , 4,000 ราย ,
เพื่อทดแทนการปลูกยาง
20,000 ตัว รวมเปนเงิน 586.7600 ลานบาท
2.2) กิจกรรมหลักสงเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ เปาหมาย 2,500 ไร , 500 ราย ,
16,000 ตัว รวมเปนเงิน 78.8450 ลานบาท
2.3) กิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตวเพื่อจําหนาย (ทานตะวัน
ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วไมยรา หมอน) เปาหมาย 30,000 ไร , 6,000 ราย
รวมเปนเงิน 230.0400 ลานบาท

โครงการพิเศษขนาดใหญ (Big Rock) ป 2561
โครงการ / กิจกรรม
3) โครงการอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพ
แกเกษตรกรรายยอย

กิจกรรมที่ดําเนินการ
3.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อโดยอาสาปศุสัตวผสมเทียม
เปาหมาย 4,000 ราย รวมเปนเงิน 501.1200 ลานบาท
3.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะโดยอาสาปศุสัตวผสมเทียม
เปาหมาย 400 ราย รวมเปนเงิน 31.2805 ลานบาท

งบประมาณ
1,840.1432

3.3) กิจกรรมอาสาเฝาระวังโรคระบาดสัตวประจําหมูบาน เปาหมาย 50,226 ราย
รวมเปนเงิน 1,307.7427 ลานบาท
4) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแกกลุม
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
สรางความมั่นคงดานอาหารสัตว

4.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดพรอมฝก
ยอดและใบมัน รวมเปนเงิน 420.00 ลานบาท
4.2) กิจกรรมแปรรูปและเก็บรักษา รวมเปนเงิน 156.97 ลานบาท
4.3) กิจกรรมศูนยบริการอาหารสัตว (Feed center)
รวมเปนเงิน 303.6214 ลานบาท
4.4) คาอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหารสัตว"
ใหแกเกษตรกร

882.3554

โครงการพิเศษขนาดใหญ (Big Rock) ป 2561
โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
5) โครงการนํารองผลิตนมผงเพื่อลดผลกระทบ 5.1) กิจกรรมหลักนํารองผลิตนมผงเพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
เปาหมาย 600 ตัว , 720,000 กิโลกรัม
จากการเปดเสรีทางการคา
6) โครงการศูนยขยายพันธุสัตว

6.1) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุโคเนื้อ เปาหมาย 26 แหง เปนเงิน 223.8442 บาท

งบประมาณ
42.4000
562.3974

6.2) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุกระบือ เปาหมาย 5 แหง เปนเงิน 71.9846 บาท
6.3) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุโคนม เปนเงิน 56.0188 บาท
6.4) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุสุกร เปาหมาย 9 แหง เปนเงิน 21.1939 บาท
6.5) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุแพะแกะ เปาหมาย 17 แหง
เปนเงิน 160.9398 บาท
6.6) กิจกรรมศูนยกระจายพันธุสัตวปก เปาหมาย 25 แหง เปนเงิน 28.4160 บาท
7) โครงการพัฒนาฐานขอมูลการเกษตร
(Big data)

7.1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลการเกษตร (Big data)1 ระบบ
รวมทั้งสิ้น

37.5260
4,645.2170

