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

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

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 658,900,000 398,861,400 60.53

(1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

518,900,000 269,190,900 51.88

(2) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

140,000,000 129,670,500 92.62

รวม 671,159,800 410,186,000 61.11



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/เกษตรกรที่มีความรู้อาชีพใหม่

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 2 พฤศจิกายน 2561

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 %

เกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 
จ านวน 15,355 ราย (เป้าหมาย 100,000 ราย) 
คิดเป็น 15.35 %

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน
1. อาสาผสมเทียมได้รับการฝึกอบรม จ านวน 4,100 ราย 
2. เกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 100,000 ราย
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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 : 34,020,000 บาท (69.14%)

ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : หมายถึง  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายถึง  เงินเหลือคืนคลัง

(55.48 %)

1. ก่อหนี้ผูกพัน 60.7429 ล้านบาท
2. รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

176.8940 ล้านบาท

เบิกจ่าย 
269.1909 ล้านบาท

(51.88 %)

2.33 %

ก่อหนี้/อุทธรณ ์
237.6369 ล้านบาท

(45.79 %)



แนวทางที่ 03 : ชุมชนอยู่ดีมีสุข โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ (งบประมาณ 140.0000 ล้านบาท)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ 
- ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์

จ านวน 35 ศูนย์ / 11,473 ไร่ 
- ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ / หลุมหญ้าหมัก 

คอนกรีต จ านวน 37 ศูนย์

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

จ าหน่ายพันธุ์สัตว์และน้ าเชื้อ
ให้เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุน 1,127 ราย (เป้าหมาย 19,000 ราย) 
คิดเป็น 5.93 %

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน
1. ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์จ านวน 35 ศูนย์ และปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 37 ศูนย์
2. จ านวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จ าหน่ายให้เกษตรกร 25,169 ตัว
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์) 19,000 ราย
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1. จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

2.จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกการท าเกษตร
2.1 ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแปลงพืชอาหารสัตว์

แผน : 37 แห่ง / ผล : 37 แห่ง (100 %)

แผน : 19,000 ราย / ผล : 1,127 ราย (5.93 %)

ประโยชน์ที่เกิดกับเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : หมายถึง  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายถึง  เงินเหลือคืนคลัง

1. ก่อหนี้ผูกพัน 8.8604  ล้านบาท
2. รอผลอุทธรณ์ 0.9100 ล้านบาท

(0.40%)

เบิกจ่าย 
129.6705 ล้านบาท (92.62 %)

(6.98 %)

ก่อหนี้/อุทธรณ ์
9.7704 ล้านบาท



กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ 0606/2272 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ข้อมูลการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายตามเมนูทางเลือก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน         
(คนไทยไม่ทิ้งกันชุมชนอยู่ดีมีสุข) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมปศุสัตว์ ให้กับ 3 หน่วยงานกลาง ดังนี้ 

1) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ

2) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ

3) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



การประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
1. ท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 มีมติข้อสั่งการให้           

ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และประโยชน์ท่ีได้รับ (โดยปรับและเพิ่มข้อมูลแผนภาพA3ให้สมบูรณ์) และหรือข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร(ถ้าม)ี

 จุดท่ีประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วย สถานท่ีตั้ง ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ โดยขอให้จัดท าเป็น VTR ช่วงปฏิบัติงาน/ผลท่ีเกิดขึ้น และบทสัมภาษณ์เกษตรกร

ท้ังนี้ ให้จัดส่งข้อมูลให้ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ทางไลน์กลุ่มคลินิกไทยนิยม ยั่งยืน ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561
เพื่อรวบรวมให้กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

2. กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไทยนิยม ย่ังยืน จะแถลงผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนั้น
จึงขอให้ทุกส่วนราชการ จัดท าสรุปผลงานในแต่ละโครงการ ท่ีแสดงผลงานและผลสัมฤทธิ์ท่ีชุมชน/เกษตรกรได้รับประโยชน์ เพื่อสรุปให้
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

3. กองแผนงาน ได้ประสานให้ กสส./สทป. และ สพพ. จัดท าข้อมูลและ VTR ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ด้วยแล้ว


