
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

10,183,330   ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 9,941,716.58    97.63

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

ผลผลิตท่ี 1 เกษตรกรได้รับการ

จัดท่ีดินและคุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

1 งานจัดท่ีดินของรัฐ

1.1 ท่ีดินท ากินแปลงเกษตรกรรม 518/4,050 ราย/ไร่ 386,160        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ก.ย.62 1 2 2 386,160.00        100.00

 - ส ารวจรังวัด 4,050 ไร่ 5,370 132.60

 - สอบสวนสิทธิ 518 ราย 213 41.12

 - จัดท าบัญชีคัดเลือก 518 ราย 213/2,341 41.12/57.80

 - เสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปท่ีดินอ าเภอ (คปอ.) 518/4,050 ราย/ไร่ 202/2,326 39.00/57.43

 - เสนอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) 518/4,050 ราย/ไร่ 208/2,493 40.15/61.56

 - มอบ 4-01 518/4050 ราย/ไร่ 87/1,384 0.16/34.17

1.2 จัดท่ีดินท ากิน 300/2,000 ราย/ไร่ 116,000        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ก.ย.62 1 2 2 116,000             100.00

 โอนสิทธิ-มรดกสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)

 - ส ารวจรังวัด 2,000 ไร่ 2,266 80.35

 - สอบสวนสิทธิ 300 ราย 549 183.00

 - เสนอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) 300 ราย 255 85.00

 - มอบ 4-01 300 ราย 400 133.33

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)

1.3 งานจัดท่ีดินชุมชน 100/100 ราย/แปลง 114,880 พ.ย.61 - มิ.ย.62 1 2 2 12/12 12/12 114,880 100.00
 -  ส ารวจรังวัด 100 แปลง 176 176 176.00
 -  สอบสวนสิทธิ 100 ราย 66 66 66.00
 -  จัดท าบัญชีคัดเลือก 100 ราย 67 67 67.00

 - เสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปท่ีดินอ าเภอ (คปอ.) 100 ราย 14 14 14.00
 - เสนอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) 100 ราย - 12 12.00
 -  มอบ ส.ป.ก. 4-01 100 ราย - - -
1.4 การจัดประชุม
1.4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ 10 คร้ัง 165,000        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ก.ย.62 1 2 2 7 70.00 165,000.00        100.00
ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอ (คปอ.)
1.4.2 การประชุมคณะกรรมการ 4 คร้ัง 129,000        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ก.ย.62 1 2 2 4 100.00 129,000.00        100.00
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.)
1.5 การสแกนเอกสารในสารบบท่ีดิน 1,000 ซอง 20,000          ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 600 60.00 20,000.00          100.00
1.6 การส ารวจรังวัดกรณีพิพาท 150 แปลง 75,000          ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 25 16.67 75,000.00          100.00
1.7 การอบรมเกษตรกรก่อนมอบ 4-01 918 ราย 32,130          ส.ป.ก. พ.ย.61 - ก.ย.62 1 2 2 275 29.96 0.00
(ส่งคืน งปม. 32,130 บาท)
1.8 การปรับปรุงฐานข้อมูล 3 ฐาน 2,306 แปลง 37,900          ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 2,306 100.00 37,900.00          100.00
1.9 การด าเนินการในท่ีดินเอกชน 1 แปลง 24,880          ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 1 100.00 24,880.00          100.00
1.10 โครงการศูนย์บริการ 8 คร้ัง 14,000          ส.ป.ก. มี.ค. - ก.ค.62 1 2 2 8 100.00 14,000.00          100.00
ประชาชนเคล่ือนท่ี (MobileUnit)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)

ผลผลิตท่ี 2 เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าท่ีดิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ

2 โครงการการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 24 ราย 26,240          ส.ป.ก. ธ.ค.61 - ส.ค.62 1 2 2 24 100.00 26,240.00          100.00
1.1 อบรมผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) 4 ราย 4 100.00
1.2 อบรมอาสาสมัครปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม(อสปก.) 20 ราย 20 100.00

3 โครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 50 ราย 80,880          ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 50 100.00 64,940.00          80.29
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืน
(ส่งคืน งปม. 15,940 บาท)

4 โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชน 60 ราย 57,500          ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 60 100.00 57,500.00          100.00
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
กิจกรรม พัฒนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน

5 โครงการการส่งเสริมพืชสมุนไพร 45 ราย 83,400          ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 45 100.00 83,400.00          100.00
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม

6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 โรงเรียน 76,500          ส.ป.ก. ธ.ค.61 - มิ.ย.62 1 2 2 3 100.00 69,652.24          91.05
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)
(ส่งคืน งปม. 6,847.76 บาท)

7 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตร 5 โรงเรียน 225,000        ส.ป.ก. ธ.ค.61 - มิ.ย.62 1 2 2 5 100.00 193,997.60        86.22
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

(ส่งคืน งปม. 31,002.40 บาท)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)

8 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ 30,000 กล้า 54,300          ส.ป.ก. ม.ค.62 - ส.ค.62 1 2 2 54,300.00          100.00
หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 15 ราย 15 100.00
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า

9 โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ 4 คร้ัง 13,000          ส.ป.ก. ต.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 3 75.00 13,000               100
10 โครงการขยายผลโครงการหลวง 40 ราย 105,300        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 25 62.50 100,963.45        95.88

ห้วยเขย่ง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ

(ส่งคืน งปม. 4,336.55 บาท)
11 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพ 20 ราย 28,900          ส.ป.ก. ม.ค.62 1 2 2 20 100.00 28,900.00          100.00

กิจกรรม การท าขนมไทย

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

12 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร 1 พ้ืนท่ี 462,000        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 1 100.00 428,322.96 92.71
แบบแปลงใหญ่ 50/755 ราย/ไร่ 50/755 100.00
กิจกรรม พัฒนาแปลงใหญ่ชนิดสินค้า
สับปะรด (หลักเกณฑ์เก่า ปี 2560)
(ส่งคืน งปม. คืนกรม 33,677.04 บาท)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)

13 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 2/40 แห่ง/ราย 70,800          ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 1/20 50/50 70,800.00          100.00
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
 - พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. 2 แห่ง 1 50
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
 - ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์เครือข่าย ศพก. 40 ราย 40 100.00
สู่เกษตรกรท่ีสนใจ ศูนย์ละ 20 ราย

14 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 70 ราย 279,880        ส.ป.ก. พ.ย.61 - ส.ค.62 1 2 2 70 100.00 226,675.56        80.99
(Smart Farmer)
(ส่งคืน งปม. คืนกรม 53,204.44 บาท)

15 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 21/75 ราย/ไร่ 65,800          ส.ป.ก. ธ.ค.61 - ส.ค.62 1 2 2 65,800.00          100.00
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

16 โครงการเกษตรกรรมย่ังยืน 800 ไร่ 456,000        ส.ป.ก. ธ.ค.61 - ส.ค.62 1 2 2 800 ไร่ 456,000.00        100.00
กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

17 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 50 ราย 87,100 ส.ป.ก. ธ.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 50 100.00 73,596.81          84.50
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
(ส่งคืน งปม. 13,503.19 บาท)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง

 (8)

เป้าหมาย (4)

งบประมาณ
(5)

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  2562

   ประจ า ไตรมาสท่ี 4   ณ วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจังหวัด   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (11.2)ล าดับท่ี
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (9)

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)จ านวน หน่วยนับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้าน
การเกษตร
และสหกรณ์

งาน/โครงการ (11.1)

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน
โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล

18 การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดิน 6,895,780     ส.ป.ก. ธ.ค.61 - ก.ย.62 1 2 2 6,844,807.96     99.26
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
18.1 ด้านการจัดท่ีดิน 130 ราย 201,900        130 100 150,927.96
  1) จัดท าแผนแม่บท 30 ราย 30 100
  2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 100 ราย 100 100
(ส่งคืน งปม. 50,972.04 บาท)
18.2 การบริหารงานโครงการ 1 โครงการ 181,480        181,480.00
18.3 การจ้างเหมาบริการโครงการ 2 อัตรา 133,200        133,200.00        
18.4 การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
  1) ก่อสร้างถนนสายซอย 1 แห่ง 2,686,300     1 100.00 2,686,300.00     100.00
แปลง No.15 ระยะทาง 3.88 ก.ม.
  2) ก่อสร้างถนนสายซอย 1 แห่ง 3,692,900     1 100.00 3,692,900.00     100.00
แปลง AL8 ระยะทาง 7.205 ก.ม.

หมายเหตุ  ส่งคืนงบประมาณฝึกอบรม จ านวน 9 กิจกรรม เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการได้ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 241,613.42 บาท


