
แผนงาน :  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรมที่ 5 : ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ประเมินผล ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 63

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ

1 งานติดตาม ศปผ.

1.1
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัต

ลักษณ์พ้ืนถ่ิน
สปส

1.2 โครงการเกษตรอัจฉริยะ สปป

1.3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ สปป

1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย สปส

1.5 โครงการเกษตรแปรรูป สปพ

1.6 การส่งเสริมพืชสมุนไพร สปพ

1.7
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป

ที่ดิน
สปพ

1.8 โครงการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงคุณภาพดิน สปพ

1.9
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

สปพ

1.10 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม สวป

2 งานประเมินผล

2.1 โครงการป้องกันและก าจัดใบด่างมันส าปะหลัง สปพ  งบ. กสก.

2.2
โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
1 เรื่อง ศปร

2.3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถี

เกษตร   ปี 2561
1 เรื่อง สผพ

2.4
โครงการภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน  า ปี 2560 ของ กษ.
สปป

2.5
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื นที่เกษตร ปี 

2562
สวป

2.6
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

เกษตร ปี 2562
สปส

2.7
โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

ปี 2563/64
สปธ  งบ กข.

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563

หมายเหตุ

1



ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย

Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563
หมายเหตุ

3 งานวิชาการประเมินผล ศปผ.

3.1
งานพัฒนาบุคลากร กษ. ด้านการติดตามและ

ประเมินผล
1 เรื่อง สวป

 งบ พฒันาบุคคล

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

Multinomial Logistic Regression ส าหรับ

การประเมินผล

3.2  งานพัฒนาเทคนิคการติดตามประเมินผล สวป

 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

จัดท ารูปแบบการส ารวจ และบันทึกข้อมูลการ

ประเมินผลโครงการ

3.3  งานพัฒนาระบบริหารราชการ สวป

 2) การสัมมนาการน าเสนอผลงานการ

ประเมินผล   โครงการประจ าปี

4 การบริหารองค์กร ฝบท

5 ค่าสาธารณูปโภค ฝบท

6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตปท.ชั่วคราว สวป  (ต้ังงบที่ กศป.)

1) การประชุมวิชาการประเมินผลระหว่าง

ประเทศ Canadian Evaluation Society 

(CES) Annual Conference ที่ประเทศ

แคนาดา

งบรายจ่ายอ่ืน

1
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามแนว

พระราชด าริ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน
1 เรื่อง ศปผ.

2
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตาม

พระราชด าริ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน
1 เรื่อง ศปผ.

3
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตาม

พระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี
1 เรื่อง ศปผ.

4
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัด

จันทบุรี
1 เรื่อง ศปผ.

5
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม

พระราชด าริ จังหวัดระยอง
1 เรื่อง ศปผ.
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย

Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563
หมายเหตุ

6
โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 

จังหวัดเลย
1 เรื่อง ศปผ.

7
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 เรื่อง ศปผ.

8
โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่า

ตอง จังหวัดเชียงใหม่
1 เรื่อง ศปผ./สศท. 1

9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

10 โครงการเกษตรวิชญาฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เรื่อง/ สศท. 1

11 โครงการร้อยใจรักษ์  จังหวัดเชียงใหม่ 1 เรื่อง/ สศท. 1

12
โครงการ "รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" 

จังหวัดเชียงใหม่ และเลย
สศท. 1,3

13
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จังหวัดน่าน 1 เรื่อง
สศท. 2

14
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 1 เรื่อง/

สศท. 8

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิตการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ตัวชี้วัด-ผลผลิต ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (ร้อยละ 85)

กิจกรรม กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด-ผลผลิต จ านวนรายงานติดตามประเมินผล เพ่ือเปน็ข้อมูลเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ

1 แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

1.1
โครงการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรมตาม

แผนที่การเกษตรเชิงรุก
สปพ.

1.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบระบบแปลง

ใหญ่1 กิจกรรมติดตามประเมินผล 1 เรื่อง สปป./สศท.1-12

2 กิจกรรมการขับเคลื่อนงานในพื นที่ 65 จังหวัด สศท.1-12

 บริหารจัดการโครงการ (ศปผ) ฝบท.

1.3 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมติดตาม 1 เรื่อง ศปผ.

กิจกรรมศึกษาวิจัย 1 เรื่อง สวศ.

หมายเหตุกิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563

3



ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย

Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563
หมายเหตุ

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ สศท.1-12

บริหารจัดการโครงการ ฝบท.

2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.

2.1
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูป้ระสิทธภิาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร
สปธ

บริหารจัดการโครงการ ฝบท.

2.2
โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกร 

รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
สปป

2.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง สปธ

2.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศปร

2.5
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตร
สผพ

2.6
โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลด

ต้นทุนการผลิต
สปธ.

2.7
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
สปป.

2.8
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน

การเกษตร
สวป

2.9

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/

วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์

สปพ.

2.10  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน * หน่วยงานจา้งทีป่รึกษาด าเนินโครงการจงึไม่มีการลงพืน้ทีร่วบรวมข้อมูล สปส.

2.11
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

ส าหรับสินค้าเกษตร
สปส.

2.12
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธรุกิจของ

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธรุกิจชุมชน
สปธ

2.13 โครงการเกษตรกรรมทางเลือก/เกษตร

ผสมผสาน
 ศปร

2.14
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนา 

Logic Model สู่ 3D Logic Model"
สวป.

2.15

การสัมมนาชี แจงตัวชี วัดการติดตามและ

ประเมินผลแผนบูรณาการและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

สวป.

2.16
การสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผน

บูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
สวป.

2.17 ค่าบริหารจัดการ ฝบท.

งบเฉพาะ ศปผ.
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย

Q1 ป ี2562 Q2 ป ี2563 Q3 ป ี2563 Q4 ป ี2563
หมายเหตุ

3 2) กิจกรรมนิเทศงาน กนผ.

บริหารจัดการโครงการ
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