
ที่ Agenda หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ความก้าวหน้า หมายเหตุ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 882 815 92.40
2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 

2560
(1) พืน้ทีด่ ำเนินกำร 600 แปลงเดิม

 - ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช แปลง 381 330 86.61
 - ส่งเสริมและสำธติกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ตัน 332.80 237.60 71.39
 - ส่งเสริมและสำธติกำรปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ตัน 5,946 3,654 61.45
 - ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ตัน 780 717 91.92
 - ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ ลิตร 944,900 859,234 90.93

(2) พืน้ทีด่ ำเนินกำร 400 แปลงใหม่
 - ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช แปลง 138 3 2.17
 - ส่งเสริมและสำธติกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ตัน 169.20 2.70 1.60
 - ส่งเสริมและสำธติกำรปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ตัน 1,356 2 0.15
 - ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ตัน 1,020 106 10.39
 - ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ ลิตร 307,120 6,775 2.21

3 เกษตรอินทรีย์ ไร่ 10,000 10,327.45 103.27

1. โครงกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
(พืน้ทีท่ัว่ไป)

 - ขั้นที ่1 พืน้ทีเ่ร่ิมใหม่ ไร่ 7,220.70 5,550.70 76.87

 - ขั้นที ่2 ต่อยอดด้วยกระบวนกำร PGS
 - ขั้นที ่3 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ PGS

ไร่ 2,779.30 4,776.75 171.87

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วนัที ่18 เมษายน พ.ศ.  2560



ที่ Agenda หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ความก้าวหน้า หมายเหตุ
(1.1)  โครงกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ (พืน้ทีท่ัว่ไป)

 - ขั้นที ่1 พืน้ทีเ่ร่ิมใหม่ ไร่ 6,070.70 4,400.70        72.49
 - ขั้นที ่2 ต่อยอดด้วยกระบวนกำร PGS
 - ขั้นที ่3 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ PGS

(1.2) โครงกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
(ยโสธรโมเดล)

 - ขั้นที ่1 พืน้ทีเ่ร่ิมใหม่ ไร่ 1,150 1,150            100.00
 - ขั้นที ่2 ต่อยอดด้วยกระบวนกำร PGS ไร่ 697 1,707            244.91

2. โครงกำรฝึกอรมด้ำนพัฒนำเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 3 หลักสูตร รำย 820 330              40.24
2.1 หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" รำย 420 330              78.57
2.2 หลักสูตร "กำรขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบกำรรับรองแบบมี
ส่วนร่วม

รำย 300 -                  0.00 อบรมเดือนเมษำยน 2560

2.3 หลักสูตร "เทคนิคกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มเพือ่นในกระบวนกำรรับรอง
แบบมีส่วนร่วมร่วม (PGS Peer Review Process)

รำย 100 -                  0.00 อบรมเดือนพฤษภำคม 2560

4 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
(1) ศึกษำดูงำนแปลงต้นแบบ รำย 6,292 6,292 100.00
(2) สนับสุนนปัจจัยกำรผลิตพืน้ฐำน รำย 70,000 139 0.20

5 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(1) จัดต้ังธนำคำร แห่ง 80 69 86.25
(2) ด ำเนินกำรผลิตตำมเป้ำหมำยทีใ่ห้กำรสนับสนุน

 - ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ตัน 2,682 2,627 97.95
 - ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ ลิตร 749,500 607,330 81.03

6 การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ปอเทือง)
ด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ไถเตรียมดิน ไร่ 194,510.27 194,510.27 100.00
(2) ไถกลบเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋ (3ใน 4 ของพืน้ที่) ไร่ 145,830.67 29,027.57 19.90
(3) เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์และไถกลบซำก (1ใน 4 ของพืน้ที่) ไร่ 48,679.60 0.00 ด ำเนินกำรปลำยเดือน เม.ย.-พ.ค. 60

ไร่ 2,082.30 3,069.75        76.87      



ที่ Agenda หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ความก้าวหน้า หมายเหตุ
7 โครงการจัดทีด่ินท ากินและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทีด่ินในเขตปฏิรูป

ด ำเนินกำร 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) รับข้อมูลขอบเขตพืน้ทีโ่ครงกำรจำก ส.ป.ก. แปลง 21 21 100.00
(2) วเิครำะห์ข้อมูลดิน กำรใช้ทีดิ่น และควำมเหมำะสมของดินต่อกำร
ปลูกพืช

แปลง 12 10
83.33

(3) จัดท ำร่ำงแนวทำงกำรใช้ทีดิ่น ในพืน้ที ่ส.ป.ก. แปลง 12 10 83.33
(4) พิจำรณำและตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ทีดิ่นในพืน้ที ่ส.ป.ก. แปลง 12 7 58.33
(5) ประสำนงำนและจัดส่งรำยงำนให้ ส.ป.ก. จังหวดั แปลง 12 7 58.33
(6) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร แปลง 12 7 58.33

8 การพัฒนาแหล่งน  าและการบริการจัดการน  า
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า แห่ง 187 117 62.57

 - แหล่งน้ ำขนำดเล็ก แห่ง 149 96 64.43
 - ระบบท่อส่งน้ ำ แห่ง 38 21 55.26

(2) โครงการพัฒนาแหล่งน  าชุมชน แห่ง 7 1                14.29  ด ำเนินกำรขุดเสร็จแล้ว 1 แห่ง คือ จ.ยโสธร
จ.นครปฐม ด ำเนินกำรแล้ว 42.16%
ปรำจีนบุรี ด ำเนินกำรแล้ว 46%
สุรินทร์ ด ำเนินกำรแล้ว 22.16% 
หนองบัวล ำภู ด ำเนินกำรแล้ว 38% 
กระบี ่ด ำเนินกำรแล้ว 83%
และสงขลำ ด ำเนินกำรแล้ว 55%

(3) โครงการแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 44,000 41,923 95.28
9 Smart Farmer ราย 82,744 82,744 100.00

(1) อบรมหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน รำย 74,558 74,558 100.00
(2) อบรมหมอดินอำสำประจ ำต ำบล รำย 7,213 7,213 100.00
(3) อบรมหมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอ รำย 896 896 100.00
(4) อบรมหมอดินอำสำประจ ำจังหวดั รำย 77 77 100.00



ที่ Agenda หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ความก้าวหน้า หมายเหตุ
10 Smart Officer ราย 1,386 1,301 93.87

(1) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเป็น Smart Officer 
(ภายใน)

ราย 1,220 1,210 99.18

 - หลักสูตรกระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม รำย 200 201 100.50
 - หลักสูตร EQ เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรท ำงำน รำย 50 50 100.00

 - หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรและกำรบริหำรงำนพัสดุให้มีควำมโปร่งใสเพือ่
ตระหนักถึงปัญหำของกำรทุจริตคอรัปชั่น

รำย 240 242 100.83

 - หลักสูตรมำตรฐำนวชิำกำรงำนพัฒนำทีดิ่น รำย 50 50 100.00
 - หลักสูตรกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ รำย 70 76 108.57
 - หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นวทิยำกร รำย 40 40 100.00
 - กำรฝึกอบรมผ่ำนส่ือกำรเรียนกำรสอนระบบ e-Training หลักสูตร
กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำในเขตพัฒนำทีดิ่น รุ่นที ่2-4

รำย 90 90 100.00

 - หลักสูตร กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีก่รมพัฒนำทีดิ่น

รำย 120 120 100.00

 - หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในกำร
ปฏิบัติรำชกำร รุ่นที ่1

รำย 100 100 100.00

 - หลักสูตร ภูมิสำรสนเทศและเทคนิคกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำรสนเทศภูมิศำสตร์

รำย 120 120 100.00

 - หลักสูตร กำรสร้ำงสรรค์ส่ือภำพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมือ
อำชีพ

รำย 40 40 100.00

 - หลักสูตร ลดควำมเส่ียงให้กับเวบ็ไซต์หน่วยงำนกำรเจำะระบบและ
ขโมยข้อมูล

รำย 40 40 100.00

 - หลักสูตร "กำรเป็นข้ำรำชกำรทีดี่ส ำหรับข้ำรำชกำรทีอ่ยู่ระหวำ่ง
ทดลองปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร" ปีงบประมำณ 2560 รำย 30 11 36.67

 - กำรปฏิบัติธรรมประจ ำปีงบประมำณ 2560 รุ่นที ่1 รำย 30 30 100.00



ที่ Agenda หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ความก้าวหน้า หมายเหตุ
(2) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเป็น Smart Officer 
(ภายนอก)

ราย 166 91 54.82

 - หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษระดับต้น 
(Beginners) รุ่นที ่4

รำย 5 5 100.00

 - หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รำย 26 2 7.69
อบรมคร้ังที ่1ระหวำ่งวนัที ่15 พ.ย. 59 - 2 ธ.ค 59 
และ คร้ังที ่2 เดือนม.ิย. 60

 - หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลำง รำย 6 6 100.00

 - หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รำย 20 12 60.00
อบรมรุ่นที ่1 ระหวำ่งวนัที ่6 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60
รุ่นที ่2 ระหวำ่งวนัที ่28 ก.พ. - 28 เม.ย. 60 
และ รุ่นที ่3 ระหวำ่งวนัที่30 พ.ค. - 25 ก.ค. 60

 - หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง:ผู้น ำทีม่ีวสัิยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รำย 1 0 0.00 อบรมระหวำ่งวนัที ่31 พ.ค. -8 ก.ย. 60

 - หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.) รุ่นที่6 รำย 4 4 100.00

 - หลักสูตร Smart officer รำย 104 62 59.62 อยู่ระหวำ่งกำรฝึกอบรม
11 มาตรฐานสินค้าเกษตร ตัวอย่าง 700 456 65.14


