




พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2556

	 งานของแผ่นดินนั้น	 เป็นงานส่วนรวม	 มีผลกว้างขวาง	 เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคล 

ทุกคนทุกฝ่าย	 เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก	 ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ	 

อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน	 ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา	 ข้าราชการผู้ปฏิบัติ

บริหารงานของแผ่นดิน	 ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้าง 

รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง	 แม้กระทั่งค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ	 ใช้ปัญญาและเหตุผล 

เป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย	 โดยถือว่าความคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์นั้น	คือ	การระดมสติปัญญา

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย	 เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและ 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส�าเร็จผล	เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาต ิ

และประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556
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	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งมั่นด�าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ที่ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การจัดการและเพิ่มมูลค่า 

สินค้าเกษตร	 การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรในภาคเกษตร	

ตลอดจนการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนมาโดยตลอด

	 ปีงบประมาณ	2556	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการ 

ตามแผนปฏบิตัริาชการซึง่ตอบสนองต่อภารกจิและนโยบายดงักล่าว	รวม

ถึงภารกิจอื่น	ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	อาทิเช่น	การขึ้นทะเบียน 

เกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 การช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัย

ธรรมชาติ	 การแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพืช	การด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 รวมทั้ง	 การบริหารจัดการปัญหาผลไม้	 

ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

	 ปีงบประมาณ	2557	 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย 

ปรับระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้รูปแบบ	MRCF	System	 ในการ

ท�างานในพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลแผนที่	 (Mapping)	 ประสานและให้ 

บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลระยะไกล	(Remote	

Sensing)	ด�าเนินการร่วมกับเกษตรกร	ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบ 

มีส่วนร่วม	(Community	Participation)	 และเข้าท�างานในพื้นที่แบบ

เฉพาะเจาะจง	(Specific	Field	Service)	 สร้างนักส่งเสริมการเกษตร 

มืออาชีพ	 “Smart	Extension	Officer”	 ให้มีบทบาทในการประสาน 

ขับเคลื่อนและบูรณาการการท�างานในพื้นที่	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ที่ตรงจุดและยั่งยืน	 ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด	 “Change	

to	the	Best”	

กรมส่งเสริมการเกษตร

ค�าน�า
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
n	 วิสัยทัศน์

n	 พันธกิจ	ค่านิยม	

n	 ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	

n	 โครงสร้างองค์กรและกลุ่มเป้าหมายการท�างาน 

	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	

n	 อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่

n	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

	 (แยกตามหมวดรายจ่าย/แยกตามยุทธศาสตร์)

n	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน 

	 ปีงบประมาณ	2556	

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
n	 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

	 ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	(ก.พ.ร.)

n	 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี

	 ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
n	 งบแสดงฐานะการเงิน

n	 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
n	 คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรประจ�าปี	2556

n	 คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี	2556	 

	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

สารบัญ
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ผู้บริหาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจ�าปี 2557

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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นายน�าชัย พรหมมีชัย 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายบริหาร

นายไพรัช หวังดี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายวิชาการ

นายสุรพล จารุพงศ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
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นายประสงค์ ไชยลังกา
เลขานุการกรม

นายพีรพร พร้อมเทพ
ผู้อ�านวยการ
กองแผนงาน

นายวีระ โตสงคราม
ผู้อ�านวยการ

กองการเจ้าหน้าที่

นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
ผู้อ�านวยการ

กองพัฒนาการเกษตร 
พื้นที่เฉพาะ

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
รักษาการผู้อ�านวยการ

กองคลัง

นายส�าราญ สาราบรรณ์
ผู้อ�านวยการ

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
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นางพัชรินทร์ นาคะประวิง
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร

นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผู้อ�านวยการ

กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย

นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อ�านวยการ
ส�านักพัฒนา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางอรสา ดิสถาพร
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร

นายสงกรานต์ ภักดีคง
ผู้อ�านวยการ

กองพัฒนาเกษตรกร
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นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2

นางปทุมวัน ประจันพล
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4

นายไพศาล โรจนสราญรมย์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5

นายชาตรี บุญนาค
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6

นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7
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นายศุภนารถ เกตุเจริญ
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายณัฐภูมิ สุขมล
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 8

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ผู้อ�านวยการ

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นายสุรัตน์  สงวนทรัพย์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 9

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส
ผู้อ�านวยการ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

นางนฤมล บูรณะพิมพ์
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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วิสัยทัศน์

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม 

และพัฒนาให้เกษตรกร 

อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

❝

❞
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พันธกิจ

ค่านิยม

1.
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร 

ตามความต้องการของตลาด

3.
ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน 

และจ�าหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.
ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  

และบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน

“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง”
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ภารกิจและ 
อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
	 ข้อ	1	 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร	 มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่ม

ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต	 การแปรรูป	 การเพิ่มมูลค่าในสินค้า

เกษตร	 การก�าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร	 

การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์	 ตลอดจนการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรสู ่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง 

ในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร	 โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	 

ดังต่อไปนี้

	 1)	 ส่งเสริม	และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

	 2)	 ฝึกอาชีพเกษตรกร	และให้บริการทางการเกษตร

	 3)	 พัฒนา	ส่งเสริม	และประสานการถ่ายทอดความรู้ 

	 	 ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืช	ประมง	 

	 	 และปศุสัตว์	แก่เกษตรกร

	 4)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็น 

	 	 อ�านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ 

	 	 ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
	 มาตรา	24	 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรท�าหน้าที่เป็นส�านักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรับผิดชอบ 

งานธุรการ	งานประชุม	การศึกษาข้อมูล	และกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ 

งานของคณะกรรมการ	 ให้ส�านักงานเกษตรจังหวัดท�าหน้าที่และ 

รับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
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โครงสร้างองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร
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อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

1. ข้าราชการ
หน่วย : อัตรา

ต�าแหน่ง
ประเภท

ข้าราชการ
ระดับ

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

บริหาร สูง - - 1 - 1

ต้น - - 3 - 3

อ�านวยการ สูง - 31 25 1 57

ต้น - 19 15 1 35

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ - - - - -

เชี่ยวชาญ - - 3 - 3

ช�านาญการพิเศษ - 556 284 7 847

ช�านาญการ - 3,575 714 6 4,295

ปฏิบัติการ - 1,389 246 1 1,636

ทั่วไป อาวุโส 32 47 1 - 80

ช�านาญงาน 720 902 33 - 1,655

ปฏิบัติงาน 225 121 - - 346

รวม 977 6,640 1,325 16 8,958

2. ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ
หน่วย : อัตรา

ต�าแหน่งประเภท
วุฒิการศึกษา

รวม
ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลูกจ้างประจ�า 943 35 - - 978

พนักงานราชการ 872 1,128 6 - 2,006

รวม 1,815 1,163 6 - 2,984

รายงานประจ�าปี 2556
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2556 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับทั้งสิ้น 5,397,199,800 บาท
 1. จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

	 	 1.1	 งบบุคลากร	 3,633,003,400	 บาท

	 	 1.2	 งบด�าเนินงาน	 1,603,332,800	 บาท

	 	 1.3	 งบลงทุน	 122,525,400	 บาท

	 	 1.4	 งบรายจ่ายอื่น	 38,338,200	 บาท

 2. จ�าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

	 	 2.1	 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่	1	การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

	 	 	 180,726,200	บาท

	 	 2.2	 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่	3	การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 	 	 อย่างมีเสถียรภาพ	และยั่งยืน	5,216,473,600	บาท

รายงานประจ�าปี 2556
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2556 - 2559

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.	การตอบสนองนโยบายส�าคัญ
ของรัฐบาล

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

ระดับความส�าเร็จของ 
การด�าเนินงาน	โครงการ 
และกิจกรรมตามนโยบายส�าคัญ
ของรัฐบาล

2.	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกร	และ
ภาคเกษตร

2.1	เกษตรกรมีความสามารถ 
ในการผลิตและจัดการ 
สินค้าเกษตร

2.1	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ที่มีการน�าไปปฏิบัติ

2.2	เกษตรกรมีการท�ากิจกรรม 
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืน

2.2	จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การส่งเสริม	และพัฒนา 
ความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ที่มีการน�าไปปฏิบัติ

3.	การบูรณาการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่

เกิดการบูรณาการงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่

จ�านวนงบประมาณที่มีการใช ้
ในการบูรณาการในพื้นที่

4.	การพัฒนาศักยภาพ 
การส่งเสริมการเกษตร

การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร
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ผลการปฏิบัติราชการ

1. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 
    การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน
หมายเหตุ

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
ค่าคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายนอก 70.00 4.3501
ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลัก

60.00 4.2695

ตัวชี้วัดที่	1.1	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ
ต่อนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวง

31.00 4.0492

ตัวชี้วัดที่	1.1.1	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร	(ล้านล้านบาท)

7.50 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.4300 1.0700 0.0802

ตัวชี้วัดที่	1.1.2	รายได้เงินสดทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อ	ครัวเรือน	(บาท/ครัวเรือน/ปี)

7.50 137,565 139,065 140,565 142,065 143,565 5.0000 0.3750

ตัวชี้วัดที่	1.1.3	ผลผลิตพืชส�าคัญเฉลี่ยต่อไร่	 
(กิโลกรัมต่อไร่)

8.50 5.0000

ตัวชี้วัดที่	1.1.3.1	ข้าวนาปี กิโลกรัม
ต่อไร่

0.00 - - - *

ตัวชี้วัดที่	1.1.3.2	ข้าวนาปรัง กิโลกรัม
ต่อไร่

0.00 - - - *

ตัวชี้วัดที่	1.1.3.3	ยางพารา	 กิโลกรัม
ต่อไร่

0.00 - - - *

ตัวชี้วัดที่	1.1.3.4	มันส�าปะหลัง กิโลกรัม
ต่อไร่

8.50 2,900 3,030 3,160 3,290 3,420 5.0000 0.4250

ตัวชี้วัดที่	1.1.4	จ�านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน�้า
ที่เพิ่มขึ้น	(ไร่)

0.00 - - - *

ตัวชี้วัดที่	1.1.5	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของสินค้า 
ที่มีการบริหารการผลิตในเชิงพื้นที่

ระดับ 7.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3750

ตัวชี้วัดที่	1.2	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัด 
ตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า	และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	(	Joint	KPIs)	(ถ้ามี)

29.00 4.5050

ตัวชี้วัดที่	1.2.1	ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถจัดท�าแผนพัฒนา
กิจการ	วิสาหกิจชุมชนได้

ร้อยละ 9.00 80 85 90 95 100 99.6600 4.9320 0.4439

ตัวชี้วัดที่	1.2.2	ร้อยละของอาสา	สมัครเกษตรหมู่บ้าน	
(อกม.)	ที่มี	คุณสมบัติพื้นฐานในการเป็น	 
Smart	Farmer

ร้อยละ 8.00 16 18 20 22 24 37.9800 5.0000 0.4000

ตัวชี้วัดที่	1.2.3	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ 
การอบรมการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัย 
และได้มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร

ร้อยละ 8.00 92 94 96 98 100 104.7400 5.0000 0.4000

ตัวชี้วัดที่	1.2.4	ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกันเรื่องข้าวไทย

2.00 141,533 159,224 176,916 194,608 212,299 2.1282 2.1282 0.0426

ตัวชี้วัดที่	1.2.6	ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกันเรื่อง	ครัวไทยสู่ครัวโลก

2.00 1,047,904 1,067,676 1,087,448 1,107,220 1,126,991 1.0000 1.0000 0.0200
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน
หมายเหตุ

1 2 3 4 5
ผลการ

ด�าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
ค่าคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

ตัวชี้วัดที่	1.3	ระดับความส�าเร็จของการเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 
(ASEAN	Readiness)

ระดับ 0.00 - - - *

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 10.00 65 70 75 80 85 84.1700 4.8340 0.4834
มิติภายใน 30.00 4.8645
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

2.50 4.4007

ตัวชี้วัดที่	4.1	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย	ลงทุน

ร้อยละ 1.00 72 74 76 78 80 95.0000 5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่	4.2	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย	ภาพรวม	6	เดือนแรก

ร้อยละ 0.50 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 46.4700 2.0036 0.0100

ตัวชี้วัดที่	4.3	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย	ภาพรวม	12	เดือน

ร้อยละ 0.50 92 93 94 95 96 98.8800 5.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่	4.4	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 0.50 92 93 94 95 96 109.5500 5.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิต 
ที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.1440 4.1440 0.1243

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ

ระดับ 4.00 1 3 5 5.0000 5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5.00 5.0000
ตัวชี้วัดที่	8.1	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน
ลักษณะส�าคัญขององค์การ

ระดับ 2.00 1 3 5 5.0000 5.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่	8.2	ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ 
ความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่	8.3	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ

3.00 5.0000

ตัวชี้วัดที่	9.1	ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ 
ความส�าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่	9.2	จ�านวนข้อมูลเชิงประจักษ ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

จ�านวน 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

3.00 5.0000

ตัวชี้วัดที่	10.1	ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ 
ความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่	10.2	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน
โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

รวม 100.00 4.5044
คะแนนที่ได้ 4.5044

หมายเหตุ : *	หมายถึง	ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนี้	ไม่วัดผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการนี้
	 **	หมายถึง	รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เป็นไปตามผลการพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดนี้
	 ***	หมายถึง	มีการปรับลดค่าคะแนนที่ได้ในภาพรวม	กรณีที่ส่วนราชการมีการรายงานผล	e-SAR	รอบ	12	เดือนล่าช้ากว่าก�าหนด	จะปรับลดคะแนน	0.0500	คะแนน
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2. ผลการปฏิบัติราชการ 
    ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน

2.1 ด้านการให้บริการ

2.1.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.56)
	 1)	 ปี	2555/56	 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และ 

ยางพารา	ผลการขึ้นทะเบียนฯ	ได้มีการออกใบรับรองให้เกษตรกรน�าไปใช้ร่วมโครงการรับจ�าน�า	ดังนี้

  n	 ข้าวครั้งที่	1	ออกใบรับรอง	3,491,889	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	63,411,898	ไร่	ผลผลิต	28,613,087	ตัน

  n	 ข้าวครั้งที่	2	ออกใบรับรอง	669,373	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	13,698,556	ไร่	ผลผลิต	9,072,065	ตัน

  n	 มันส�าปะหลัง	ออกใบรับรอง	473,852	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	7,624,534	ไร่	ผลผลิต	26,717,044	ตัน

  n	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ออกใบรับรอง	220,216	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	4,086,712	ไร่	ผลผลิต	2,754,863	ตัน

  n	 ปาล์มน�้ามัน	ออกใบรับรอง	59,078	ราย	99,399	แปลง	(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ)
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	 2)	 ปี	2556/57	มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส�าปะหลัง	ซึ่งมีความก้าวหน้า

การด�าเนินงาน	ดังนี้

  n	 ข้าว	(นาปี)	ครั้งที่	1	ออกใบรับรอง	2,819,123	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	51,483,178	ไร่	ผลผลิต	22,636,903	ตัน	

  n	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ออกใบรับรอง	299,929	ครัวเรือน

	 	 	 พื้นที่	5,818,431	ไร่	ผลผลิต	4,098,133	ตัน

  n	 มันส�าปะหลัง	อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน	347,581	ครัวเรือน	พื้นที่	19,932,723	ไร่	

  n	 ยางพารา	ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเปิดกรีดระดับต�าบล	737,050	ครัวเรือน

	 	 	 1,096,775	แปลง	พื้นที่	9.99	ล้านไร่
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2.1.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
	 1)	 ปี	2556	 เกิดภัยธรรมชาติ	 จ�านวน	5	 ภัย	 ได้แก่อุทกภัย	 วาตภัย	 ภัยแล้ง	 ฝนทิ้งช่วง	 และ 

ศัตรูพืชระบาด	 เกษตรกรได้รับความเสียหาย	499,678	 ราย	 พื้นที่การเกษตรเสียหาย	4,081,941	 ไร่	 

วงเงินให้ความช่วยเหลือ	4,664,300,947	ล้านบาท	

  n	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เกษตรกร	 

4,235	ราย	พื้นที่เสียหาย	22,687	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	20,982,208	บาท

  n	 เงินทดรองราชการในอ�านาจนายอ�าเภอ	 และผู้ว่าราชการจังหวัด	 เกษตรกร	12,479	 ราย	 

พื้นที่เสียหาย	48,667	ไร่	วงเงินให้ความช่วยเหลือ	42,769,580	บาท

  n	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอ�านาจปลัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์	 เกษตรกร	8,470	 ราย	 พื้นที่เสียหาย	52,648	 ไร่	 วงเงินให้ความช่วยเหลือ	 

51,483,273	บาท

  n	 การให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินงบกลาง	 เกษตรกร	474,494	 ราย	 พื้นที่เสียหาย	 

3,957,939	ไร่	วงเงิน	4,459,065,887	ล้านบาท	
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	 2)	 กรมส่งเสริมการเกษตรได ้เร ่งรัดการส�ารวจ	 สรุป	 

ประมวลผลข้อมูล	 และตรวจหลักฐาน	 ให้รวดเร็วขึ้น	 และประสาน 

การด�าเนินงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส�ารวจ 

และการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ	 ให้มีความถูกต้อง	 สมบูรณ์	 รวมทั้ง 

ได้ทยอยเสนอเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด�าเนินการ 

ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการคั่งค้างของเรื่องที่เสนอขอความช่วยเหลือ
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2.1.3 การแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
 1) แก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชอย่างต ่อเนื่อง 

โดยเน้นการด�าเนินงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่

 2) จดัตัง้ศนูย์จดัการศตัรพูชืชมุชน	ส�ารวจตดิตามสถานการณ์

และแจ้งเตือนการระบาด	และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร

 3) เพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส�าปะหลัง 

  n	 พบการระบาดสูงสุดในปี	2552	พื้นที่	1,442,481	ไร่	

  n	 ด�าเนินการควบคุมการระบาดโดยใช้วิธีการต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี	 

การผลิตขยายและปล่อยแตนเบียนและแมลงช้างปีกใส

  n	 การระบาดลดลงอย่างมาก	โดยในปี	2556	 

พบการระบาดเพียง	3,340	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	0.05	

ของพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังทั้งหมด
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 4) เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลข้าว 

  n	 พบการระบาดสูงสุดในปี	2554	พื้นที่	1,680,284	ไร่	

  n	 ด�าเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน	 

การใช้เครื่องดูดแมลง	การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

ในการป้องกันก�าจัด

  n	 การระบาดลดลงอย่างมาก	โดยในปี	2556	 

พบว่ามีการระบาดเพียง	40,811	ไร่	 

คิดเป็นร้อยละ	0.25	ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด
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 5) แมลงศัตรูมะพร้าว

  n	 แมลงศัตรูมะพร้าวที่ส�าคัญมี	 2	 ชนิด	 คือ	 แมลง 

ด�าหนาม	และ	หนอนหัวด�า

  n	 พบการระบาดของแมลงด�าหนามมากที่สุดในป	ี2554	

จ�านวน	174,112	 ไร่	 และหนอนหัวด�าพบการระบาด

มากที่สุดปี	2556	จ�านวน	102,725	ไร่

  n	 ด�าเนินการควบคุมศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่องด้วย 

วิธีผสมผสาน	 ได้แก่	 รณรงค์	 ตัดทางใบเผาท�าลาย	 

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและปล่อยศัตรูธรรมชาติ

  n	 ในปี	2556	 การระบาดของแมลงด�าหนามเริ่มลดลง	 

คือมีพื้นที่ระบาด	112,542	 ไร่	 แต่หนอนหัวด�ามีการ

ระบาดเพิ่มมากขึ้น	คือมีพื้นที่ระบาด	102,725	ไร่	

  n	 มาตรการเร่งรัดด�าเนินการคือการใช้สารเคมีฉีด 

เข้าล�าต้นเพื่อก�าจัดและตัดวงจร	 การระบาด	 ขณะนี้

ก�าลังด�าเนินการจัดซื้อสารเคมีและเตรียมเกษตรกร

ที่จะเป็นผู้ด�าเนินการ	 ซึ่งจะฉีดสารเคมีให้แล้วเสร็จ 

ในช่วงไตรมาสที่	3	ของปี	2557
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2.1.4 การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 n	 ด�าเนินงานในลักษณะบูรณาการการท�างานระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ให้เกษตรกรได้รับบริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหา 

ด ้านการเกษตรอย ่างครบวงจรในคราวเดียว	 เช ่น 

การวิเคราะห์ดิน	การวินิจฉัยโรคพืช	โรคสัตว์	โรคสัตว์น�้า 

และการให้วัคซีนป้องกันโรค

 n	 จัดคลินิกเกษตรเนื่องในวันคล ้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	จ�านวน	49,985	ราย

 n จัดคลินิกเกษตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ	จ�านวน	38,630	ราย

 n จัดคลินิกเกษตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	จ�านวน	28,515	ราย

 n	 จัดคลินิกเกษตรตามแผนของจังหวัด	จ�านวน	24,688	ราย
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2.1.5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

และพระบรมวงศานุวงศ์	 ที่ ได้พระราชทานแนวทางการด�าเนินงาน 

ให้หน่วยงานต่างๆ	 น�าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก	 ด้อยโอกาสและยากจน	

ตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 โดยยึดหลักสร้างความรู้ความเข้าใจ 

การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผ ่านกิจกรรม 

การฝ ึกอบรมเกษตรกรและการศึกษาดูงานจากแหล ่ง เรียนรู ้	 

รวม	13,745	 ราย	 จาก	67	 โครงการย่อย	 ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 แนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ 

และด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม	 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้พออยู่พอกิน	 สามารถพึ่งพาตนเองได ้

ในระยะยาว	
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2.1.6 โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียน 
 ต�ารวจตระเวนชายแดนและชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  
 พ.ศ. 2558
	 ด�าเนินการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตทาง 

การเกษตรในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 โดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 

และกลุ ่มเกษตรกรอื่นๆ	 แล้วขยายผลการน้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ

และการด�าเนินโครงการจากโรงเรียนต้นแบบของกองก�ากับการต�ารวจ

ตระเวนชายแดนไปสูโ่รงเรยีนภายใต้โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 

ทั่วไป	 ตลอดจนขยายผลไปยังหมู ่บ้านที่ตั้งโรงเรียน	 ท�าให้เกิดการ 

พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	 ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก	 เสริมสร้าง 

ความมั่นคงด้านอาหาร	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปด�าเนินการ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 อาทิการจัดท�าแผนความต้องการและแผนการผลิต	 

ในโรงเรียน	 การฝึกอบรมครู	 นักเรียน	 และชุมชน	 ในเรื่องการผลิต 

ทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร	 ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มด�าเนินการ 

ตั้งแต่ปี	2556	-	2558
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2.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
       สินค้าเกษตร

2.2.1 การส่งเสริมการผลิต
	 1)	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภายใต้แนวคิดช่วยรักษาระดับราคาผลไม้ 

ไม่ให้ตกต�่าในช่วงผลผลิตออกมากและป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ 

ออกสู่ตลาด	 เร่งรัดการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	 ส่งเสริม

การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภค 

ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ	 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนรวม 

เพื่ิอช่วยเหลือเกษตรกร	ดังนี้	ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก	

(ทุเรียน	มังคุด	เงาะ	และลองกอง)	วงเงิน	137.1365	ล้านบาท	จ�านวน	

55,500	ตัน	ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ลิ้นจี่	20.177	ล้านบาท	จ�านวน	

6,750	 ตัน	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้	(ทุเรียน	 มังคุด	 เงาะ	 

และลองกอง)	 วงเงิน	136.4345	 ล้านบาท	 จ�านวน	35,330	 ตัน	 และ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาล�าไย	 วงเงิน	169.1315	 ล้านบาท	 จ�านวน	 

127,470	ตัน
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	 2)	 กล้วยไม้	 เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการผลิตกล้วยไม้

คณุภาพ	การผลติกล้วยไม้	เพือ่อนรุกัษ์ความยัง่ยนื	การฟ้ืนฟสูวนกล้วยไม้

และการปลูกสร้างสวนใหม่	จ�านวน	1,244	ราย

	 3)	 สบัปะรด	เกษตรกรได้รบัความรูเ้รือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตสับปะรดและการตลาด	จ�านวน	5,522	ราย
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	 4)	 ข้าว	 ร่วมกับกรมการข้าวในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน	14,480	 ราย	มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และ

ผลิตข้าวคุณภาพดี	 ศูนย์ข้าวชุมชน	362	 ศูนย์	 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐาน	จ�านวน	18,100	ตัน	ร่วมกับกรมชลประทาน

ในการปรับระบบการปลูกข้าวในพื้นที่ชลประทาน	12	จังหวัด	เกษตรกร

จ�านวน	 45,000	 ราย	 มีความรู ้ในการปลูกพืชหลังนา/พืชปุ ๋ยสด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	 อนุรักษ์ดินและน�้าให้อุดมสมบูรณ์	 

และมีทัศนคติในการท�านาปีละไม่เกิน	2	ครั้ง
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	 5)	 ผึ้ง	 เกษตรกร	1,450	 ราย	 มีความรู้เรื่องการผลิตขยาย

นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี	 การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพดีตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง	

GAP	 การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ	 อย.	

การแปรรูปของใช้ในครัวเรือนด้วยผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

	 6)	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนมันส�าปะหลัง	

เกษตรกร	13,500	 ราย	 มีความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

มันส�าปะหลัง	

	 7)	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์	 เกษตรกร	3,000	 ราย	 มีความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า 

วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 และสามารถใช้ปัจจัยการผลิต	 

ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิต
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	 8)	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนกาแฟ	

เกษตรกร	1,500	 ราย	 มีความรู ้ในด้านการลดต้นทุนการผลิตและ 

จัดการสินค้ากาแฟ	

	 9)	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนปรับระบบ 

การปลูกข้าว	 เกษตรกรจ�านวน	45,000	ราย	มีความรู้	สามารถอธิบาย

การปลูกพืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด	และสามารถน�าไปปฏิบัติ	ได้อย่างถูกต้อง	 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข ้าว	 อนุรักษ ์ดินและน�้าให ้มี 

ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
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	 10)	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล ์มน�้ามัน	 เกษตรกร	 

1,200	 ราย	 มีความรู้ในการ	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ามัน 

และการผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน

	 11)	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	 เกษตรกร	6,000	 ราย	 

สามารถดูแลรักษา	 สวนมะพร้าว	 และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของ 

แต่ละสภาพพื้นที่	 เพื่อเพิ่มคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น	 ส่งผลให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2.2.2 การสนับสนุนการผลิต
	 1)	 ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้โครงการ 

จัดระบบสินค้าเกษตรในพื้นที่	 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านบริหาร

จัดการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์	จ�านวน	1,501	ราย

	 2)	 เมล็ดพันธุ์	 (ถั่วเหลือง)	 เกษตรกรจ�านวน	1,300	 ราย	 

มีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ถั่วเหลือง	 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน	35	 ศูนย์	 สามารถผลิต 

เมล็ดพันธุ์ดี	จ�านวน	105,000	กิโลกรัม	
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	 3)	 บริหารศัตรูพืช	 โดยการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ	

ได้แก่	 แตนเบียน	 A. lopezi	 แมลงช้างปีกใส	 แตนเบียนไข่	 Tricho- 

gramma spp.	 และ	 Bracon hebetor	 สนับสนุนการด�าเนินงานของ	 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

	 4)	 ผลิต	-	 ขยายต้นพันธุ์สะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูก	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและ 

แมลงที่ติดมากับต้นพันธุ์	 ได้แก่	 หน่อไม้ฝรั่ง	25,000	 ต้น	 และกล้วย	

45,000	ต้น

	 5)	 ลดความเสี่ยงด้านราคาสับปะรด	 เกษตรกร	5,400	 ราย	 

มคีวามรูด้้านการผลติและการตลาดสบัปะรด	ลดต้นทนุการผลติ	ผลผลติ

ต่อไร่เพิ่มขึ้น	ผลผลิตมีคุณภาพดี	ราคามีเสถียรภาพ	ส่งผลให้เกษตรกร 

มีรายได้มั่งคง	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
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	 6)	 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรของไทยในงานต่างๆ	

เช่น	 การจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต	ิ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณ์	 เพิ่มพูนความรู้ของนักวิชาการเกษตร	

นักวิจัย	นักส่งเสริมการเกษตร	อาจารย์	และภาคเอกชน	โดยน�าความรู้ 

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย	 แล้วถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการ 

เพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทยให้แก่เกษตรกรต่อไป	 

งานประชาสัมพันธ์ผักและผลไม้ไทยในประเทศเวียดนาม	(Thailand	

Trade	Exhibition	2013)	 การจัดแสดงสินค้าสมุนไพรและเครื่องเทศ 

ของไทยในสาธารณรัฐอิตาลี	 (International	 Art	 and	Crafts	 

Exhibition	 2013)	 งานส่งเสริมผลไม้ไทยในงานเทศกาลลิ้นจี่	 

ณ	 เมืองเจิงเฉิง	 นครกวางโจว	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การจัดงาน

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลไม้ไทยในงานแสดงสินค้า	The	24th	China	 

Harbin	International	Economic	&	Trade	Fair	 ณ	 สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน	 งานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน	Asia	 Fruit	 

Logistica	2013	 ณ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้มีการ 

ขยายโอกาสเปิดตลาดสนิค้าเกษตรของไทยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต	 การจัดการ	

รสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค	 เกิดการเจรจาทางธุรกิจสินค้า 

เกษตรระหว่างผู ้ส่งออกไทยกับผู ้ประกอบการต่างประเทศโดยตรง	 

ผู้บริโภคชาวต่างประเทศรู้จักวิธีการบริโภคผลไม้ไทยอย่างถูกวิธี	
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2.2.3 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
	 1)	 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	(GAP)	 เกษตรกร	

30,300	 ราย	 มีความรู้การผลิตตามระบบการรับรองมาตรฐาน	GAP	 

พืชอาหาร/ข้าว	และน�าความรู้ไปปฏิบัติ	สามารถผ่านการประเมินแปลง

เบื้องต้นเพื่อสมัครขอการรับรอง	GAP	แบบรายเดี่ยว

	 2)	 ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย	 เกษตรกร	17,640	 ราย	 

มีความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	 มีต้นแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ 

บรรจุผลผลิต	 และเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

มากขึ้น

รายงานประจ�าปี 2556
กรมส่งเสริมการเกษตร50



	 3)	 เกษตรอินทรีย์	 เกษตรกร	2,000	 ราย	 มีความรู้ในการ 

พัฒนาระบบการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ และได้รับ

การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

	 4)	 พัฒนาคุณภาพการผลิตสมุนไพร	 เกษตรกร	4,500	 ราย	 

มีความรู้ในการผลิตสมุนไพรอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ	 เครื่องเทศ 

และอาหารเสริม	 สามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีประสิทธิผลและ 

ความปลอดภัยได้รับความเชื่อถือ
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2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
       และองค์กรเกษตรกร

2.3.1 การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
 (อกม.)
	 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 จ�านวน	75,181	 ราย	 ได้รับการ

พัฒนาในด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร	 ร่วมจัด

ท�าแผนพัฒนาการเกษตร	 ติดตามสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์

ฉุกเฉินเร่งด่วน	 ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการ

ประชาสมัพนัธ์และตรวจสอบข้อมลูและเอกสารเบือ้งต้นในการขึน้ทะเบยีน	

และการจัดประชาคม	 ทบก.	 และ	 ทพศ.	 ประสานการถ่ายทอดความรู้ 

เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว	 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

การระบาดของศัตรูมะพร้าว	 ข้าว	 มันส�าปะหลังภายใต้ศูนย์จัดการ 

ศัตรูพืชชุมชน	 และ	 อกม.จ�านวน	17,000	 ราย	 ร่วมจัดท�าส�ามะโน

การเกษตรกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 โดยท�าหน้าที่เป็นพนักงานแจงนับ	

เก็บรวบรวมข้อมูล	และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
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2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
	 จ�านวน	11,910	 ราย	 มีศักยภาพด้านการผลิต	 การบริหาร 

จัดการธุรกิจ	การบริหารจัดการศัตรูพืชและการเชื่อมโยงเครือข่าย	

2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
	 จ�านวน	882	กลุ่ม	สมาชิก	13,230	ราย	ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ในการวางแผนการผลิต	การตลาด	การลงทุน	การบริหารจัดการ

องค์กรและการเชื่อมโยงเครือข่าย	
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2.3.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
	 จ�านวน	882	 กลุ่ม	 สมาชิก	13,418	 ราย	 ได้รับการพัฒนา 

ให้เกิดความรู้และทักษะผ่านกระบวนการกลุ่ม	 การผลิตทางการเกษตร

และเคหกิจเกษตร	 การชุมนุมแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์	 

ตลอดจนการศึกษาดูงานต่างประเทศ

2.3.5 ส่งเสริมเคหกิจเกษตร 
	 สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้องค์กรเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตร	 

77	 แหล่ง	 เกษตรกร	1,540	 ราย	 ได้รับความรู้ในการสร้างความมั่นคง 

ด้านอาหารและโภชนาการ	 ด้านความเป็นอยู่	 และด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครัว	
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2.3.6 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 
 ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
	 ด�าเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	46,661	แห่ง	 

จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน	72,956	 แห่ง	 โดยม ี

ระดับดี	32.45%	ปานกลาง	50.45%	ปรับปรุง	17.10%	พัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนตามศักยภาพในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการสนับสนุนให  ้

ด�าเนินการตามแผนด้านการผลิต	 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า	

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	การประชาสัมพันธ์	การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า	

กระบวนการกลุ่ม	 การบริหารจัดการ	 และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า	 นอกจากนั้น 

ยังมีโครงการพัฒนากระบวนการผลิต	 การตลาด	 จังหวัดชายแดนใต้	 

5	 จังหวัด	 ได้แก่	 สตูล	 ยะลา	 ปัตตานี	 นราธิวาส	 และสงขลา	 และ 

สนับสนุนให้มีแหล่งศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน	462	แห่ง
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2.3.7 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 การเกษตรเฉพาะด้าน 
	 เกษตรกร	 30,950	 ราย	 มีความรู ้และทักษะน�าไปใช ้ 

พัฒนากระบวนงานการเกษตร	อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร

อย่างยั่งยืน
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2.3.8 โครงการหลวง 
	 เกษตรกร	3,250	ราย	มีความรู้และสามารถปลูกพืชบนพื้นที่สูง	 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน	 และสามารถ 

เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	
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2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

2.4.1 พัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลาง  
 และส่วนภูมิภาค 
	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ	แบ่งเป็น

 n	 อบรมโดยหน ่วยงานภายใน	 ข ้าราชการบรรจุใหม ่	 

ข้าราชการกลุ่มบริหาร	 ข้าราชการที่อยู่ในสายงานหลัก 

และสนับสนุน	จ�านวน	11,218	คน	มีความรู้	ความสามารถ	

และสมรรถนะ	ทกัษะทีจ่�าเป็น	ต่อการปฏบิตังิานของแต่ละ

สายงานเพิ่มมากขึ้น	

 n	 อบรมโดยหน่วยงานภายนอก	 บุคลากรกรมส่งเสริม

การเกษตร	1,107	 คน	 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ

สามารถด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 หลักการคิดและการ

ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ	 มุมมองและวิธีคิดในเชิงระบบ	 

รวมทั้งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
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2.4.2 พัฒนาบุคลากรด้วยระบบ e-learning 
	 บุคลากรจ�านวน	900	 คน	 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ส่งผลให้เสริมสร้างสมรรถนะการท�างานของ 

นักส่งเสริมการเกษตร	และลดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
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2.5 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน 
       ส่งเสริมการเกษตร
	 ด�าเนินการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาคน	 พัฒนางาน	 และ 

พัฒนาองค์กร	 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ได้น�าองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่

ของกรมส่งเสริมการเกษตร	 และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ

เกษียณอายุราชการ	น�ามาใช้ประโยชน์ในการท�างานส่งเสริมการเกษตร

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และได้มีการรวบรวม	 จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ 

ในคลังความรู้	 เช่น	 เว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน	 และศูนย์

บริการองค์ความรู้การเกษตร	(K-Center)	 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล

และเรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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2.6 ระบบส่งเสริมการเกษตร 
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	มีระบบปฏิบัติงานในพื้นที่	และระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน	ในส่วนของการปฏิบัติงานในพื้นที่	เป็นกระบวนการ 

ท�างานของเจ้าหน้าที่ ในระดับอ�าเภอและการเชื่อมโยงการส่งเสริม

การเกษตรกับชุมชนในระดับต�าบล	 เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	(ศบกต.)	 สามารถบริหาร 

จัดการเรื่องข้อมูลการเกษตร	 แผนพัฒนาการเกษตรระดับต�าบล	 

การจัดการเรียนรู้	 การให้บริการทางการเกษตร	 ตลอดจนการพัฒนา

องค์กรเกษตรกร	

	 ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต	 ส�านักงาน 

เกษตรจังหวัด	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ในพื้นที่	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	 และวางแผนการ 

ปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ	 มีการเชื่อมโยง

โครงการและวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

และหน่วยงานวิชาการต่างๆ	 ในพื้นที่	 รวมทั้งเป็นเวทีในการน�าเสนอ 

ผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นและผลงานวิจัยในพื้นที่
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2.7 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       การเกษตรประจ�าต�าบล

2.7.1 ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน 
	 โดยประสานความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

กรมการปกครองในการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนา 

การเกษตรระดับต�าบล	 พร้อมทั้งจัดท�าทางเลือกโครงการเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาการ

เกษตรระดับต�าบล

2.7.2 ด้านพัฒนา ศบกต.
	 โดยการประกวด	 ศบกต.ระดับจังหวัด	 การจัดชั้น	 ศบกต.	 

จัดท�าฐานข้อมูลจุดสาธิตและสัมมนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์บริหาร	 

ศบกต.ทุกระดับ

2.7.5 ด้านพัฒนาการปฏิบัติการ
	 โดยรายงาน/ผลการปฏิบัติงาน	 แผน/ผลการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี	 ของ	 ศบกต.ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	(ศ.02)	 

และระบบจัดเก็บข้อมูล
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2.8 ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
	 ได้ปรับปรุงสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ม ี

รูปแบบการท�างานที่ทันสมัย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 เป็นศูนย์ประสานงาน 

ที่ผู ้เข้ารับบริการเข้าถึงง่ายและตรงกับความต้องการ	 โดยจัดให้มี 

มุมค้นคว้าข้อมูลทางการเกษตร	 มีบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต	

การให้บริการปรึกษาแนะน�าจากนักวิชาการเกษตร	 ตลอดจนปรับปรุง

เว็บไซต์	 servicelink.doae.go.th	 เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ 

อีกช่องทางหนึ่ง

	 ในปี	2556	 มีผู้เข้ามาติดต่อขอรับค�าปรึกษาและรับเอกสาร 

เผยแพร่ทางการเกษตร	 ทั้งติดต่อด้วยตนเอง	 ตอบข้อซักถามทาง

โทรศัพทแ์ละติดต่อทางเว็บไซต์	รวมทั้งสิ้น	10,309	ราย	ซึ่งผู้รับบริการ 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่	 

สถานที่ให้บริการสะอาดเรียบร้อย	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอ	 

รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
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2.9 ผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ และ 
 ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
	 เกษตรกร	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	 และประชาชนทั่วไป	 

ได้รับข้อมูล	 ข่าวสาร	 และความรู ้ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร	การลดต้นทุนการผลิต	การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 

ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 สถานีโทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 วารสาร 

ส่งเสริมการเกษตร	 เว็บไซต์	 รวมทั้ง	 การจัดงานนิทรรศการส่งเสริม 

การเกษตร	 ส ่งผลให ้ผลเกิดความรู ้ความเข ้าใจในการวางแผน 

การผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้บริโภคและตลาด
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2.10 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและ 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 n	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง	 น่าเชื่อถือ	 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจงาน 

ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน 

เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารงานและด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร	 

ระบบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี	 2556/57	 

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบพื้นที่	 การพัฒนา 

ระบบการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์	(e-learning)	การพัฒนาโปรแกรม	

จัดเก็บข้อมูล	Smart	Farmer	 และ	Smart	Officer	 และพัฒนาระบบ

สื่อสารทางไกล	โดยเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศ

ให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้น

 n	 ด�าเนินการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสไคป์	 (Skype)	 

ในส่วนภูมิภาค	 เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานเรื่องการเบิกจ่าย

งบประมาณระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ท�าให้ลดค่าใช้จ่าย

ด ้านสาธารณูปโภคที่ ใช ้ในการติดต ่อสื่อสารระหว ่างหน ่วยงาน	 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2556	 หน่วยงานส่วนภูมิภาคติดตั้งและใช้งาน 

ผ่านโปรแกรมสไคป์	(Skype)	แล้ว	รวมทั้งสิ้น	62	หน่วยงาน
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2.11 การประกวดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น
	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร	 และค้นหาต้นแบบ 

การด�าเนินงานที่ประสบผลส�าเร็จ	โดยได้ด�าเนินการโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และหน่วยงานดีเด่น	ประจ�าปี	2556	

ประกอบด้วย

เกษตรต�าบลดีเด่นระดับประเทศ 
	 นางวินา	ปุย	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอแว้ง	จังหวัดนราธิวาส

เกษตรต�าบลดีเด่นระดับเขต
	 นางสาวยุพา	ปภูสะโร	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

	 นายเฉลิม	ยงภูมิพุทธา	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

	 นางนิษฐาเพ็ญ	เนื่องจ�านง	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง

	 นายประจัญ	ขันพิมล	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอซ�าสูง	จังหวัดขอนแก่น

	 นางสาวประทิน	มณีรัตน์	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน

เกษตรอ�าเภอดีเด่นระดับประเทศ
	 นายพรศักดิ์	นันตะรัตน์	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย

เกษตรอ�าเภอดีเด่นระดับเขต
	 นางถาวร	ภู่ขาว	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี

	 นายชาญณรงค์	พวงสั้น	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

	 นายส�าเริง	วงษ์ป้อม	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเขาฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว

	 นางเกสร	วรรณลา	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเรณูนคร	จังหวัดนครพนม

	 นายรินท์	ศรีพุฒ	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทุ่งหว้า	จังหวัดสตูล

รายงานประจ�าปี 2556
กรมส่งเสริมการเกษตร68



ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่นระดับประเทศ
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดระยอง	(พืชสวน)

ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่นระดับเขต
	 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่	1	จังหวัดชัยนาท

	 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดนครราชสีมา	(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดกระบี่	(พืชสวน)

	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดน่าน	(พืชสวน)

ส�านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ
	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ส�านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต
	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปี 2556
	 นายสุชาติ	กลิ่นทองหลาง	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 (จักรกลเกษตร)	

	 นางปุณยนุช	เนตรน้อย	 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

	 นายร่มไม้	นวลตา	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

	 นายบ�ารุง	สังข์สว่าง	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

	 นางเรณู	สิทธิสังข์	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอละแม	จังหวัดชุมพร

	 นายธีระวัฒน์	บุษสระเกษ	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา

	 นางวรางคณา	รุ่งโรจน์	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	

	 นางเกศษิณ	ล�ามะยศ	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดเลย
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กรมส่งเสริมการเกษตร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,162,704,665.16	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 83,691,188.55	

	 	 รายได้ค้างรับ	 10,424,375.48	

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	 172,660.42	

	 	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 4,817,523.48	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,261,810,413.09 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 2,074,664.35	

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 1,759,998,830.86	

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 14,805,838.63	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 8,489,059.88	

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,785,368,393.72

รวมสินทรัพย์ 3,047,178,806.81
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กรมส่งเสริมการเกษตร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 123,678,740.24	

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 14,386,699.07	

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	 17,715,291.45	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 1,341,911,290.20	

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (206,335.90)

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,497,485,685.06 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 15,419,360.74	

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 8,179,325.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 285,617.09	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23,884,302.83 

  รวมหนี้สิน 1,521,369,987.89 

สินทรัพย์สุทธิ 1,525,808,818.92 

สินทรัพย์สุทธิ

	 	 ทุน	 3,862,045,624.20	

	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (2,336,236,805.28)

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,525,808,818.92 
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กรมส่งเสริมการเกษตร
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 7,570,638,999.07	

  รวมรายได้จากรัฐบาล 7,570,638,999.07 

 รายได้จากแหล่งอื่น

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 2,708,290.25	

	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 44,551,849.26	

	 	 รายได้อื่น	 198,955,786.27	

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 246,215,925.78 

 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 7,816,854,924.85 

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 4,289,873,148.18	

	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 1,429,850,623.80	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 265,351,553.65	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 292,009,595.53	

	 	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 1,078,648,380.82	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 90,284,056.04	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 334,072,513.97	

	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 13,255.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 145,841,429.14	

 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 7,925,944,556.13 

 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (109,089,631.28)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

	 ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 2,415,217.76	

 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 2,415,217.76 

 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (111,504,849.04)

 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (111,504,849.04)
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4.1 คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรประจ�าปี 2556 
	 1.	 นางพรรณพิมล	ชัญญานุวัตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

	 2.	 นายวิทยา	อธิปอนันต์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายวิชาการ

	 3.	 นายน�าชัย	พรหมมีชัย	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายบริหาร

	 4.	 นายสุรพล	จารุพงศ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

	 5.	 นายพรชัย	พีระบูล	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 6.	 นายประสงค์	ประไพตระกูล	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเกษตรกร

	 7.	 นางสุกัญญา	อธิปอนันต์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

	 8.	 นายสงกรานต์	ภักดีคง	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

	 9.	 นางสาวนันทา	บูรณะธนัง	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

	 10.	นางสาวดาราวรรณ	วัฒนกุล	 ผู้อ�านวยการกองคลัง

	 11.	นางนฤมล	บูรณะพิมพ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

	 12.	นายศุภนารถ	เกตุเจริญ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	 13.	นายวีระ	โตสงคราม	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

	 14.	นายณัฐภูมิ	สุขมล	 เลขานุการกรม

	 15.	นายส�าราญ	สาราบรรณ์	 ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

	 16.	นางพัชรินทร์	นาคะประวิง	 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

	 17.	นายสุรัตน์	สงวนทรัพย์	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

	 18.	นายชาญยุทธ์	ภาณุทัต	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

	 	 	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 19.	นายสมชาย	ภู่แก้ว	 ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

	 20.	นางดาเรศร์	กิตติโยภาส	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

	 21.	นางอ้อมทิพย์	สุทธิพงศ์เกียรติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	1	จ.ชัยนาท

	 22.	นายไพรัช	หวังดี	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	2	จ.ราชบุรี

	 23.	นายวิชิตร	ช่วยพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	3	จ.ระยอง

	 24.	นางประทุมวัน	ประจันพล	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	4	จ.ขอนแก่น

	 25.	นายโกสิทธิ์	อ่องวุฒิวัฒน์	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	5	จ.สงขลา

	 26.	นายสุภัทร	สุปรียธิติกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 	 	 เขตที่	6	จ.เชียงใหม่
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4.2 คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2556  
 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
	 นายโอฬาร	พิทักษ์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ประธานคณะกรรมการ
	 นายน�าชัย	พรหมมีชัย	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายบริหาร

รองประทานคณะกรรมการ
	 นายพีรพร	พร้อมเทพ	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการ
	 นายนรินทร์	สมบูรณ์สาร	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร	กองพัฒนาเกษตรกร

	 น.ส.แสนสุข	รัตนผล	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช	

	 	 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

	 นายชาญยุทธ์	ภานุทัต	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 	 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 น.ส.ชุติมา	ช่วยทอง	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่

	 นางพูลพิสมัย	บุญเพิ่ม	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี	กองคลัง

	 น.ส.อุษากร	ข�าวิไล	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

	 	 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

	 นายวิรัช	จันทรโรทัย	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการพิเศษ

	 	 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

	 น.ส.สร้อยเพชร	ตันติรัตนานนท์	 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ

	 	 ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 น.ส.วัลภา	ปันต๊ะ	 นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

	 	 ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

	 น.ส.กุหลาบ	หมายสุขกลาง	 นักวิชาการสถิติช�านาญการ

	 	 ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

	 น.ส.รัตนาพร	เลิศชู	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

	 	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการและเลขานุการ
	 นางสาวอาภาภรณ์	มีนาพันธ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	กองแผนงาน

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายสุธีร์	ชัยประเดิมศักดิ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองแผนงาน

	 นายณัฐสิทธิ์	ปานลิตร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองแผนงาน

รายงานประจ�าปี 2556
กรมส่งเสริมการเกษตร80






