
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 
ตัวชี้วัด 

รอบการประเมินที่ 1 
(1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(1 เม.ย.61 – 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 1 : Function base     

1. GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3  
 

 -  3  
(ร้อยละ) 

จากปีก่อน 

6.2   
(ร้อยละ)  

จากปีก่อน 
 

2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร 
    เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

 - 57,565  
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

 

58,975  
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

 
3. ประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกร 
    

     3.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น      
 3.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
          (ข้าวนาปี)    

    

                   3.1.1.1 ผลผลติข้าวรายพ้ืนที่ (ภาค)  
                               ของประเทศไทย 

    

- ภาคเหนือ   586 
(กิโลกรัม/ไร่) 

579(P) 

(กิโลกรัม/ไร่) 
 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   374 
(กิโลกรัม/ไร่) 

364(P) 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

- ภาคกลาง   636 
(กิโลกรัม/ไร่) 

625(P) 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

- ภาคใต้   466 
(กิโลกรัม/ไร่) 

475(P) 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

                  3.1.1.2 ผลผลิตข้าวรายพันธุ์  
                              - ข้าวสังข์หยด 

   
427 

(กิโลกรัม/ไร่) 
 

 
398 

(กิโลกรัม/ไร่) 
 

3.1.2 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
         (ล าไย) 

  740 
(กิโลกรัม/ไร่) 

979 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

3.1.3 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
         (ทุเรียน) 

  917 
(กิโลกรัม/ไร่) 

1,044 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

3.1.4 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น     
         (เงาะ) 

  816 
(กิโลกรัม/ไร่) 

987 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 

3.1.5 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
         (มังคุด) 

  461 
(กิโลกรัม/ไร่) 

504 
(กิโลกรัม/ไร่) 

 



 
ตัวชี้วัด 

รอบการประเมินที่ 1 
(1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(1 เม.ย.61 – 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3.2 จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer (ราย)   23,145 

(ราย) 
26,144 

(ราย) 
 

1. ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริม    
    การเกษตรแปลงใหญ่ 

    

1) ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
การท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 

ต้นทุนการผลิต 
ลดลง ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 5   
โดยเฉลี่ยทุกแปลง 

ต้นทุนการผลิต 
ลดลง ร้อยละ  

12.59 
โดยเฉลี่ยทุกแปลง 

 

  

2) ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับการท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ 

  ผลผลติเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5  

โดยเฉลี่ยทุกแปลง 

ผลผลติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 18.05 

โดยเฉลี่ยทุกแปลง 

3) ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลติเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับการท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ 

 

  ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5  

โดยเฉลี่ยทุกแปลง 

ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 19.34  

โดยเฉลี่ยทุกแปลง 
 

4) ร้อยละของแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้รบัการรบัรอง
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

  ได้รับการรับรอง
คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  

ของแปลงสินค้า
เกษตรที่สามารถ
ตรวจรับรองฯ ได ้

ได้รับการรับรอง
คุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต 
ร้อยละ 47.52  
ของแปลงสินค้า
เกษตรที่สามารถ
ตรวจรับรองฯ ได ้

 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda base     
1. การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง            
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

100 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

100  
(ร้อยละ) 

 
    1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ    
          สถานการณ์  (ถ้ามี) 

100 
ร้อยละ 

ไม่ม ี 100 
(ร้อยละ) 

100  
(ร้อยละ) 

 
2. ความส าเร็จของการจัดท าบญัชีสมดลุ Demand & 

Supply ของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

- - 
 

รายงานการจดัท า
บัญชีสมดลุฯ  

73 จังหวัดแล้วเสร็จ 

รายงานการจดัท า
บัญชีสมดลุฯ  

73 จังหวัดแล้วเสร็จ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 : Area base (ไม่มีตัวชี้วัด) -    
องค์ประกอบท่ี 4 : Innovation base     
1. การพัฒนานวัตกรรม :  
    - ระบบโมบายส่งเสริมการเกษตรดิจิทัล  
      (DOAE SMART CHECK) 
 

  50  
(คะแนน) 

90  
(คะแนน) 



 
ตัวชี้วัด 

รอบการประเมินที่ 1 
(1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(1 เม.ย.61 – 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 80 

(ร้อยละ) 
83.33 
(ร้อยละ)  

80 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

 
องค์ประกอบท่ี 5 : . Potential base     
1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 
    ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
และผลการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ  
รอบ 6 เดือนแรก 

“เป็นไปตาม
เป้าหมาย” 

ผลการด าเนินงาน  
ร้อยละ 88.98 

และ 
ผลการใช้จ่าย            

เงินงบประมาณ  
ร้อยละ 95.62 
“เป็นไปตาม
เป้าหมาย” 

 

ส่งมอบผลผลิต 
และผลการใช้จ่าย            
เงินงบประมาณ             
รอบ 12 เดือน  
“เป็นไปตาม
เป้าหมาย” 

ส่งมอบผลผลิตได้
ร้อยละ 100.00 

และ 
ผลการใช้จ่าย         

เงินงบประมาณ 
ร้อยละ 64.43 
“เป็นไปตาม
เป้าหมาย” 

 
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 100 

(ร้อยละ) 
(จัดส่งแผนฯ 

ภายในวันท่ี 18 
เม.ย.61) 

 

100 
(ร้อยละ) 

(จัดส่งแผนฯ 
ภายในวันท่ี 18 

เม.ย.61)  

100 
(ร้อยละ) 

- ความครบถ้วนของ
แผนปฏิรปูองค์การที่
ปรับตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
100% กรณีไมม่ี
การแก้ไขรอบการ
ประเมินท่ี 2 ถือว่า
ผ่านการประเมิน 

100 
(ร้อยละ) 

 
- ไม่มีการแกไ้ข       
แผนปฏิรปูองค์การ
รอบการประเมินที่ 
2 ถือว่าผ่านการ
ประเมิน 

   - จัดส่งแผนปฏบิัติ
การ (Action Plan) 
ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายในวันท่ี 
26 ต.ค.61 

- จัดท าแผนปฏิบตัิ
การ (Action Plan) 
ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายในวันท่ี 

26 ต.ค.61 
ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมายในทุกองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมายในทุกองค์ประกอบ 
สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

 
หมายเหตุ ผลประเมิน     หมายถึง ผ่านการประเมิน 
 
      หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 

  สรุปผลประเมิน  ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
    ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มี   
       องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย  
                                                        ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  
       (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

  


