- ตัวอย่าง แบบฟอร์มแสดงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การด้าเนินงานตามภารกิจหลัก รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,997.3098 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
20 ปี
2.2 การพัฒนาด้านการผลิตและบริการ
(1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
(3) ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพฯ
(4) พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ปี
พ.ศ.
2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายที่ 2 : เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การท้าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด (KPI) : 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร ขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3
2.1 รายได้เงินสดสุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/ปีในปี 2564
2.2 พื้นที่ท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564

กลุม่ เป้าหมาย
ได้รบั ประโยชน์

พื้นที(่ Area)

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
เป้าหมาย
XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
พื้นที(่ Area)
XXXXX

2. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรแปลงใหญ่ (เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร-ราย/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

3. สินค้าเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (สินค้าเกษตร-ชนิด/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

4. เกษตรกร/สถาบันเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร-ราย/
จังหวัด)
5. พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ (พื้นที่เกษตร-ไร่/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ผลสัมฤทธิข์ องการด้าเนินงาน

ผลสัมฤทธิข์ อง
การด้าเนินงาน

1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตร-ชนิด/จังหวัด)
2 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่ส้าคัญลดลง (สินค้าเกษตรกร-ร้อยละ/จังหวัด)
3 ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น (สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร-ร้อยละต่อปี/จังหวัด)
4 ความส้าเร็จของผลการด้าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร-ร้อยละ/จังหวัด)
5 จ้านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น smart farmer (เกษตรกร-ราย/จังหวัด)
6 พื้นที่การท้าเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้น (พื้นที่เกษตร-ไร่/จังหวัด)
7. จ้านวนมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตร-ชนิด/จังหวัด)
ผลการด้าเนินงาน
เป้าหมาย/ ผล
การด้าเนินงาน 1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร-ราย/จังหวัด)

แนวทางการด้าเนินงาน
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 1 ส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร-ราย/จังหวัด)
(กิจกรรมหลัก )

เป้าหมาย
XXXXX

พื้นที(่ Area)
XXXXX

2 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร-ราย/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

3 พัฒนา/ปรับปรุงสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (สินค้าเกษตร-ชนิด/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร-ราย/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

5 ปรับปรุงบ้ารุงดิน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่เกษตร (พื้นที่เกษตร-ไร่/จังหวัด)

XXXXX

XXXXX

วงเงินรวมทั้งสิ้น
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2.แผนงานพื้นฐาน
3.แผนงานยุทธศาสตร์
4.แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
5.งบกลาง
6.เงินกู้
7.เงินรายได้
8.เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
9.แผนงานบูรณาการ
หน่วยงานที่ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รับผิดชอบ หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
แหล่งเงิน
และวงเงิน
(ล้านบาท)

92,554.9965 ยุทธศาสตร์ที่ 3
25,884.6275
24,540.8113
4,571.8710

21,680.15
14,142.5278
4,522.7925

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้้า รวมวงเงินทั้งสิ้น 55,820.6842 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.2 วางระบบบริหารจัดการน้า้ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้า้ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
ให้มีแหล่งกักเก็บน้า้ ต้นทุนและแหล่งชะลอน้า้ ที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้า้ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า้
และการผันน้า้ โดยขุดลอกร่องน้า้ และแหล่งน้า้ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับแผนงานก้าหนดพื้นที่รับน้า้ นองและการพัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า้

5.2 วางระบบบริหารจัดการน้า้ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้า้ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
ให้มีแหล่งกักเก็บน้า้ ต้นทุนและแหล่งชะลอน้า้ ที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้า้ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า้
และการผันน้า้ โดยขุดลอกร่องน้า้ และแหล่งน้า้ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับแผนงานก้าหนดพื้นที่รับน้า้ นองและการพัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพฯ
ตัวชี้วัด (KPI) : 2.3 ประสิทธิภาพการใช้นา้ ในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพฯ
ตัวชี้วัด (KPI) : 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
2.2 ลุ่มน้า้ ส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้า้ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้นา้ กับปริมาณน้า้
2.3 ประสิทธิภาพการใช้นา้ ในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.4 ประสิทธิภาพการใช้นา้ ทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
2.6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
ผลสัมฤทธิข์ องการด้าเนินงาน
พื้นที(่ Area)
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รบั ประโยชน์
1.หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีนา้ สะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค (ครัวเรือน/จังหวัด)
XXXXX
76
2.ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้า้ ต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล (แหล่งน้า้ -ไร่/จังหวัด)
XXXXX
76
3.พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้า้ ท่วมและอุทกภัยลดลง (พื้นที่นา้ ท่วม-ไร่/จังหวัด)
595,323
76
XXXXX
76
4.แหล่งน้า้ ทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แหล่งน้า้ -ไร่/
จังหวัด)
5.พื้นที่ป่าต้นน้า้ มีจ้านวนเพิ่มขึ้น (พื้นที่ป่าต้นน้า้ -ไร่/จังหวัด)
XXXXX
76
6. มีการบริหารจัดการลุ่มน้า้ อย่างสมดุล (ลุ่มน้า้ /จังหวัด)
25
XX

ผลสัมฤทธิข์ องการด้าเนินงาน

1 พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการน้า้ (พื้นที่ชลประทาน-ล้านไร่/จังหวัด)
2 พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ (พื้นที่ประสบภัยแล้ง-ร้อยละ/จังหวัด)

ผลการด้าเนินงาน
1.งานชลประทานได้รับการบ้ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(งานชลประทาน-รายการ/จังหวัด)
2.พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (พื้นที่รับประโยชน์-ล้านไร่/จังหวัด)

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รบั ประโยชน์
24.96
72.5

พื้นที(่ Area)

เป้าหมาย
4,841

พื้นที(่ Area)
76

230

76

76
76

แนวทางการด้าเนินงาน
1 ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษางานชลประทาน (งานชลประทาน-รายการ/จังหวัด)

เป้าหมาย
XXXXX

พื้นที(่ Area)
76

2 ปฏิบัติการฝนหลวง (พื้นที-่ ล้านไร่/จังหวัด)

XXXXX

76

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลการด้าเนินงาน
1.ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการขยายระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค
(ครัวเรือน/จังหวัด)
2.พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้า้ เพิ่มขึ้น (พื้นที-่ ไร่/จังหวัด)
ปริมาตรการกักเก็บน้า้ /ปริมาณน้า้ ต้นทุนเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม./จังหวัด)
ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้า้ ( ล้านครัวเรือน/จังหวัด)
3.ปริมาณเนื้อดินที่ขุดระบายน้า้ (4 ร่องน้า้ ) เพื่อป้องกันน้า้ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
(ล้านลบ.ม.-ไร่/จังหวัด)
4.แหล่งน้า้ ทั่วประเทศที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(แหล่งน้า้ /จังหวัด)
5.พื้นที่ป่าต้นน้า้ ที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู (พื้นที่ป่าต้นน้า้ -ไร่/จังหวัด)

เป้าหมาย
XXXXX

พื้นที(่ Area)
76

438,437
819.88
1.4
3.1
595,323
XXXXX

76

20,000

76

6.แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ (ลุ่มน้า้ -แห่ง/จังหวัด)

XXXXX

25

แนวทางการด้าเนินงาน
1. ปรับปรุงประปาชนบท (ประปา-แห่ง/จังหวัด)
โรงเรียน/ชุมชนมีระบบน้า้ ดื่มสะอาด (แห่ง)
ขยายเขตประปาเมือง (แห่ง)
2.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า้ (แหล่งน้า้ -แห่ง/จังหวัด)
พัฒนาน้า้ บาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
ขุดสระน้า้ ในไร่นา/สนับสนุนแหล่งน้า้ ชุมชน (ล้าน ลบ.ม.)
3.ปรับปรุงทางน้า้ ทางผันน้า้ พื้นที่รับน้า้ นอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดท้าผังเมือง และระบบ
ป้องกันน้า้ ท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ คิดเป็นพื้นที่ป้องกันน้า้ ท่วม (พื้นที-่ ไร่/จังหวัด)
4.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้า้ เสีย ป้องกันความเค็มและลดน้า้ เสียจากแหล่งก้าเนิด
(พื้นที-่ แห่ง/จังหวัด)
5.อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้า้ ที่เสื่อมโทรม (พื้นที่ป่าต้นน้า้ -ไร่/จังหวัด)
6.พัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้า้ (องค์กร-คน/จังหวัด)

เป้าหมาย
1,500
688
78
1,044
56,300
55
595,323

พื้นที(่ Area)
76

33

76

20,000
15,000

76
76

76
76

76

76

44,990.2220
10,398.2835
49.0785 งบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน 55,820.6842 ล้านบาท

-

37,557.6867
3,014.8267
34,542.8600
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 หน่วยงาน) 3 รัฐวิสาหกิจ 4 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส้านักงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส้านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา การยางแห่ง
5 กระทรวง (11 หน่วยงาน) 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ประเทศไทย)

1

