
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2560
Function (ภารกิจพื้นฐาน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

ก.ไข้หวัดนก

ก.เฝ้าระวัง

ก.ความหลากหลาย

ก.อาหารสัตว์

ก.ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

[ สพพ. สอส. สสช. ]

[ สคบ. ]

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 1.9956 ล้านตัว   ผลงาน 2.241 ล้านตัว  (ร้อยละ 112.27)

เป้าหมาย 58,000 ตัน ผลงาน 64,958 ตัน (ร้อยละ 112.00)

เป้าหมาย 1,115 ตัน ผลงาน 1,190 ตัน (ร้อยละ 106.73)

เป้าหมาย 6.90 ล้านตัว ผลงาน 7.468 ล้านตัว  (ร้อยละ 108.23)

เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว ผลงาน 17.876 ล้านตัว  (ร้อยละ 89.38)

เกณฑก์าร
ประเมินผลงาน

[ สพพ. สทป. ]

[ สอส. ]

[ สคบ. ]



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2560
Function (ภารกิจพื้นฐาน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

ก.Smart Farmer [A4]

ก.คลินิกเกษตร

ก.พระราชด าริ

ก.ถ่ายทอดฯ

ก.เพิ่มประสิทธิภาพด่าน

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

[ กสส. ]

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 30,000 ตัวอย่าง  ผลงาน 39,710 ตัวอย่าง (ร้อยละ 132.37)

เป้าหมาย 27,100 ราย  ผลงาน 29,915 ราย  (ร้อยละ 110.39)

เป้าหมาย 13,700 ราย  ผลงาน 23,895 ราย  (ร้อยละ 174.42)

เป้าหมาย 21,300 ราย  ผลงาน 23,356 ราย (ร้อยละ 109.65)

เป้าหมาย 13,077 ราย  ผลงาน 13,120 ราย (ร้อยละ 100.33)

เกณฑก์าร
ประเมินผลงาน

[ กสก. ]

[ กสส. กพก. สอส. ]

[ กพก. ]

[ กพก. ]



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ปี 2560
Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ , นโยบายเร่งด่วน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

ก.ศพก.  [A4]

ก.แปลงใหญ่  [A4]

ก.ปรับโครงสร้าง

ก.เพิ่มประสิทธิภาพฯจังหวัด

ก. Zoning

ก.Seed Hub

ก.โครงการหลวง

ก.ปศุสัตว์อินทรีย์  [A4]

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

[ จ. ล าปาง ]

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 1,400 ราย  ผลงาน 1,400 ราย (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 250 ตัน  ผลงาน 253 ตัน  (ร้อยละ 101.20)

เป้าหมาย 15,800 ราย  ผลงาน 38,534 ราย (ร้อยละ 243.89)

เป้าหมาย 1 จังหวัด  ผลงาน 1 จังหวัด (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 60 ฟาร์ม  ผลงาน 116 ฟาร์ม (ร้อยละ 193.33)

เป้าหมาย 1 ชนิด  ผลงาน 1 ชนิด (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 47 แปลง ผลงาน 111 แปลง (ร้อยละ 236.17)

เป้าหมาย 882 ศูนย์  ผลงาน 882 ศูนย์  (ร้อยละ 100.00)

เกณฑก์าร
ประเมินผลงาน

[ กสส. สพส. สพพ. สอส. ]

[ กพก. ]

[ สอส. ]

[ กสส. สทป. สคบ. ]

[ กสส. ]

[ กสส. ]

[ กสส. ]



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ปี 2560
Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ , นโยบายเร่งด่วน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

ก.ข้าวครบวงจร  [A4]

ก.ธคก.  [A4]

ก.ทฤษฎีใหม่  [A4]

ก.Zoning by Agri-Map  [A]

ก.ICT

ก.ฮาลาล  [A4]

ก.ตรวจสอบรับรอง  [A4]

ก.การใช้ยาง

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

[ สพส. สตส. อยส. สสช. ]

[ กพก. ]

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 332,080 ตัวอย่าง  ผลงาน 336,829 ตัวอย่าง (ร้อยละ 101.43)

เป้าหมาย 250 แห่ง  ผลงาน 280 แห่ง  (ร้อยละ 112.00)

เป้าหมาย ร้อยละ 90

เป้าหมาย 44,942 ราย ผลงาน 43,695 ราย (ร้อยละ 97.23)

เป้าหมาย 77 จังหวัด  ผลงาน 77 จังหวัด (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 1,750 ไร่ ผลงาน 1,750 ไร่  (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 9,000 ราย ผลงาน 19,074 ราย (ร้อยละ 211.93)

เป้าหมาย 150,000 ไร่ ผลงาน 63,365 ไร่ (ร้อยละ 42.24)

เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน

[ กสส. ]

[ สพส. สตส. ]

[ ศทส. ]

[ กสส. ]

[ กพก. ]

[ กสส. ]



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ปี 2560
Integration (บูรณาการ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

ก.พลังงานทดแทน

ก.ที่ดินท ากิน  [A4]

ก.OTOP

ก.วิจัย

ก.ทะเบียนเกษตรกร

ก.เพิ่มศักยภาพด่าน

ก.ภาคใต้

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 3.10 ล้านครัวเรือน ผลงาน 2.85 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 92.04)

เป้าหมาย 40 โครงการ ผลงาน 40 โครงการ (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 15 กลุ่ม ผลงาน 15 กลุ่ม (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 18,990 ราย  ผลงาน 18,990 ราย  (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 3,000 ราย ผลงาน 1,695 ราย (ร้อยละ 56.50)

เป้าหมาย 40 ฟาร์ม ผลงาน 40 ฟาร์ม (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย 13 ด่าน  ผลงาน 13 ด่าน  (ร้อยละ 100.00)

เกณฑก์าร
ประเมินผลงาน

[ กสส. ]

[ กสก]

[ กสส. ]

[ กสส. ]

[ สอส. ]

[ ศทส. ]

[ กวป. กผง. ]



กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2560
Area (ภารกิจพื้นที่ , จังหวัด , กลุ่มจังหวัด) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

0% 25% 50% 75% 100%

นมคุณภาพสูงล้านนา

อาหารปลอดภัย

เพชรสมุทรคีรี

ผลงานที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ

ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : 100%

เป้าหมาย 5,600 ราย ผลงาน 5,600 ราย (ร้อยละ 100.00)

เป้าหมาย ร้อยละ 12 ผลงาน ร้อยละ 12.2 

เป้าหมาย 100 ราย ผลงาน 242 ราย (ร้อยละ 242.00)

เกณฑก์าร
ประเมินผลงาน

[ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม ]

[ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ]

[ ปศข. 5]


