
แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงานปี 
๒๕๕๘ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและจัดการ
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

 
              

 

    
๑.๑ วิจัยและพัฒนาสร้าง

องค์ความรู้และ
นวัตกรรมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมที่มี
ประสิทธิภาพ           

 

    
การวิจัยเพื่อคัดเลือกสาย
พันธ์ไรโซเบียมที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของข้าว 

เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์  
ไรโซเบียมที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของ
ข้าวสําหรับผลิตเป็น
ปุ๋ยชีวภาพให้กับ
เกษตรกร 

เพื่อให้ได้สาย
พันธุ์ไรโซเบียมที่
มีความสามารถ
ในการส่งเสริม
การเจริญเติบโต
ของข้าว 

๑) คัดเลือก
และทดสอบ
เชื้อไรโซเบียม
ที่สามารถ
ส่งเสริมการ
เจริญเติบโต
ของข้าวใน
กระถาง
ทดลอง 
 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. ๕๘ 

๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัย
การผลิตทาง
การเกษตร 

สายพันธุ์ไร
โซเบียมที่มี
ความสามารถใน
การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของ
ข้าวจํานวน ๕ 
ไอโซเลท 

   

           
  



แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
 ปัญหา/

อุปสรรค 
หมายเหตุ 

๑.๒ การส่งเสริมเพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมในการ
ผลิตพืชให้กับเกษตรกร 

 

เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมใน
การผลิตพืชให้กับ
เกษตรกร 

 

เกษตรกร ๑) จัดการ
พบปะ
เกษตรกร 
๒) สาธิตการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมที่
ถูกต้อง 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

3๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัย
การผลิตทาง
การเกษตร 

จํานวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วม 

 

  
๑.๓ การจัดทําฐานข้อมูล 

รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

 

เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้และเป็น
ศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

ให้เกษตรกร และ 
บุคคลทั่วไปได้
ทราบความ
เป็นมาและการ
ดําเนินงานของ
เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตเชื้อไร
โซเบียม 

๑) ปรับปรุง
เวปไซต์และ
เขียนข้อมูล
เพิ่มเติม 
๒) เตรียมทํา
ฐานข้อมูลการ
การ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

3๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัย
การผลิตทาง
การเกษตร 

การปรับปรุงเวป
ไซต์และ
ฐานข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

   

           

           
 

  



แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
หมาย
เหตุ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างศักยภาพเชิง
พาณิชย์ ดําเนินการดังนี้ 

       

  
๒.๑ เสริมสร้างนโยบาย
ขับเคลื่อนการตลาดปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อการขับเคลื่อนกลไก
การตลาดที่เป็นระบบ 

เกษตรกร บริษัท 
ร้านค้า และ
นักวิชาการผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียม 

วางแผนและ
ดําเนินการ
จําหน่ายปุ๋ย
ชีวภาพตาม
แผนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

ต.ค. ๕๗-ก.ย. 
58 

๓๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

ปริมาณการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ 

  
๒.๒ การสร้างเครือข่าย

การตลาดให้เชื่อมโยงกับ
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

เพื่อสร้างเครือข่าย
การตลาดที่เชื่อมโยงกับ
เกษตรกรผู้ปลูกถั่ว 

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

สร้างเครือข่าย
การตลาดให้
เชื่อมโยงกับ
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

ต.ค. ๕๗-ก.ย. 
58 

๓๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จลุินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

จํานวนเครือข่าย   

          

          
 

  



แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
หมาย
เหตุ 

๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา 
ดําเนินการดังนี้ 

       

  
๓.๑ การจัดให้มีกลไกระดับ
นโยบายในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
เป็นเอกภาพ   
 

เพื่อบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของเงินทุนหมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อไรโซเบียม 

ได้นโยบาย
บริหารจัดการ
และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตเชื้อไร
โซเบียม 

๑) จัดให้มีการ
ประชุม
คณะกรรมกา
รบริหาร
เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อ
ไรโซเบียม 

๒) จัดให้มีการ
ประชุม
คณะทํางาน
เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อ
ไรโซเบียม 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

1๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

๑) การประชุม
คณะกรรมก
ารบริหาร
เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อ
ไรโซเบียม 

๒) การประชุม
คณะทํางาน
เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อ
ไรโซเบียม 

  
  



แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
หมาย
เหตุ 

๓.๒ บูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติกับทุก
ภาคส่วนในทุกระดับ และ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

เพื่อประสานการปฏิบัติ
กับทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ และติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

เพื่อการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

การเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงาน
แก่ผู้บริหารของ
เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตเชื้อไร
โซเบียม 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

1๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

ผู้บริหารของ
เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตเชื้อไร
โซเบียมให้ความ
เห็นชอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

  

๓.๓ การพัฒนาบุคลากร   
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิต
เชื้อไรโซเบียม 

เพื่อสร้างกรอบ
การพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล 

๑) การวิเคราะห์ 
SWOT 
๒) กําหนดแผน

เพื่อเตรียม
ความพร้อม 

ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

1๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

บุคลากรมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

  

 

  



แผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 

๔. ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
ดําเนินการดังนี้ 

         

๔.๑  ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
 พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงอาหาร 
 

   ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

1๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

 

  
๔.๒ ยุทธศาสตร์ของกรม
วิชาการเกษตร ยุทธศาสตร
เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิตที่ดีที่มีคุณภาพตรง
มาตรฐานการผลิต 
 

   ต.ค. ๕๗-
ก.ย. 58 

1๐,๐๐๐ กลุ่มงานวิจัย
จุลินทรีย์ดิน 
กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา  
สํานักวิจัย 
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

 

  
 


