
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
ปี ๒๕๖o

๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
   และจัดการองค์ความรูแ้ละ
  นวัตกรรม
๑.๑ วิจัยและพัฒนาสร้างองค์
ความรูแ้ละนวัตกรรมการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มี
ประสิทธิภาพ
๑.๑.๑ การวิจัยการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ได้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ นับการมีชีวิตรอด ต.ค ๕๙ -ก.ย. ๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน จ านวนไรโซเบียม
คุณภาพ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้มี ตามมาตรฐาน ของจุลินทรีย์ไรโซ ในการผลิตเชื้อ ที่มีชีวิตรอดเมื่อ อายุ

คุณภาพตามมาตรฐาน เบียมในปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
ไรโซเบียมเมื่ออายุ กรมวิชาการเกษตร
๓,๖,๙  และ ๑๒ เดือน
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๑.๒การส่งเสริมเพ่ือ เพื่อส่งเสริมความรู้ความ เกษตรกรมีความรู ๑. จัดการพบปะเกษตรกร ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๕๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรมีความรู้
สร้างความรูแ้ละความ เข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ย ๒. สาธิตวิธีการใช้ปุ๋ย ในการผลิตเชื้อ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจที่ถูกต้อง ไรโซเบียม ชีวภาพไรโซเบียม ชีวภาพไรโซเบียมที่ ไรโซเบียม กปผ. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
เก่ียวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพิ่มขึ้น ๘๐% ถูกต้อง กรมวิชการเกษตร เพิ่มขึ้น ๘๐%
ไรโซเบียมในการปลูก
พืชตระกูลถ่ัวให้เกษตรกร
๑.๓ การจัดท าข้อมูล เพื่อวางระบบการจัดท าฐาน ให้เกษตรกร และ ๑.ปรับปรุงเวปและเขียน ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน ฐานข้อมูลสารสนเทศ
รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลในการพัฒนาระบบ บุคคลทั่วไปได้ ข้อมูลเพิ่มเติม ในการผลิตเชื้อ ของเงินทุนฯ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ สารสนเทศ ทราบความเป็นมา ๒. เตรียมท าฐานข้อมูลการ ไรโซเบียม กปผ. ที่เป็นปัจจุบัน
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และการด าเนินงาน ผลิตและการจ าหน่ายปุ๋ย กรมวิชการเกษตร

ของเงินทุนหมุนเวียน ชีวภาพไรโซเบียม
ในการผลิต

 เชื้อไรโซเบียม  
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๒  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
    ศักยภาพเชิงพาณชิย์
๒.๑ เสริมสร้างนโยบายขับเคลื่อน เพื่อปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือน ได้กลไกการตลาดที่ ขั้นตอนจัดท าแผนการตลาด ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
การตลาดปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม การตลาดปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม เป็นระบบชัดเจน ดังนี้ ในการผลิตเชื้อ กลไกการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ ๑ สร้างเครือข่ายการตลาด ไรโซเบียม

๒ ท าแผนการกระจายสินค้า กรมวิชาการเกษตร
๓ ผลิตและจัดส่งสินค้า
๔ ติดตามและประเมินผล

๒.๒ การสร้างเครือข่ายการตลาด เพื่อสร้างเครือข่าย ได้เครือข่าย 1 หาข้อมูลผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน ได้เครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น
ให้เชื่อมโยงกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ในการผลิตเชื้อ  2 เครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ และเครือ่งจักรกล ไรโซเบียมเพิ่มชึ้น 2 ศึกษาหาแนวทางเพื่อ ไรโซเบียม กปผ.
การเกษตร ขยายเครือข่ายใหม่ กรมวิชาการเกษตร

๒.๒.๑ การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายร่วม ได้เครือข่าย ๑. หาข้อมูลสหกรณ์ ต.ค. ๕๙-ก.ย.๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน ได้เครือข่ายที่เป็น
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร กับสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร การเกษตรผู้ปลูก ในการผลิตเชื้อ สหกรณ์การเกษตร

พืชตระกูลถั่ว ไรโซเบียม กปผ. อย่างน้อย ๑ แห่ง
๒. ก าหนดเป้าหมาย กรมววิชาการเกษตร
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนา
๓.๑ การจัดให้มีกลไกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ได้แผนปฏิบัติการที่ ๑. ประชุมคณะกรรมการ ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๕๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน แผนปฏิบัติการที่
นโยบายในการบริหารจัดการ รองรับระบบการบริหาร สอดคล้องกับนโยบาย บริหารปีละ ๒ คร้ัง ในการผลิตเชื้อ สอดคล้องกับนโยบาย
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ ของเงินทุนหมุนเวียนในการ ไรโซเบียม กปผ.
พัฒนาอย่างเป็นเอกภาพ ผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร

 ๓.๒  การพัฒนาบุคคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เพื่อสร้างกรอบการ ๑. การจัดท าโครงสร้างและ ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน แผนพัฒนาบุคคลากร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ พัฒนาทรัพยากร หน้าที่ความรับผิดชอบให้ ในการผลิตเชื้อ
เงินทุนหมุนเวียนในการ บุคคล ชัดเจน ไรโซเบียม
ผลิตเชื้อไรโซเบียม ๒. ก าหนดแผนเพื่อ กรมวิชาการเกษตร

เตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาบุคลากร
๓. พัฒนาบุคลากรตามแผน
ที่ก าหนด
๔. ประเมินผลการพัฒนา
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๔ ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมวิชา
การเกษตร
 ๔.๑ การลดต้นทุนการผลิต เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีใน เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต.ค๕๙ -ก.ย. ๖2 ๑๐,๐๐๐ เงินทุนหมุนเวียน ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี

การผลิตพืชตระกูลถั่ว ไนโตรเจนในการผลิตพืช ไรโซเบียม ในการผลิตเชื้อ ไนโตรเจนในการผลิต
ตระกูลถั่ว อย่างน้อย 2 ค านวณต้นทุนค่าปุ๋ย ไรโซเบียม พืชตระกูลถั่วของ
50% 3 สรุปผล กรมวิชาการเกษตร เกษตรกร ลดลง 50 %
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