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ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.เสนอแนะนโยบายและจัดท า
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ
มาตรการทางการเกษตร 
- มาตรการ การบริหารจดัการ
การผลิตและการตลาดสับปะรด
โรงงานในพื้นที่ 12 จังหวัดในภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก 
1)  กาญจนบุร ี 2) ราชบุรี 
3) สมุทรสาคร 4) ประจวบครีีขันธ์   
5) อุทัยธานี   6) สุพรรณบรุี   
7) เพชรบุรี 8) ชลบุรี  9) ตราด      
10) ระยอง 11) จันทบุรี  
12) ฉะเชิงเทรา 
 

- ราคาสับปะรดไม่เหมาะสม 

ไม่คุ้มคา่กับการลงทุน 
 

1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อจดัท าข้อมูล
สับปะรดให้ถูกต้อง แม่นย า และเป็น
เอกภาพเพื่อน าไปใช้ในการบรหิารจัดการ
โดยเช่ือมโยงท้ังด้านการผลิตและการตลาด  
2) จัดท าปฏิทินการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
ผลผลติ 
3) จัดท าแผนบริหารจัดการผลผลติ  
4) ด าเนินการแบ่งพื้นที่ปลูก ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี ้

(1) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ใกล้โรงงานแปรรูป   
สับปะรดไม่เกิน 100 กม. ใน 12 จังหวัด 
เน้นส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อเข้าโรงงาน
แปรรูป ด าเนินการ ดังนี ้

(1.1) ส่งผลผลิตเข้าโรงงานแปรรปู
สับปะรด 

  (1.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการท าเกษตรพันธสัญญา
(Contract Farming) ให้มากข้ึน  

(2) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ไกลโรงงานแปรรูป
สับปะรดเกินกว่า 100 กม.เน้นเพือ่บริโภค
ผลสดด าเนินการ ดังนี้   

 

การจัดท าแผนบริหารจัดการผลผลิต  
  - ศสส.ร่วมกับ สวศ. ในการวางแผน  
การจัดท าแผนบริหารจัดการการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(Demand-Supply) ซึ่งจะมีการประชุมใน
วันท่ี 24 เมษายน 2562 
ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท า
เกษตรพันธสัญญา(Contract Farming) 
ให้มากข้ึน 
- สวศ.ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเกษตร
พันธสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน 
1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดประชุมหารือในพื้นที่
แหล่ งปลูกสับปะรดโรงงานที่ ส าคัญ 
จ านวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดระยอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2561  
 - ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างพิจารณาหามาตรการ
ส่งเสริมการท าเกษตรพันธสัญญาซื้อขาย
สับปะรดโรงงาน 
- สศท.6 จัดท าแบบรายงานผลผลติ ราคา 
สถานการณ์การผลติ การตลาดสับปะรด

-ศสส. และ สวศ.จ าเป็น 
ต้องรอข้อมูลพื้นที ่          
ที่เหมาะสมในการปลูก
สับปะรด (S1,S2,S3, N ) 
จากกรมพัฒนาที่ดิน  
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
- พรบ.เกษตรพันธสญัญา 
เป็นลักษณะการเข้าร่วม
จัดท าเกษตรพันธสัญญาโดย
สมัครใจ ซึ่งยังไม่มมีาตรการ
จูงใจที่โรงงานอุตสาหกรรม
นั้นเข้าร่วมการท าเกษตร
พันธสัญญา 

กนผ./สวศ./ 
กศป./ศสส. และ        
สศท.1-12 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ( 2.1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรด บริโภค
สดในพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสม ผลผลิตได้
คุณภาพมาตรฐาน (อย่างน้อย GAP) และ
ป้องกันโรคแมลงระบาดในสบัปะรด 

(2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืช
ชนิดอื่นที่ตลาดมีความต้องการและมี
ผลตอบแทนสูงแทนการปลูกสับปะรดใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม 
5) สนับสนุนชุมชนให้แปรรูปสับปะรด  
6) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสับปะรดเป็น
สินค้า GI 
7) ขยายตลาดใหม่ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 
8) ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการบริโภคสับปะรด
ผลสดให้มากขึ้น 

โรงงาน ปฏิทินการผลิตสับปะรดแต่ละ
จังหวัด และความก้าวหน้าแผนบรหิาร
จัดการผลผลติสับปะรดโรงงานในพื้นที่ 
สศท.6 รวม 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา) เป็นราย
เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562) ส่งให้ 
สวศ. เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมทั้งประเทศ 
น าเสนอ รธก. สศก. (นางอัญชนา  ตราโช)  
- ร่วมประชุมสนับสนุนข้อมลู และให้ความ
คิดเห็นการจัดท ายุทธศาสตร์ 4 ปี 
สับปะรด จังหวัดชลบรุี ปี พ.ศ.2562 ถึง
2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
(นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา) เป็นประธาน
ในการประชุมฯ จ านวน 2 ครั้ง   
หมายเหตุ   ในส่วนของจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการ
จัดท ายุทธศาสตรส์ับปะรดระดับจงัหวัด 
-ร่วมกับ สวศ. ในการส ารวจข้อมลูสับประ
รดในพื้นที่รับผดิชอบ 2จังหวัด (ชลบุรี 
และระยอง) 

2. จัดท าท่าทีและร่วมเจรจาการคา้
สินค้าเกษตร และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาด
สินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) อาจส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร  ผูผ้ลติ

1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสรา้งการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) โดย
เริ่มจดัตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 หลังจากท่ี

 - กองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาค
เกษตรเพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA)   
อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ เพื่อ

การด าเนินงานของกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขัน

- กศป.                  
- กองทุน FTA  
- สวศ.  
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สินค้าท่ีไม่มีความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ นม 
และผลิตภัณฑ์ กระเทียม น้ ามัน
ปาล์ม เป็นต้น โดยมีการน าเข้า
สินค้าเหล่านี้เข้ามาจ าหน่ายใน
ประเทศ ส่งผลใหเ้กษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน 

รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการคา้  เพื่อ
รองรับผลกระทบ ท่ีอาจเกดิขึ้นกับเกษตรกร
ที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกบัสินค้า
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มีความ
ช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA มาแลว้ 25 
โครงการ ในหลายสินค้า อาทิ ข้าว โคเนื้อ 
โคนม ชา ปาล์มน้ ามัน สุกร กาแฟ และ
พืชผักรวม 785 ล้านบาท 

ช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณรวม 161,255,980 บาท  
โดยแยกเป็น 3 ระดับตามขั้นตอนการ
ด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ดังนี้  

1. โครงการที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและ
อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ บริหาร
กองทุนฯ พิจารณา 2 โครงการ วงเงิน 
51.64 ล้านบาท 

2. โครงการที่น าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการพิจารณาและมมีติให้
ปรับปรุงแก้ไข 1 โครงการ วงเงิน 51.80 
ล้านบาท 

3. โครงการที่ได้พิจารณาเบื้องต้น และ
อยู่ระหว่างการน าเสนอกองทุน FTA เพื่อ
พิจารณาอยา่งเป็นทางการ 3 โครงการ 
วงเงิน 57.82 ล้านบาท 

ของประเทศ (กองทุน FTA) 
มีอุปสรรคที่อาจส่งผล
กระทบ ได้แก ่
  1. มีโครงการที่เสนอเข้ามา
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนฯไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การขอรับความ
ช่วยเหลือ เช่น เกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร ไม่ได้เสนอ
โครงการผ่านหน่วยงานของ
รัฐเพื่อให้เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลการด าเนินงาน
โครงการฯ 
 2. เกษตรกรยังไม่มีความรู้ 
ความสามารถในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอ 
รับการสนับสนุนจากกองทุน 
FTA 
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3. ติดตามและประเมินผล
โครงการทีส่ าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

1.เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่
จ านวนมาก ยังขาดความ
เชี่ยวชาญด้านประเมินผล    
อาจท าให้ผลการประเมิน     
บางโครงการ  ไม่ทันต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1.การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้้าน        

การติดตามประเมินผล 

 

1.จัดฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสตูร 
 1.1  การประยุกต์ใช้เทคนิค PSM  
ส าหรับการประเมินผลโครงการ 
 1.2  การจัดท ายุทธศาสตร์ศูนย์
ประเมินผล  
   1.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 
2 ครั้ง  
     - ครั้งท่ี 1 ธ.ค.61  
     - ครั้งท่ี 2 มี.ค.62 
  1.2.2 จัดตั้งคณะท างานจัดท า
ยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล และมกีาร
ประชุมคณะท างานแล้ว 3 ครั้ง 
  1.2.3 จัดเวทีการถ่ายทอดความรู้/การ
สอนงาน แบบพ่ีสอนน้อง/จัดอบรม ให้แก่
ข้าราชการรุ่นใหม ่

 ศปผ./สศท.1-12 

 2. ผลการประเมินโครงการไม่ทัน  
ต่อความต้องการและการ
น าไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (เช่น สศท.  
1-12  กรม  ในสังกัด กษ.) 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงานให้มีความชัดเจน
และตดิตามเร่งรดัการปฏิบัติงานตดิตาม
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผนฯ ท่ีได้ก าหนด
ไว ้
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีใช้ติดตาม
ประเมินผล 
3. การประชุมผ่าน Web Conference  
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
5. จัดท าระบบประเมินผลและติดตาม

1. ปฏิบัติงานตามแผนและจัดประชุม
คณะท างานวิชาการประจ า 
ศูนย์ประเมินผล 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรอง ติดตามเร่งรัดการด าเนนิงาน
ติดตามประเมินผล 
 2..อยู่ระหว่างการจดัท าคู่มือยทุธศาสตร์
ศูนย์ประเมินผล (ผลด าเนินการแล้ว  
ร้อยละ 50) 
3. จัดประชุมผ่าน Web Conference  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปผ./สศท.1-12 
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มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 

ร่วมกับ สศท. 1- 12 เพื่อช้ีแจงการ
ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 3 
ครั้ง 
 4. ยังไมไ่ดด้ าเนินการ 

  
5. จัดท าระบบประเมินผลและติดตามฯ 

   5.1  ด าเนินการตามแผน-ผล  
การปฏิบัติงาน ตดิตามความก้าวหน้า 
การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
จ านวน 2 ครั้ง และด าเนินการ 2 วิธี โดย                          
   1) เอกสารรายงาน 
   2) ด าเนินการบันทึกข้อมลูผ่านระบบ
ประเมินผล 
  5.2  ด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการของ ศปผ. แลว้ 2 ไตร
มาส 

 
 
 
- มีแผนด าเนินการในไตรมาส
ที่ 3 - 4 

4. จัดท าและบริการข้อมลู
สารสนเทศการเกษตร 
 

1.การจัดท าข้อมูลด้าน
การเกษตรไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดในบางสินค้า อาจไม่ทัน
ต่อความต้องการใช้ข้อมูลของ
ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1. จัดท าแผนการจดัท าข้อมูลด้าน
การเกษตรล่วงหน้าและบูรณาการ  
การจัดท าข้อมลูกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
และให้มีการก ากับการปฏิบัติงาน ผ่าน
คณะกรรมการสารสนเทศ  
3. จัดให้มีการอบรมและแลกเปลีย่นความรู้
ภายใน ศสส.  

1. จัดท าแผนการจดัท าข้อมูลด้าน
การเกษตรล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 
2. มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ
การเกษตร เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
แม่นย าของข้อมูลภายในส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรก่อนเผยแพร ่
3. จัดท าแผนการอบรมไวล้่วงหน้า
เรียบร้อยแล้ว 

 ศสส. 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. จับคู่แฝดวิชาการอย่างจริงจัง และร่วมกัน
รับผิดชอบ 
5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม
และชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

4.จัดท าแผนคู่แฝดวิชาการในทุกสว่น  
ตามแบบฯ 
5. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันตรงตามหลักการทาง
วิชาการ 

 2.การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่
มีการปรับปรุงข้อมลูตามการ
วิเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลา/
สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ผู้รับบริการ มีความสับสน/น า
ข้อมูลไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูล
พยากรณผ์ลผลติ 

1. การจัดท าแผนการปรับปรุงข้อมูลใน 
แต่ละช่วงเวลา และแผนการเผยแพร่ข้อมูล 
และสื่อสาร/ท าความเข้าใจ ให้ผู้รบับริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ พร้อมทั้งระบุ วัน
เวลา ท่ีมีการปรับปรุงข้อมลูให้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย หรือค าอธิบาย การน าไปใช้ประโยชน์ 
ขอบเขต/ข้อจ ากัดของข้อมูล 

1. มีการท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้
ทราบ เมื่อมีการอัพเดตข้อมลู พรอ้มท้ังมี
การระบุวันเวลาในการเผยแพร่ และ
ขอบเขต/ข้อจ ากัดของข้อมูล 
 

เนื่องจากมีการปรบัปรุง
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้บริหาร ท าให้ข้อมูลมีการ
อัพเดตเร็วกว่าแผนการ
เผยแพร่ โดยเฉพาะสินค้า
เกษตรที่มีปญัหา 

ศสส. 

 


