ผลการดาเนินงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมประจาปีของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ภารกิจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทา - ราคาสับปะรดไม่เหมาะสมไม่
ยุทธศาสตร์และทาแผนพัฒนา คุม้ ค่ากับการลงทุน
และมาตรการทางการเกษตร
- มาตรการ การบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด
สับปะรดในพื้นที่ 12 จังหวัด
ในภาคตะวันตกและภาค
ตะวันออก
1) กาญจนบุรี 2) ราชบุรี
3) สมุทรสาคร
4) ประจวบคีรีขันธ์
5) อุทัยธานี 6) สุพรรณบุรี
7) เพชรบุรี 8) ชลบุรี
9) ตราด 10) ระยอง
11) จันทบุรี 12) ฉะเชิงเทรา

มาตรการจัดการผลกระทบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา
ข้อมูลสับปะรดให้ถูกต้อง แม่นยา
และเป็นเอกภาพ เพื่อนาไปใช้
ในการบริหารจัดการโดยเชื่อมโยง
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
2) จัดทาปฏิทินการเพาะปลูก
และเก็บเกี่ยวผลผลิต

ศสส. /สศท. และมีคณะทำงำนที่รว่ มกับหน่วยงำนระดับ - ศสส. มีกำรประชุมกับ
กนผ./สวศ./
จังหวัดรับผิดชอบสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
คณะทำงำนเป็นรำยไตรมำส
กศป./ศสส. และ
กำรเผยแพร่ข้อมูลเอกภำพ
สศท. 1-12
ต้องใช้เวลำนำน จึงทำให้ข้อมูล
พยำกรณ์ที่เผยแพร่ไม่สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

3) จัดทาแผนบริหารจัดการ
ผลผลิต

- คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรผลิตสับปะรดมอบหมำยให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำของบประมำณ ปี 2563 - 2564
โดยพิจำรณำจัดทำแผนงำน/โครงกำรเพื่อผลผลิต
สับปะรดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใน
รัศมีรอบกลุ่มโรงงำน 100 กิโลเมตร และกลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ห่ำงไกลโรงงำนแปรรูป รวมทัง้ บรรจุแผนงำน/
โครงกำร และงบประมำณดังกล่ำวในแผนงำนระดับกรม
เพื่อขอจัดสรรเป็นงบประมำณปกติของกรมต่อไป และ
ให้ กสก. ประสำน CoO/อ.พ.ก./คพจ. แต่ละจังหวัด
จัดทำแผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำรสับปะรดแบบ
เบ็ดเสร็จ (กำรผลิต+กำรแปรรูป+กำรตลำด)

- จำเป็นต้องรอข้อมูลพื้นที่
ที่เหมำะสมในกำรปลูกสับปะรด
(S1,S2,S3, N) จำกกรมพัฒนำ
ที่ดินซึ่งจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในปี 2563
- กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรยัง
ไม่ครบวงจร เนื่องจำกยุทธศำสตร์
สับปะรดกำหนดให้มี
คณะอนุกรรมกำรกำกับดูแล
เฉพำะด้ำน แบ่งเป็นกำรผลิต
กำรแปรรูป และกำรตลำด
และไม่ได้กำหนดงบประมำณ
ในกำรดำเนินกำร กรมต่ำงๆ
จึงต้องจัดสรรงบปกติใน
กำรดำเนินกำร
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ภารกิจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน

มาตรการจัดการผลกระทบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ในแต่ละปีหน่วยงำนระดับ
จังหวัด มีกำรจัดทำแผน
ดำเนินกำรเฉพำะช่วงทีม่ ีปัญหำ
ไม่มีกำรวำงแผนระยะยำวตำม
ยุทธศำสตร์สับปะรด
- เรื่องนี้เป็นกำรดำเนินกำรเฉพำะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้งบปกติ
ของกรม ขณะทีท่ ำให้กรมได้รับ
มอบหมำยให้ดำเนินกำรตำม
ควำมสำคัญกับงำนที่ต้อง
ดำเนินกำรตำมนโยบำย

4) ดาเนินการแบ่งพื้นที่ปลูกใน
12 จังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) พื้นที่ปลูกที่อยู่ใกล้โรงงาน
แปรรูปสับปะรดไม่เกิน 100 กม.
ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) ส่งผลผลิตเข้าโรงาน
แปรรูปสับปะรด
(1.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการทาเกษตรพันธ
สัญญา (Contract Farming)
ให้มากขึ้น

-จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดทำเกษตรพันธสัญญำซื้อขำยสับปะรดโรงงำน ที่
ประชุมรับทรำบแนวทำง กำรขับเคลื่อนกำรทำเกษตร
พันธสัญญำ(Contract Farming)ระหว่ำงเกษตรกรกับ
โรงงำนแปรรูปสับปะรด โดยเห็นชอบในหลักกำรโครงกำร
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกำรทำสัญญำซื้อขำยสับปะรด
โรงงำน
- ธ.ก.ส. อยู่ระหว่ำงพิจำรณำจัดทำร่ำงโครงกำรสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนกำรทำสัญญำซื้อขำยสับปะรดโรงงำน และ
ส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯทรำบ เพื่อเสนอให้ทุกภำคส่วน
เห็นชอบต่อไป

- พรบ.เกษตรพันธสัญญำ
เป็นลักษณะกำรเข้ำร่วมจัดทำ
เกษตรพันธสัญญำโดยสมัครใจ
ซึ่งยัง ไม่มีมำตรกำรจูงใจที่
โรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำร่วม
กำรทำเกษตรพันธสัญญำ
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ภารกิจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน

มาตรการจัดการผลกระทบ
(2) พื้นที่ปลูกที่อยู่ไกลโรงงานแปร
รูปสับปะรดเกินกว่า 100 กม.
ดาเนินการ ดังนี้
(2.1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรด
บริโภคสดในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม ผลผลิตได้คุณภาพ
มาตรฐาน (อย่างน้อย GAP)
และป้องกันโรคแมลงระบาด
ในสับปะรด
(2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่ตลาด
มีความต้องการและมีผลตอบแทน
สูงแทนการปลูกสับปะรดในพื้นที่
ไม่เหมาะสม
5) สนับสนุนชุมชนให้แปรรูป
สับปะรด
6) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
สับปะรดเป็นสินค้า GI
7) ขยายตลาดใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
8) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
บริโภคสับปะรดผลสดให้มากขึ้น

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- CoO/อ.พ.ก./คพจ. แต่ละจังหวัด มีกำรจัดทำแผนงำน/ - ในแต่ละจังหวัดมีกำรจัดทำแผน
โครงกำรบริหำรจัดกำรสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จ (กำรผลิต ดำเนินกำรเฉพำะช่วงที่มีปัญหำ
+กำรแปรรูป+กำรตลำด)
ไม่มีกำรวำงแผนระยะยำว
ตำมยุทธศำสตร์สับปะรด รวมทั้ง
ให้ CoO+อ.พ.ก.+ คพจ. แต่ละ
จังหวัดจัดทำแผนเป็นลำดับแรก
โดยบำงครั้งจังหวัดไม่ได้ให้
ควำมสำคัญกับสินค้ำสับปะรด
และผลกำรวิเครำะห์พืชทดแทน
ของ สศท. ในแต่ละจังหวัดไม่ได้
ถูกนำไปใช้อย่ำง จริงจัง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของ กษ. /อก. / พณ. อยู่ระหว่ำง
รวบรวมผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์สับปะรดปี
2562 ซึ่งจะรวบรวมแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม
2562

- กำรดำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ
เนื่องจำก มีหน่วยงำนหลำย
หน่วยงำนร่วมดำเนินกำร
ทั้ง กษ. /อก. /พณ. โดย
ยุทธศำสตร์กำหนดให้ด้ำนกำร
ผลิตมี กษ.เป็นหน่วยงำนหลัก
ด้ำนกำรแปรรูปให้ อก. เป็น
หน่วยงำนหลัก และ ด้ำนตลำด
ให้ พณ. เป็นหน่วยงำนหลัก
รวมทั้งกำรบริหำรระดับจังหวัด
ให้จัดกำรโดย CoO+อ.พ.ก.+
คพจ. เป็นลำดับแรก
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ภารกิจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน

มาตรการจัดการผลกระทบ

ผลการดาเนินงาน
- กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA)
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติ
โครงการ ไปแล้ว 3 โครงการ เป็นเงินจานวน 97.64
ล้านบาท ได้แก่
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการ
เปิดเสรีทางการค้า
2. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ใน
ระบบ การขุนเชิงการค้า
3. โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

2. จัดทาท่าทีและร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตร และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ

1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาด
สินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) อาจส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร ผูผ้ ลิตสินค้า
ที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน
เช่น สินค้าโคเนื้อ นม และ
ผลิตภัณฑ์ กระเทียม น้ามันปาล์ม
เป็นต้น โดยมีการนาเข้าสินค้า
เหล่านี้เข้ามาจาหน่ายในประเทศ
ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน

1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กองทุน FTA) ได้เริม่
จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 หลังจาก
ที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทาง
การค้า เพื่อรองรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบ
กับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้า
นาเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มี
ความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA
มาแล้ว 25 โครงการ ในหลายสินค้า
อาทิ ข้าว โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์ม
น้ามัน สุกร กาแฟ และพืชผักรวม
785 ล้านบาท

3.ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1. ผลการ ติ ดตา ม ปร ะเมิ น
โครงการไม่ทันต่อความต้องการ
และการนาไปใช้ ประโยชน์ของ
ผู้ บ ริ ห าร และ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรของ ศปผ.
บางส่วนเป็นข้าราชการบรรจุใหม่
ยังขาดประสบการณ์ และทั กษะ
ด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผล

1.เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะที่
จาเป็นต่อการติดตามประเมินผล
โดย
1.1 จัดอบรมโดย ศปผ./สศก.

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- การดาเนินงานของกองทุน
- กศป. /สวศ.
ปรับโครงสร้างการผลิต ภาค
- กองทุน FTA
เกษตรเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีอปุ สรรค
ที่อาจส่งผลกระทบ ได้แก่
1. มีโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนเงินไม่ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์การขอรับความ
ช่วยเหลือ เช่น เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร ไม่ได้เสนอโครงการผ่าน
หน่วยงาน ของรัฐเพื่อให้เป็น
หน่วยงานกากับ ดูแลการดาเนินงาน
โครงการฯ
2. เกษตรกรยังไม่มคี วามรู้
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินทุน
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ “Propensity - ยังไม่โปรแกรมที่ใช้ในการ
ศปผ.
Score Matching” (PSM) ในการประเมินผลโครงการ วิเคราะห์
วันที่ 12-14 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7
อาคารสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลแผน- ผล
การปฏิบัติงานโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิง
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ให้แก่
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รวมทั้ งการรายงานยั งเป็ นแบบ
เอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูล

1.2 ส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ภายใน สศก.และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.
2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 สานัก
บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ
3) ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่โดย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เมื่อวันที่ 10-13 ก.ย. 2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3
1) บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA)
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(SEA)โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 – 26 ก.ค. 2562 และวันที่ 30 –
31 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
2) บุคลากรเข้าประชุมปฐมนิเทศ โครงการจัดทา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้า และจัดทา
กฎหมายลาดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
(หมวด 4 การจัดสรรน้าและการใช้น้า) โดย สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 ณ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ศปผ.
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ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3) บุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 23-26 ก.ย. 2562 โดย
สถาบันเกษตราธิการ ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
เพชรบุรี
4) บุคลากรเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการ
ประเมินผล (ต่างประเทศ) 2 หลักสูตร ได้แก่ The EAI
International Conference on Performance
Evaluation Methodologies and Tools เมื่อวันที่
13-15 มี.ค.2562 ประเทศสเปน และ Center for

Culturally Responsive Evaluation and
Assessment (CREA)Fifth International
Conference เมื่อวันที่ 27 - 29 มี.ค. 2562 ประเทศ
1.3 Coaching งาน (พี่สอนน้อง)

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมเล่า
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

สหรัฐอเมริกา
1) มีการ Coaching พี่สอนน้องเกี่ยวกับการประเมินผล
โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร กรณีเครื่องเกี่ยวนวดข้าว (โดยนายธรรม
จรรย์ และนายณัฎฐ์) และโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา (โดย น.ส.
เสาวลักษณ์ และ ผชช.เพ็ญแข) ฯลฯ

1) มีบุคลากร ของ ศปผ. เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการ
เล่าแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวน 5 เรื่อง เช่น การ
แลกเปลีย่ นความรู้เรื่อง การประชุมนานาชาติ ด้านการ

- บุคลากรรุ่นพี่ มีภารกิจมาก
ไม่มเี วลาในการ coaching ให้
รุ่นน้อง
- บุคลากรรุ่นน้อง ต้องใช้
ระยะเวลาในเรียนรู้ทาความ
เข้าใจ เพื่อสั่งสมประสบการณ์
เพราะบางเรื่องต้องอาศัยเทคนิค
หรือเรื่องเฉพาะทาง
- ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ตรงกับ
ช่วงเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่

ศปผ.

ศปผ.
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1.5 ศึกษาจากคู่มือติดตาม
ประเมินผล
2. กาหนดกรอบแนวทางการ
ติดตามประเมินผลประจาปี

ผลการดาเนินงาน
ประเมินผล ประเทศสเปน (เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562)
และประเทศสหรัฐอเมริกา ( เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2562)
สรุปบทเรียนการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (เมื่อวันที่ 22-23 ก.ย.2562) เป็นต้น
1) บุคลากรของ ศปผ.ใช้คู่มือติดตามประเมินผล
โครงการที่มีอยูม่ าใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- คู่มือที่ใช้ติดตามประเมินผลเป็น
ศปผ.
คู่มือที่จัดทามานานหลายปีไม่
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- มีงานมอบหมายที่อยู่นอกแผน ศปผ./สศท.1-12
จานวนมากและเร่งด่วน
มีผลให้ต้องชะลองานตาม
แผนปฏิบัติงานประจา

1) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันสาหรับบุคคลากรของ
ศปผ.
2) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
3) จัดประชุมคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ศูนย์
ประเมินผล 8 ครั้ง เพื่อจัดทาแผนพัฒนางานศูนย์
ประเมินผล ระยะที่ 1 (2563 -2570)
3.ใช้ระบบประเมินผลและติดตาม 1) มีการพัฒนาออกแบบการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ - การแสดงผลการใช้จ่าย
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวง หน่วยงานภายในและนอก สศก.
งบประมาณบางรายการยังมี
เกษตรและสหกรณ์
ความคลาดเคลื่อน โดยให้
ผู้พัฒนาระบบตรวจสอบและ
2) มีการบันทึกผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ และ
แก้ไขข้อมูลเมื่อมีข้อมูล
สรุปเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
คลาดเคลื่อน แต่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้รวดเร็วตามที่
ต้องการ เนื่องจากสิ้นสุดการ
รับประกันการบารุงรักษาระบบ
อย่างไรก็ตามได้บรรจุค่าใช้จ่าย

ศปผ./สศท.1-12

ศปผ./สศท.1-12.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ในการบารุงรักษาระบบไว้ใน
แผนปฏิบัติงานปี 2563 แล้ว
2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อ 2.1 จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ใช้
การประมวลผลภาพรวมเนื่องจาก ติดตามประเมินผล
การบูรณาการ การปฏิบตั ิงาน
ติดตามประเมินผลระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน
พื้นที่ ยังมีการเชื่อมโยงกันน้อย

2.2.การประชุมผ่าน Web
Conference

- มีคู่มือเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ใช้ติดตามประเมินผลโครงการ จานวน
4 ฉบับ
1) คู่มือแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562
2) คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
(5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )
ปี 2562
3) คู่มือการปฏิบัติงานแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
4) คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562
- การจัดประชุมผ่าน Web Conference เป็นโครงการที่มี
การปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บ สศท. 1- 12 และ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวน 5 ครั้ง
1) จัดประชุมชี้แจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 30 ต..ค. 2561
เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562
2) จัดประชุมชี้ แจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561
เพื่ อ ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ งานและการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
โครงการระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่

ศปผ./สศท.1-12

- ความเข้าใจของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโครงการไม่ตรงกัน
- ข้อมูลในคู่มือไม่ตรงกับข้อมูล
ในพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่
มีการปรับเปลีย่ นข้อมูลตาม
สภาวะการณ์

ศปผ./สศท. 1-12

-ระบบ Web Conference ยัง
ไม่เสถียร ทั้งสัญญาณ ระบบภาพ
และระบบเสียง
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
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2.3.เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562
4) จัดประชุมชี้แจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสานสืบ
สานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ) ปี 2562
5) จัดประชุมชี้แจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562
เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแบบสัมภาษณ์โครงการ
ประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงฯ)
1) จัดสัมมนา “การประเมินผลโครงการสานพลังประชา
รัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา”เมื่อวันที่
30 ก.ค. 2562 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย
ในหลวง ) ปี 2562 เมื่อวันที่ 6-7 ส.ค.2562 โรงแรม
แคนทารี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินผลโครงการและ
ร่วมกันกาหนดแนวทางในการประเมินผลในปีต่อไป
3) จัดสัมมนา การประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ภายใต้
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) จัดสัมมนา การจัดทาแผนพัฒนางานศูนย์ประเมินผล
ระยะที่ 1 ( 2563 -2570) 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 19 ธ.ค. 2561 ณ เดอะไทด์แอนด์รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทน
ศปผ/สศท. 1-12.
หน่วยงานแต่ไม่ได้รับผิดชอบ
โครงการทาให้ไม่ได้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผลการ
ประเมิน
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4. จัดทาและบริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน

1.การจั ด ทาข้ อ มู ล ด้ า น
การเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนดในบางสินค้า อาจไม่ทัน
ต่อความต้องการใช้ข้อมูลของ
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการจัดการผลกระทบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ. 2562 และครั้งที่ 3 เดือน ก.ย.
2562 ณ ห้องประชุม aeoc ชั้น 2 สศก.
1. จัดทาแผนการจัดทาข้อมูลด้าน 1. การจัดทาข้อมูลพยากรณ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
การเกษตรล่วงหน้าและบูรณาการ คุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร และคณะทางานพัฒนา
การจัดทาข้อมูลกับทุกภาคส่วนที่ สารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ
เกี่ยวข้อง
2. การจัดทาข้อมูลเอกภาพร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน
6 สินค้า
2. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป 1.จัดทาผลพยากรณ์ระดับจังหวัด รวม 24 สินค้าเสร็จ
ตามแผน และให้มีการกากับการ ตามแผน
ปฏิบัติงาน ผ่านคณะกรรมการ
2.ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ปฏิบัติงานตรงตาม
สารสนเทศ
แผนและนาเข้าประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ
3. จัดให้มีการอบรมและ
1. ทุกส่วนของ ศสส. มีการอบรมและแลกเปลีย่ นความรู้
แลกเปลีย่ นความรู้ภายใน ศสส.
อย่างต่อเนื่อง
4. จับคู่แฝดวิชาการอย่างจริงจัง 1. มีการจัดทาคู่แฝดวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุมทั้ง
และร่วมกันรับผิดชอบ
แฝดพี-่ แฝดน้องและร่วมรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ
จานวน 8 คู่
5. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่
1.จัดทาคู่มือขั้นตอนการพยากรณ์และวิธีจัดทาร้อยละ
ครอบคลุมและชัดเจนเข้าใจง่าย
การปลูกและเก็บเกี่ยวรายเดือน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน 2.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติการข้อมูล
การปฏิบัติงาน
การเกษตร จานวน 1 เรื่อง
3. จัดทาคู่มือการจัดเก็บและรายงานราคาที่เกษตรกร
ขายได้ทไี่ ร่นา จานวน 1 เรื่อง

ศสส.
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงาน
2.การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่
มีการปรับปรุงข้อมูลตามการ
วิเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลา/
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
ผู้รับบริการ มีความสับสน/นา
ข้อมูลไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูล
พยากรณ์ผลผลิต

มาตรการจัดการผลกระทบ
1. การจัดทาแผนการปรับปรุง
ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และ
แผนการเผยแพร่ข้อมูล และ
สื่อสาร/ทาความเข้าใจ ให้
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ พร้อมทั้งระบุ วันเวลา
ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย หรือคาอธิบาย
การนาไปใช้ประโยชน์ ขอบเขต/
ข้อจากัดของข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ได้ดาเนินการแล้ว โดยมีแผนการพยากรณ์ และ
ปรับปรุงคาอธิบายในการนาเสนอตารางผลการพยากรณ์
2.ได้จัดทาแผนการปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รวมอยู่ในคู่มอื การปฏิบัติงาน)
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