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ผลการด าเนินงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอ่สังคมประจ าปีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รอบ 12 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 

ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.เสนอแนะนโยบายและจัดท า
ยุทธศาสตร์และท าแผนพัฒนา
และมาตรการทางการเกษตร 
- มาตรการ การบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด
สับปะรดในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด
ในภาคตะวันตกและภาค
ตะวนัออก 
1)  กาญจนบุร ี 2) ราชบุรี 
3) สมุทรสาคร 
4) ประจวบคีรีขันธ์  
5) อุทัยธานี 6) สุพรรณบุรี   
7) เพชรบุรี 8) ชลบุรี   
9) ตราด 10) ระยอง  
11) จันทบุรี 12) ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

- ราคาสับปะรดไม่เหมาะสมไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อจดัท า
ข้อมูลสับปะรดให้ถูกต้อง แม่นย า 
และเป็นเอกภาพ  เพื่อน าไปใช้ 
ในการบริหารจัดการโดยเช่ือมโยง
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด  
2) จัดท าปฏิทินการเพาะปลูก 
และเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ศสส. /สศท. และมีคณะท ำงำนท่ีรว่มกับหน่วยงำนระดับ
จังหวัดรับผดิชอบสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผน 

- ศสส. มีกำรประชุมกับ
คณะท ำงำนเป็นรำยไตรมำส 
กำรเผยแพร่ข้อมลูเอกภำพ 
ต้องใช้เวลำนำน จึงท ำให้ข้อมูล
พยำกรณ์ที่เผยแพร่ไมส่อดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

กนผ./สวศ./ 
กศป./ศสส. และ 
สศท. 1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดท าแผนบริหารจัดการ
ผลผลติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรผลิตสับปะรดมอบหมำยให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง จัดท ำค ำของบประมำณ ปี 2563 - 2564 
โดยพิจำรณำจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อผลผลิต
สับปะรดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใน
รัศมีรอบกลุ่มโรงงำน 100 กิโลเมตร และกลุ่มจังหวัด 
ที่อยู่ห่ำงไกลโรงงำนแปรรูป รวมทัง้บรรจุแผนงำน/
โครงกำร และงบประมำณดังกล่ำวในแผนงำนระดับกรม
เพื่อขอจัดสรรเป็นงบประมำณปกติของกรมต่อไป และ
ให้ กสก. ประสำน CoO/อ.พ.ก./คพจ. แต่ละจังหวัด 
จัดท ำแผนงำน/โครงกำรบริหำรจดักำรสบัปะรดแบบ
เบ็ดเสร็จ (กำรผลติ+กำรแปรรูป+กำรตลำด)  
 
 
 

- จ ำเป็นต้องรอข้อมูลพื้นที ่
ที่เหมำะสมในกำรปลูกสับปะรด 
(S1,S2,S3, N) จำกกรมพัฒนำ
ที่ดินซึ่งจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ในปี 2563 
- กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรยัง
ไม่ครบวงจร เนื่องจำกยุทธศำสตร์
สับปะรดก ำหนดใหม้ี
คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแล
เฉพำะด้ำน แบ่งเป็นกำรผลิต  
กำรแปรรปู และกำรตลำด  
และไม่ได้ก ำหนดงบประมำณ 
ในกำรด ำเนินกำร กรมต่ำงๆ  
จึงต้องจัดสรรงบปกติใน 
กำรด ำเนินกำร 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ในแต่ละปีหน่วยงำนระดับ
จังหวัด มีกำรจดัท ำแผน
ด ำเนินกำรเฉพำะช่วงทีม่ีปัญหำ 
ไม่มีกำรวำงแผนระยะยำวตำม
ยุทธศำสตร์สับปะรด  
- เรื่องนี้เป็นกำรด ำเนินกำรเฉพำะ
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้งบปกต ิ
ของกรม ขณะทีท่ ำให้กรมไดร้ับ
มอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำม
ควำมส ำคญักับงำนที่ต้อง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 

4) ด าเนินการแบ่งพื้นที่ปลูกใน  
12 จังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ใกล้โรงงาน
แปรรูปสับปะรดไม่เกิน 100 กม. 
ด าเนินการ ดังนี ้

(1.1) ส่งผลผลิตเข้าโรงาน 
แปรรูปสับปะรด 

  (1.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการท าเกษตรพันธ
สัญญา (Contract Farming)  

  ให้มากข้ึน  
  
 

 
 
-จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดท ำเกษตรพันธสัญญำซื้อขำยสบัปะรดโรงงำน ที่
ประชุมรับทรำบแนวทำง กำรขับเคลื่อนกำรท ำเกษตร
พันธสัญญำ(Contract Farming)ระหว่ำงเกษตรกรกับ
โรงงำนแปรรูปสับปะรด โดยเห็นชอบในหลักกำรโครงกำร
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนกำรท ำสัญญำซื้อขำยสับปะรด
โรงงำน 
- ธ.ก.ส. อยู่ระหว่ำงพิจำรณำจดัท ำร่ำงโครงกำรสินเช่ือ
เพื่อสนับสนุนกำรท ำสัญญำซื้อขำยสับปะรดโรงงำน และ
ส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯทรำบ เพ่ือเสนอให้ทุกภำคส่วน
เห็นชอบต่อไป 
 

 
 
- พรบ.เกษตรพันธสญัญำ  
เป็นลักษณะกำรเข้ำร่วมจัดท ำ
เกษตรพันธสญัญำโดยสมัครใจ 
ซึ่งยัง ไม่มีมำตรกำรจูงใจท่ี
โรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำร่วม 
กำรท ำเกษตรพันธสัญญำ 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(2) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ไกลโรงงานแปร
รูปสับปะรดเกินกว่า 100 กม. 
ด าเนินการ ดังนี ้
(2.1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรด     
   บริโภคสดในพื้นที่ท่ีมีความ     

เหมาะสม ผลผลติไดคุ้ณภาพ
มาตรฐาน (อย่างน้อย GAP) 

   และป้องกันโรคแมลงระบาด 
   ในสับปะรด 

 (2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให ้   
เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่ตลาด   
มีความต้องการและมผีลตอบแทน   
สูงแทนการปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ี 

  ไม่เหมาะสม 

- CoO/อ.พ.ก./คพจ. แต่ละจังหวัด มีกำรจดัท ำแผนงำน/
โครงกำรบริหำรจัดกำรสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จ (กำรผลิต 
+กำรแปรรูป+กำรตลำด)  
 
 

- ในแต่ละจังหวัดมีกำรจัดท ำแผน
ด ำเนินกำรเฉพำะช่วงที่มีปัญหำ 
ไม่มีกำรวำงแผนระยะยำว     
ตำมยุทธศำสตรส์ับปะรด รวมทั้ง
ให ้CoO+อ.พ.ก.+ คพจ. แต่ละ
จังหวัดจัดท ำแผนเป็นล ำดับแรก 
โดยบำงครั้งจังหวัดไมไ่ด้ให้
ควำมส ำคญักับสินค้ำสับปะรด 
และผลกำรวิเครำะห์พืชทดแทน
ของ สศท. ในแต่ละจังหวัดไม่ได้
ถูกน ำไปใช้อย่ำง จริงจัง 
 

 

5) สนับสนุนชุมชนให้แปรรูป
สบัปะรด  
6) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
สับปะรดเป็นสินค้า GI 
7) ขยายตลาดใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

8) ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการ
บริโภคสับปะรดผลสดใหม้ากขึ้น 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องของ กษ. /อก. / พณ. อยู่ระหว่ำง
รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์สับปะรดปี 
2562 ซึ่งจะรวบรวมแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 
2562 
 

- กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ
เนื่องจำก มีหน่วยงำนหลำย
หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  
ทั้ง กษ. /อก. /พณ. โดย
ยุทธศำสตร์ก ำหนดใหด้้ำนกำร
ผลิตมี กษ.เป็นหน่วยงำนหลัก 
ด้ำนกำรแปรรูปให้ อก. เป็น
หน่วยงำนหลัก และ ด้ำนตลำด 
ให้ พณ. เป็นหน่วยงำนหลัก 
รวมทั้งกำรบริหำรระดับจังหวดั 
ให้จัดกำรโดย CoO+อ.พ.ก.+ 
คพจ. เป็นล ำดับแรก 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. จัดท าท่าทีและร่วมเจรจา
การค้าสินคา้เกษตร และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวา่งประเทศ 

1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาด
สินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) อาจส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร  ผูผ้ลติสินค้า
ที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น สินค้าโคเนื้อ นม และ
ผลิตภณัฑ์ กระเทียม น้ ามันปาล์ม 
เป็นต้น โดยมีการน าเข้าสินค้า
เหล่านี้เขา้มาจ าหนา่ยในประเทศ 
ส่งผลใหเ้กษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน 

1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (กองทุน FTA) ได้เริม่
จัดตั้งขึ้นมาตั้งแตป่ี 2547 หลังจาก
ที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทาง 
การค้า  เพื่อรองรับผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบ
กับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้า
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มี
ความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA 
มาแล้ว 25 โครงการ ในหลายสินค้า 
อาทิ ข้าว โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์ม
น้ ามัน สุกร กาแฟ และพืชผักรวม  
785 ล้านบาท 

- กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) 
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติ
โครงการ    ไปแล้ว 3 โครงการ เป็นเงินจ านวน 97.64 
ล้านบาท ได้แก ่
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการ
เปิดเสรีทางการคา้ 
2. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ใน
ระบบ  การขุนเชิงการค้า 
3. โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง 

  - การด าเนินงานของกองทุน       
  ปรับโครงสร้างการผลติ ภาค   
  เกษตรเพื่อเพิม่ขีดความสามารถ 
  การแข่งขันของประเทศ มีอปุสรรค 
  ที่อาจส่งผลกระทบ ไดแ้ก ่
  1. มโีครงการที่เสนอเขา้มาเพื่อ        
  ขอรับการสนับสนนุเงินไม่ถกูต้อง  
  ตามหลักเกณฑ์การขอรับความ  
  ช่วยเหลอื เช่น เกษตรกร/สถาบัน  
  เกษตรกร  ไมไ่ด้เสนอโครงการผ่าน  
  หน่วยงาน ของรฐัเพื่อให้เปน็  
  หน่วยงานก ากับ ดูแลการด าเนินงาน  
  โครงการฯ 
  2. เกษตรกรยังไม่มคีวามรู้  
  ความสามารถในการเขยีนข้อเสนอ  
  โครงการ เพื่อขอรบัการสนบัสนนุ  
  เงินทุน 

- กศป. /สวศ.                                              
- กองทุน FTA  

3.ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

1 .  ผลการติ ดตามประ เมิ น
โครงการไม่ทันต่อความต้องการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้บริหาร และ  ผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบุคลากรของ ศปผ. 
บางส่วนเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ 
ยังขาดประสบการณ์และทักษะ
ด้ านการติ ดตามประเมินผล 

1.เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะที่
จ าเป็นต่อการติดตามประเมินผล 
โดย 
1.1 จัดอบรมโดย ศปผ./สศก. 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ “Propensity 
Score Matching” (PSM) ในการประเมินผลโครงการ 
วันท่ี 12-14 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ช้ัน 7 
อาคารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบนัทึกข้อมูลแผน- ผล      
การปฏิบัติงานโครงการส าคญัของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิง
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ให้แก่

- ยังไม่โปรแกรมที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์
 

ศปผ. 
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จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
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รับผิดชอบ 

รวมทั้งการรายงานยังเป็นแบบ
เอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูล 

เจ้าหน้าท่ีภายใน สศก.และเจ้าหนา้ที่สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ครัง้ เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. 
2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
เมื่อวันท่ี 30 เม.ย.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 3  สถาบันเกษตราธิการ 
3) ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าอบรมในหลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหมโ่ดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
เมื่อวันท่ี 10-13 ก.ย. 2562 ณ ห้องประชุม AEOC ช้ัน 3  

  1.2 ส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หน่วยงานอ่ืนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1) บุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) 
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA)โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 24 – 26 ก.ค. 2562 และวันท่ี 30 – 
31 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  
กรุงเทพมหานคร  
2) บุคลากรเข้าประชุมปฐมนเิทศ โครงการจดัท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคิดค่าน้ า และจดัท า
กฎหมายล าดับรองตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพยากรน้ า 
(หมวด 4 การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า) โดย ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศนูย์ราชการและคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  

 ศปผ. 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) บุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการภาคการเกษตร เมื่อวันท่ี 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  เมื่อวันท่ี 

13-15 มี.ค.2562 ประเทศสเปน  และ  Center for 
Culturally Responsive Evaluation and 
Assessment (CREA)Fifth International 
Conference เมื่อวันท่ี 27 - 29 ม.ีค. 2562 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   
1.3 Coaching งาน (พี่สอนน้อง) 1) มีการ Coaching พี่สอนน้องเกี่ยวกับการประเมินผล

โครงการ เช่น โครงการส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร กรณเีครื่องเกี่ยวนวดข้าว (โดยนายธรรม
จรรย์ และนายณัฎฐ์) และโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลงัฤดูท านา (โดย น.ส.
เสาวลักษณ์ และ ผชช.เพ็ญแข) ฯลฯ 

- บุคลากรรุ่นพ่ี มภีารกิจมาก  
ไม่มเีวลาในการ coaching ให้
รุ่นน้อง 
 - บุคลากรรุ่นน้อง ต้องใช้
ระยะเวลาในเรียนรู้ท าความ
เข้าใจ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ 
เพราะบางเรื่องต้องอาศัยเทคนิค
หรือเรื่องเฉพาะทาง 

ศปผ. 

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมเล่า
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

1)  มีบุคลากร ของ ศปผ. เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการ         
เล่าแลกเปลีย่นเรยีนรู้ จ านวน 5 เรื่อง เช่น  การ
แลกเปลีย่นความรู้เรื่อง การประชุมนานาชาติ ด้านการ

- ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ตรงกับ
ช่วงเวลาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ศปผ. 
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ประเมินผล ประเทศสเปน (เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562) 
และประเทศสหรัฐอเมริกา ( เมื่อวันท่ี 1 ส.ค.2562)  
สรุปบทเรียนการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบรหิาร
จัดการเชิงรุก (เมื่อวันท่ี 22-23 ก.ย.2562) เป็นต้น 

 

  1.5 ศึกษาจากคู่มือติดตาม
ประเมินผล 

1) บุคลากรของ ศปผ.ใช้คู่มือติดตามประเมินผล
โครงการที่มีอยูม่าใช้ในการปฏิบตังิาน  

- คู่มือท่ีใช้ติดตามประเมินผลเป็น
คู่มือท่ีจัดท ามานานหลายปไีม่
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

ศปผ. 

  2. ก าหนดกรอบแนวทางการ
ติดตามประเมินผลประจ าป ี

1) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันส าหรับบุคคลากรของ 
ศปผ. 

- มีงานมอบหมายที่อยู่นอกแผน
จ านวนมากและเร่งด่วน  
มีผลใหต้้องชะลองานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ า 

ศปผ./สศท.1-12 

2) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
3) จัดประชุมคณะท างานจัดท ายทุธศาสตรศ์ูนย์
ประเมินผล 8 ครั้ง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนางานศูนย์
ประเมินผล ระยะที่ 1 (2563 -2570)  

  

  3.ใช้ระบบประเมินผลและติดตาม
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

1) มีการพัฒนาออกแบบการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้
หน่วยงานภายในและนอก สศก. 

- การแสดงผลการใช้จ่าย
งบประมาณบางรายการยังมี
ความคลาดเคลื่อน โดยให้
ผู้พัฒนาระบบตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลเมื่อมีข้อมูล
คลาดเคลื่อน  แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการไดร้วดเร็วตามที่
ต้องการ เนื่องจากสิ้นสดุการ
รับประกันการบ ารุงรักษาระบบ 
อย่างไรก็ตามได้บรรจุค่าใช้จ่าย

ศปผ./สศท.1-12 

   2) มีการบันทึกผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และ
สรุปเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 

ศปผ./สศท.1-12. 
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ภารกิจ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ในการบ ารุงรักษาระบบไว้ใน
แผนปฏิบัติงานปี 2563 แล้ว 

 2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อ 
การประมวลผลภาพรวมเนื่องจาก
การบูรณาการ การปฏิบตัิงาน
ติดตามประเมินผลระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน
พื้นที่  ยังมีการเชื่อมโยงกันน้อย 
 

2.1 จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีใช้
ติดตามประเมินผล 

- มีคู่มือเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล   1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานท่ีใช้ติดตามประเมนิผลโครงการ จ านวน 
4 ฉบับ   
1) คู่มือแนวทางการติดตามประเมนิผลโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ปีงบประมาณ 2562  
2) คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่     
(5 ประสานสบืสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )  
ปี 2562 
3) คู่มือการปฏิบัติงานแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนยิม 
ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
4) คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 

 
 
 
 
- ความเข้าใจของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโครงการไม่ตรงกัน 
- ข้อมูลในคู่มือไมต่รงกับข้อมูล 
ในพื้นที่ เนื่องจากในพ้ืนท่ี  
มีการปรับเปลีย่นข้อมูลตาม
สภาวะการณ ์
 

ศปผ./สศท.1-12 

2.2.การประชุมผ่าน Web 
Conference 

- การจัดประชุมผ่าน Web Conference เป็นโครงการที่มี      
การปฏิบัติงานร่วมกับ สศท. 1- 12 และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 5 ครั้ง  
1) จัดประชุมช้ีแจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 30 ต..ค. 2561 
เพื่อช้ีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 
2) จัดประชุมชี้แจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 
เพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 
 
 
-ระบบ Web Conference ยัง 
ไม่เสถียร ท้ังสญัญาณ ระบบภาพ 
และระบบเสียง 
- ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

ศปผ./สศท. 1-12  



9 
 

ภารกิจ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2562 
4) จัดประชุมช้ีแจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 
เพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสานสืบ
สานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ) ปี 2562 
5) จัดประชุมช้ีแจง สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562  
เพื่อช้ีแจงแผนปฏิบัติงานและแบบสัมภาษณ์โครงการ
ประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงฯ) 

 2.3.เข้าร่วมการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

1) จัดสัมมนา “การประเมินผลโครงการสานพลังประชา
รัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท าน า”เมื่อวันท่ี 
30 ก.ค. 2562  ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส ์
เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย
ในหลวง ) ปี 2562 เมื่อวันที่ 6-7 ส.ค.2562 โรงแรม 
แคนทารี่ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมนิผลโครงการและ
ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการประเมนิผลในปีต่อไป  
3) จัดสัมมนา การประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ภายใต้
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
4) จัดสัมมนา การจัดท าแผนพัฒนางานศูนย์ประเมินผล 
ระยะที่ 1 ( 2563 -2570) 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 -
19 ธ.ค. 2561 ณ เดอะไทด์แอนดร์ีสอร์ท พัทยา ชลบุรี  

- ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทน
หน่วยงานแต่ไมไ่ดร้ับผดิชอบ
โครงการท าใหไ้ม่ได้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผลการ
ประเมิน 

ศปผ/สศท. 1-12. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 2  เดือน ก.พ. 2562 และครั้งท่ี 3  เดือน ก.ย. 
2562  ณ  ห้องประชุม aeoc ช้ัน 2 สศก.  

4. จัดท าและบริการข้อมลู
สารสนเทศการเกษตร 
 

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

1. จัดท าแผนการจดัท าข้อมูลด้าน
การเกษตรล่วงหน้าและบูรณาการ 
การจัดท าข้อมลูกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. การจัดท าข้อมูลพยากรณ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร และคณะท างานพัฒนา
สารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ 
2. การจัดท าข้อมูลเอกภาพร่วมกับหน่วยงานอื่น จ านวน 
6 สินค้า 

 
ศสส. 

 
 

2. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน และให้มีการก ากับการ
ปฏิบัติงาน ผ่านคณะกรรมการ
สารสนเทศ  

1.จัดท าผลพยากรณ์ระดับจังหวัด รวม 24 สินค้าเสร็จ
ตามแผน 
2.ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ปฏิบัติงานตรงตาม
แผนและน าเข้าประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 

 

3. จัดให้มีการอบรมและ
แลกเปลีย่นความรู้ภายใน ศสส.  

1. ทุกส่วนของ ศสส. มีการอบรมและแลกเปลีย่นความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 

4. จับคู่แฝดวิชาการอย่างจริงจัง 
และร่วมกันรับผิดชอบ 

1. มีการจัดท าคู่แฝดวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุมทั้ง
แฝดพี-่แฝดน้องและร่วมรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ 
จ านวน 8 คู ่

 

5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
ครอบคลมุและชัดเจนเข้าใจง่าย 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

1.จัดท าคู่มือขั้นตอนการพยากรณแ์ละวิธีจัดท าร้อยละ
การปลูกและเก็บเกี่ยวรายเดือน 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส่วนปฏิบัติการข้อมลู
การเกษตร จ านวน 1 เรื่อง 
3. จัดท าคู่มือการจดัเก็บและรายงานราคาที่เกษตรกร
ขายได้ทีไ่ร่นา จ านวน 1 เรื่อง  
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

จากการด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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

1. การจัดท าแผนการปรับปรุง
ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และ
แผนการเผยแพร่ข้อมูล และ
สื่อสาร/ท าความเข้าใจ ให้
ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
รับทราบ พร้อมทั้งระบุ วันเวลา  
ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย หรือค าอธิบาย  
การน าไปใช้ประโยชน์ ขอบเขต/
ข้อจ ากัดของข้อมูล 

1.ได้ด าเนินการแล้ว โดยมีแผนการพยากรณ์  และ
ปรับปรุงค าอธิบายในการน าเสนอตารางผลการพยากรณ ์
2.ได้จัดท าแผนการปรับปรุงข้อมลูการเผยแพร่  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รวมอยู่ในคู่มอืการปฏิบัติงาน) 

  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 


