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ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.เสนอแนะนโยบายและ
จัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาและมาตรการ
ทางการเกษตร 
โครงการศึกษาต้นทุน        
โลจสิติกส์การเกษตร 

 
 
 
 
1. การจัดท าโครงการฯ ยังเป็นเรือ่ง
ใหม ่ที่ต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย
ทั้งชนิดสินค้า(พืช ปศุสัตว์ ประมง) 
และพื้นที่ด าเนินการ ซึ่งอาจจะท าให้
การด าเนินการเกดิความล่าช้า 

 
 
 
 
1. สร้างทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีกองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12  
2. ทีมงานร่วมกันติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะอยา่งใกล้ชิด     
เพื่อร่วมกันแกไ้ขปญัหา/อุปสรรค 

 
 
 
 
- จากมาตรการการหา้มเดินทาง เข้า-ออก
ระหว่างจังหวัดรวมทั้งการก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีปฎิบตัิราชการ ณ หน่วยที่ตั้ง
ส านักงาน หรือ Work from Home     
ของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  
การเกิดโรคตดิเช้ือ ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID- 19)  จึงมีการปรับวิธีการท างาน 
โดย จนท.  สศท.1- 12  เริ่มส ารวจข้อมูล
ตามแบบสอบถามทางโทรศัพทแ์ละการส่ง
ทางไปรษณียไ์ปยังกลุ่มเป้าหมายแทนการ
ลงพื้นที่ส ารวจด้วยตนเองและปรบัลด
สินค้าจากเดิม 12 สินค้า 37 จังหวัดเป็น 
3 สินค้า ได้แก่ ข้าว  ปาล์มน้ ามันและ
สับปะรด   รวม 13 จังหวัด ไปใช้ในการ
เยียวยากับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจาก ไวรัส 
COVID-19 ภายใต้  พรบ. โอน
งบประมาณ... ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี  7 
เม.ย. 2563 

 
 
 
 
- สถานการณ์ความร้ายแรงของ  
การเกิดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ต้องปรับ
ลดงบประมาณในการด าเนินงานใน
หลายกิจกรรม โดยเฉพาะ กิจกรรม
ทีเ่กี่ยวข้องกับการส ารวจข้อมูลใน
พื้นที่ และจัดสมัมนากลุ่มย่อยใน
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อน าเงินไปใช้ใน
การเยียวยากับผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากไวรสัโควิด 19 ภายใต้  พรบ. 
โอนงบประมาณ... ตามมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี 7 เม.ย. 2563 

  กนผ. /สศท.1-12 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. จัดท าท่าทีและร่วม
เจรจาการค้าสินค้าเกษตร
และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินคา้

เกษตรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 

(FTA) อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ผู้ผลิตสินค้าท่ีไม่มีความสามารถใน   

การแข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ โคนม 

และผลิตภัณฑ์ กาแฟ พืชผัก น้ ามัน

ปาล์ม เป็นต้น โดยมีการน าเข้าสินค้า

เหล่านี้ เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ  

ส่งผลใหเ้กษตรกรได้รับความ

เดือดร้อน 

 
 
 

1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสรา้ง  
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด-
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กองทุน FTA) โดยเริม่จัดตั้งในปี 2547 
หลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปดิเสรี
ทางการค้าเพื่อรองรับผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา
ในการแข่งขันกับสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยได้มคีวามช่วยเหลือ
ผ่านกองทุน FTA มาแล้ว 10 ชนิดสินค้า
รวม 29  โครงการในหลายสินค้า อาทิ 
ข้าว โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์มน้ ามัน สุกร 
กาแฟ และพืชผักรวม 856.70 ล้านบาท 

- ติดตามสถานการณ์การน าเข้า และแจ้ง
เวียนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกบัการลด
ภาษีสินค้าโคเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์ภายใต้
กรอบ FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-
นิวซีแลนด์ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์เพื่อให้หน่วยงานเกีย่วขอ้ง
รับทราบสถานการณ ์ 
- กองทุน FTA มีโครงการที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ (ดา้นสุกร 
โคเนื้อ โคนม ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
อาหารส าหรับเลี้ยงโคนม และ กาแฟ) 
- กองทุน FTA ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ
เกษตรกร ในปี 2563 แล้ว รวม 2 
โครงการ งบประมาณรวม 199.528   
ล้านบาท ดังนี ้
   1) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
โคนมรองรับการเปดิเสรีทางการคา้ (FTA) 
จ านวน 37.747 ล้านบาท 
   2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA จ านวน 
161.781 ล้านบาท 

- การด าเนินงานของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศ มีอุปสรรคที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อความส าเร็จ คือ 
เกษตรกรยังไมม่ีความรู้
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การขอใช้เงินกองทุนฯ  

- กองทุน FTA  
-  กศป. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจัดท ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกจิ
การเกษตรทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.1 ผลกระทบจากการยกเลิก
และจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. ผลกระทบจากการยกเลิกและจ ากัด
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
ได้แก่ พาราควอต คลอรไ์พริฟอส    
และไกลโฟเซต 
1.1 ) ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจส าคัญ      
ในพืชที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้สาร 
ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์   
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา
ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด และ
ลองกอง เป็นต้น 
1.2  ) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการใช้แรงงานทดแทน ใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน    
และใช้สารอื่นๆ ทดแทนท่ีกระทบทั้ง
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. จัดตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  
จากการเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร     
3 ชนิด โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึง สศก. ร่วมเป็นคณะท างานและ  
จัดประชุมเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบฯ 
ให้กับเกษตรกร 
2. สศก. ด าเนินการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ดังนี ้
   2.1 ) ต้นทุนท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นจากการ
ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 
3 ชนิดของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย 
   2.2) ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย น าเสนอข้อมูล
ในที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และมมีาตรการรองรบัผลกระทบ โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้จัดท าโครงการ
เพื่อลดผลกระทบ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

- 

สวศ. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.1 ผลกระทบจากการยกเลิก
และจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 )  ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่น าเข้า
สินค้าเกษตรเพื่อเป็นวัตถดุิบในการ
ผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 
 

   2.3 ) ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการที่
ผลผลติ /ไร่ ลดลงรวมถึงวิเคราะห์
ผลกระทบของผู้ประกอบการจากการ
น าเข้าวัตถุดิบตา่งๆ ที่จ าเป็นต้องน าเข้า 
โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่   
ถั่วเหลือง กากถ่ัวเหลือง ข้าวสาลี 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ และมันส าปะหลัง 
รวมทั้งแนวทางด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบ 
3. สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม
หารือพิจารณาโครงการเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
และจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย โดยได้จัดท า
โครงการ ลด ละ เลิก การใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรเปลีย่นระบบการผลิตเปน็ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยความร่วมมอืของ
เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
4.  สศก. จัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการน าเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกและจ ากัด 
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกอบด้วย สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตว์ไทย 
และสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์  

สวศ. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.2  โครงการสินเช่ือเพื่อ

สนับสนุนการท าสญัญา      

ซื้อขายสบัปะรดโรงงาน ตาม 

พรบ.เกษตรพนัธะสญัญา  

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความประสงค์ในการเข้าร่วม

โครงการอาจมีหลักเกณฑบ์างข้อใน

การเข้าร่วมโครงการที่เป็นข้อกังวล

ของโรงงานแปรรูปสับปะรดและ

เกษตรกร 

1. สวศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตรส์ับปะรด      
ปี 2560–2569 ด้านการผลิต การตลาด 
การแปรรปูและการบรหิารจดัการ
สับปะรด และไดต้ั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้านตา่งๆ 
รวมถึงคณะอนุกรรมการ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการท าเกษตรพันธะสญัญา    
ซื้อขายสับปะรดโรงงาน และที่ประชุม    
มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสินเช่ือ
เพื่อสนับสนุนการท าสญัญาซื้อขาย
สับปะรดโรงงาน โดย สวศ. ร่วม  
พิจารณาจัดท าร่าง สัญญากลางกบั       
ธ.ก.ส. เมื่อวันท่ี 31 ต.ค. 2562 และ     
ธ.ก.ส. ไดย้กร่างโครงการสินเช่ือเพื่อ
สนับสนุนการท าสญัญาซื้อขายสับปะรด
โรงงาน เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 62 โดย
พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินกู้ 2,000   
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกร
จ านวน 1,000 ล้านบาท และโรงงาน  
แปรรูปสับปะรดจ านวน 1,000 ล้านบาท
ซึ่งอยู่ระหว่างการใหผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้ความเห็นต่อร่างโครงการดังกลา่ว  

- สวศ. มีการจดัประชุมหารือเพื่อจัดท า

ร่างโครงการสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการท า

เกษตรพันธสญัญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน 

จ านวน 3 ครั้ง ท้ังนี้ อยู่ระหว่างพิจารณา

การปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์ 

คุณสมบัติของเกษตรกร และโรงงานแปร

รูปสับปะรด ของร่างโครงการฯดังกล่าว 

ซึง่ยกร่างโดย  

ธ.ก.ส.  

1. โรงงานแปรรูปมีความเห็น
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับมาตรฐานของ
ผลผลติสับปะรดทีเ่กษตรกรน ามาส่ง
เข้าโรงงานแปรรูป ท าให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. พรบ.เกษตรพันธสญัญา พ.ศ. 
2560 เป็นลักษณะหลักเกณฑ์ทีเ่ขา้
ร่วมด้วยความสมัครใจ ท าให้มผีลต่อ
การตัดสินใจของโรงงานแปรรปูใน
การเข้าร่วมโครงการฯ 
3. สถานการณ์การระบาดของโรค 
โควิด-19 ท าให้ยากต่อการจัด
ประชุมหารือเพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป
สับปะรดเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการ 

สวศ. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจัดท ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกจิ
การเกษตรทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.2  โครงการสินเช่ือเพื่อ

สนับสนุนการท าสญัญา      

ซื้อขายสบัปะรดโรงงาน ตาม 

พรบ.เกษตรพนัธะสญัญา  

พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เห็นชอบ
โครงการแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือ 
เกษตรกร (คชก.) พิจารณาอนุมัตกิรอบ
งบประมาณชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ให้   
ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
และให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณเบิกเงิน
ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยตามโครงการ  
จาก คชก. โครงการสินเชื่อฯ ดังกล่าว  
ถือเป็นมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสรมิให้
เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสับปะรด 
จัดท าสญัญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน
ล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสมและ       
เป็นธรรม 

สวศ. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ติดตาม และประเมนิผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การติดตามและประเมินผล
โครงการไม่ทันต่อความต้องการ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 

2. ข้อมูลจากการส ารวจในพื้นที่ ได้
ไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและช่วงเวลาทีม่ี
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. สุ่มติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ในพืน้ท่ีผลการด าเนินงานได้ต่ า
หรือไมเ่ป็นไปตามแผน เพื่อค้นหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข 
 

2.1 ระงับการออกส ารวจข้อมลูในช่วงที่
มีการแพร่ระบาดและเลื่อนสายส ารวจ
ที่ก าหนดลงพื้นที่ออกไป 
2.2 ปรับลดจ านวนตัวอย่างและลดพื้นท่ี
ส ารวจ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยให้
หน่วยงานในพื้นที่ส่งข้อมูลทางระบบ
ออนไลน ์
2.3 ประชุมผ่านระบบ Video 
Conference 
2.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด เช่น ในกรณีจ าเป็น 
ต้องส ารวจข้อมูลในพื้นที่ ไม่ให้
รวมกลุ่ม เกิน 50 คนต้องสวมหน้ากาก
อนามัย จัดที่นั่งให้มีระยะห่างกัน      
1 เมตร ตามหลักSocial Distancing  
จัดเตรียมจดุลา้งมือ และเจลล้างมอื
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
 
 
 

- ติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคญั
ในพื้นที่ รอบ 6 เดือน จ านวน 15 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของ
เป้าหมาย 26 โครงการ 
 

- ระงับการออกส ารวจข้อมูลในเดอืน
มีนาคมจ านวน  7 สาย  
- โครงการประเมินผลจ านวน 7 โครงการ 
ด าเนินการช้ีแจง ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานส ารวจข้อมูลเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
โครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 
5/2563 วันท่ี 23 เม.ย. 63 เช่น ปรับลด
จ านวนตัวอย่างและวิธีการส ารวจ 
-  หน่วยงานจัดท าปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
Work from home 2 ครั้ง 
   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 มี.ค. 63 (ระยะเวลา
ท างาน 25 ม.ีค. - 15 เม.ย.63) 
   - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 มี.ค. 63 (ระยะเวลา
ท างาน 1 - 30 เม.ย.63) 
- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานประชุมผ่าน 
Video Conference ในการปฏิบตัิงาน 

- ยังไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์
หรือมาตรการในช่วง 1-2 เดือน 
ข้างหน้า ท าให้ก าหนดแผนการ
ส ารวจข้อมลูไม่ได้ชัดเจน 

ศปผ. / สศท.1-12 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ติดตาม และประเมนิผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป   
ตามแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่ต้อง
ปรับ/เลื่อนระยะเวลาออกไป 
 
 

Work from Home 
-  ด าเนินการประสานงานโครงการกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี เพื่อส่งข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ การรายงานผลการ
ติดตามงาน/โครงการตามนโยบายส าคัญ 
ทางระบบประเมินผลฯ (ออนไลน)์ 
 
- หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงานท่ีปรับ โดยเลื่อน
ระยะเวลาการลงส ารวจ ในพื้นที่ออกไป 
และโอนงบประมาณคืน สงป. 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการโดย 
Work from Home และส่งข้อมูลทาง   
ไลน์กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปผ. / สศท.1-12 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. จัดท าและบริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ผู้ใช้บริการ Application ที่พัฒนา 
ขึ้นยังไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ชัดเจน 
 
2 ข้อมูลสินค้าเกษตรหลายสินค้ามี
ข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงาน 
ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสับสนขาด
ความเชื่อมั่น 
 
 
 
3. ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจาก  
ความเป็นจริงเนื่องจากจ านวนตัวอย่าง 
มีน้อย ไมส่ามารถเป็นตัวแทนท่ีดไีด้ 
และขาดการรวบรวมข้อมลู
สถานการณ์การผลติจากในพ้ืนท่ี 
4. ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 
5. การจัดท าข้อมูลดาวเทียมทีล่่าช้า     
มีข้อจ ากัดด้านความถูกต้องของข้อมูล
ที่ สศท.จัดท า 
 
 
 

1. มีการติดตามประเมินผลจากผู้ใช้ 
 
 
 
2. จัดท าข้อมูลเอกภาพ 
3. ใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี   
อยู่แล้ว 
4. เพิ่มจ านวนตัวอย่างส ารวจเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นและความถูกต้องในการ
จัดท าข้อมูล 
 
5.เพิ่มจ านวนตัวอย่างและก าหนด
ระเบียบวิธีการได้มาซึ่งข้อมลูที่เหมาะสม
ตามหลักสถิต ิ
6. สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน    
ในพื้นที่เพ่ือให้รายงานข้อมูลประมาณ
การภาพรวมเป็นการเร่งด่วน 
 
 
7. มีการแบ่งงานล่วงหน้าและ
ก าหนดเวลา 
 
 
 
 

- ผู้ใช้บริการ Application มีความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับมากขึ้น 
 
 
- ผู้ใช้ข้อมูลมีความเช่ือมั่นในข้อมลู
สารสนเทศมากขึ้น 
 
 
 
 
 
- ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความ  
เป็นจริงเนื่องจากจ านวนตัวอยา่งมนี้อย    
ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดไีด้ และขาด    
การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิต    
จากในพ้ืนท่ี 
- ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 
- มีการปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับปริมาณงานและกรอบเวลา   
ที่ต้องรายงานผล 
- เจ้าหน้าท่ี สศท. ให้ค าปรึกษาในกรณี    
ที่เกิดปัญหาในการแปลวิเคราะห ์
 

- ทักษะการใช้ Application ของ
ผู้สูงอายุมีน้อยกว่าคนรุ่นใหม ่
 
 
- ขั้นตอนส่วนใหญ่ยังอยู่ใน 
ระหว่างด าเนินการและไม่สามารถ
เพิ่มตัวอย่างส ารวจเพราะขาด
งบประมาณ 
 
 
 
- ไม่สามารถเพิ่มตัวอย่างส ารวจ
เพราะขาดงบประมาณและการสรา้ง
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ในพื้นที่
ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงาน 
ในพื้นที่ต่างมีภารกิจเร่งด่วน 
 
 
- ข้อมูลดาวเทียมที่ใช้เป็นข้อมลู   
ในระบบ Optical sensor ที่เป็น
ข้อมูลฟรี มีปญัหาส าคัญในเรื่องเมฆ 
ท าให้ในบางพื้นที่ขาดภาพถ่าย
ดาวเทียมในการวเิคราะห์  
 

ศสส ./ สศท.1-12 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. จัดท าและบริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
8. ระบุวัน เดือน ปี ล่าสุดในการเผยแพร่
ข้อมูล  
 9. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและ

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

การเกษตร 

 
 
 
 
 
ผู้ใช้งานเกิดมคีวามเข้าใจในการใช้ข้อมูล

สารสนเทศ ของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

2. งบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรรใน
ส่วนของการส ารวจมีจ ากดั ท าให้
จ านวนและการกระจายของตัวอยา่ง 
มีไมเ่พียงพอ และไม่กระจายทั่วพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

ศสส ./ สศท.1-12 
 
 
 
 

 

 


