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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 
8(3) ระบุว่า ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
ก าหนดขั้นตอนด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใด      
จะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจง          
ท าความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น หากการด าเนินการ
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนราชการต้องก าหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบ   
ในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึน เพ่ือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของส่วนราชการให้ลดลง
หรือหมดไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
กลไกในการปฏิบัติงานให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินภารกิจของ สศก . และเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8(3) ดังกล่าวและเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) จึงได้ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยมี         
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ ถ่ายทอดให้บุคลากร      
จากภายในองค์กรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี  ในการจัดการ
ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนให้ลดลงหรือหมดสิ้นไป 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ     
   ทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์   
   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ  
   ภาครัฐ (PMQA) 

3. วิสัยทัศน์ 

 “องค์กรชี้น ำกำรพัฒนำภำคเกษตรและศูนย์กลำงสำรสนเทศกำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565” 
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4. พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและร่วมเจรจา     

     การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 2. จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร 

   ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. ค่านิยม 
ค่านิยมร่วม :  SMART OAE 

S = Specialized  ความเชี่ยวชาญ 

M = Moral  มีคุณธรรม 

A = Accountable มีความรับผิดชอบ 

R = Rational มีเหตุผล 

T = Targetable มีเป้าหมาย 

OAE = Office of Agricultural Economics  ตัวเรา 

6. เป้าประสงค์หลัก    

   "สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร    
  ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน" 
7. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร 

 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายการบริการหน่วยงาน 
 1. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

     อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร 5 เรื่อง 

     - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตร 10 เรื่อง 
     - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับ 
                ความเห็นชอบให้น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 

2. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร         
   จัดการสินค้าเกษตร 

    - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือหารบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 3 เรื่อง  
    - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
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3. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 882 ราย 
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ 3 เรื่อง 

9. กลยุทธ์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
1. ยกระดับการจัดท าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางสารสนเทศ  

    การเกษตรแห่งชาติ 
2. พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ 

    และน าไปสู่การปฏิบัติ 
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร 

10. เป้าหมาย – ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ สศก. 
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวน าไปสู่การขับเคลื่อน      

การพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
- ร้อยละของแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรที่บรรลุตามเป้าหมายก าหนด 

2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้รับบริหารที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
- จ านวนชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
- จ านวนฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในและนอกสังกัด กษ. 
- จ านวนเครื่องมือ กระบวนการวิเคราะห์ที่มีการพัฒนา 

3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละความส าเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตร  

    และสหกรณ์ 
4. เป็นองค์กรแห่งความสุขและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการท างาน (Smart Organization) 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น OAE Smart Office 
- จ านวนกระบวนงานและการบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการ สศก. ที่มีต่อองค์กร 

11. ค านิยาม 
ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment: SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิด   

หรือคาดว่าจะเกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชนและสังคม อันมีต้นก า เนิดมาจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยมีการน าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมเพ่ือลดผลกระทบให้มากที่สุด 
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แผนผัง 1  ระบบการด าเนินงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สศก. ปี 2563 

 
 
 

1. คณะท างานฯ ทบทวนมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อ
สังคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ของปี 2562 

  
2. จัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ ของ สศก.    
ปี 2563 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

  

3. น าเสนอมาตรการฯ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ 
เพ่ืออนุมัติและประกาศใช ้

     

   

4. มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบ 
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

  

     

 

5. สื่อสารให้บุคลากรทราบโดยการแจ้ง 
เวียนหน่วยงานภายใน และเผยแพร่

ประชาสัมพนัธผาน Website สศก. 

    

6. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมผล
ตัวชี้วดัน าเสนอผู้บริหาร 
 

     

 

 
  

7.  สื่อสารผลการด าเนินงานให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนหน่วยงาน

ภายใน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธผาน Website สศก. 
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.เสนอแนะนโยบายและจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและ
มาตรการทางการเกษตร 
- โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์
การเกษตร 

- การจัดท าโครงการฯ ยังเป็นเรื่องใหม่
ที่ ต้ อ งอาศั ยข้ อมู ลที่ หล ากหลาย      
ทั้งชนิดสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง) 
และพื้นที่ด าเนินการ ซึ่งอาจจะท าให้
การด าเนินการเกิดความล่าช้า 
 

1) สร้างทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่1-12  
2 )  ที ม ง า น ร่ ว ม กั น ติ ด ต า ม ผ ล             
การด าเนินงานเป็นระยะอย่างใกล้ชิด  
เพื่อร่วมกันแก่ไขปัญหา/อุปสรรค 

- เพื่อควบคุมและติดตามผล        
การด าเนินงานโครงการฯให้           
มีประสิทธิภาพ 

- ได้ผลการศึกษาโครงการฯ  
ภายในเดือนกันยายน 2563 

กนผ. /สศท. 1-12 

2. จัดท าท่าทีและร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 
 

- ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้า
เกษตรภายใต้ความ ตกลงการค้าเสรี 
(FTA) อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ ผลิตสินค้ าที่ ไ ม่มี ความสามารถ      
ในการแข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ โคนม
และผลิตภัณฑ์ กาแฟ พืชผัก น้ ามัน
ปาล์ม เป็นต้น โดยมีการน าเข้าสินค้า
เหล่านี้ เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อน 
 
 
 

- มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) 
โดยเริ่มจัดตั้งในปี 2547 หลังจากที่รัฐบาล  
มีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า เพื่อรองรับ
ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร     
ที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้า
น า เ ข้ า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ไ ด้ มี          
ความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA มาแล้ว  
10 ชนิดสินค้ า   รวม 29  โครงการ       
ในหลายสินค้า อาทิ ข้าว   โคเนื้อ โคนม 
ชา ปาล์มน้ ามัน สุกร กาแฟ และพืชผัก
รวม 856.70 ล้านบาท 
 
 
 

- เกษตรกรที่ ได้ รับผลกระทบจาก  
ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ท า ง ก า ร ค้ า  (FTA)          
มีขีดความสามารถในการแข่ งขัน
เพิ่มขึ้น 

- อนุมั ติ โ ครงการ ช่วย เหลือ
เกษตรกร ปีละ 2 โครงการ 

- กองทุน FTA  
-  สวศ. 
-  กศป. 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรจัดท า
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.1 ผลกระทบจากการยกเลิกและ
จ ากัดการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. ผลกระทบจากการยกเลิกและจ ากดั
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
ไดแ้ก่ พาราควอต คลอรไ์พริฟอส และ
ไกลโฟเซต 

1.1 ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
ในพืชที่ยังคงมคีวามจ าเปน็ต้องใช้สาร 
ทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มัน
ส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ยางพารา 
และปาลม์น้ ามัน ทเุรยีน เงาะ มงัคุด 
และลองกอง เปน็ต้น 

1.2 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการใช้แรงงานทดแทนใช้
เครื่องจักรกล การเกษตรทดแทน       
และใช้สารอื่น ๆ  ทดแทนที่กระทบ      
ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 

1.3 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่น าเข้า
สินค้าเกษตรเพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิต
อาหารสตัว์และอตุสาหกรรมต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
1. จัดตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก   
การเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด   
โดยมีหน่วยงานตา่งๆ ที่เกีย่วข้อง รวมถึง 
สศก. ร่วมเป็นคณะท างาน และจัดประชุม 
เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบฯให้กบัเกษตรกร 
2. สศก. ด าเนินการวิเคราะหผ์ลกระทบ  
ที่จะเกิดขึ้น ดังนี ้

2.1 ต้นทุนท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นจาก    
การยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทั้ง 3 ชนิดของสินค้าเกษตรทีส่ าคญั ได้แก่ 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย 

2.2 ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน  

2.3 ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิต 
/ไร่ ลดลง  
รวมถึง วิเคราะหผ์ลกระทบของผู้ประกอบการ
จากการน าเข้าวัตถดุิบต่าง ๆ   ที่จ าเปน็     
ต้องน าเข้า โดยเฉพาะวตัถุดิบอาหารสัตว์ 

 
 
 
 
 
1. เพื่อให้คณะท างานที่มีหน่วยงาน      
ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะท างาน     
ได้ร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้สารเคมี
ทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด 
 
2. เพื่ อใช้ประกอบการวางแนวทาง/
มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. แนวทาง/มาตรฐานการลด
ผลกระทบ 
 
 
 
 
2. ผลการวเิคราะห์ที่ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท ามาตร    
การลดผลกระทบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวศ./ศปศ. 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรจัดท า
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.1 ผลกระทบจากการยกเลิกและ
จ ากัดการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ได้แก่ ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมนัส าปะหลัง รวมทั้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ 
3. สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม
หารือพิจารณาโครงการเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
และจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย โดยได้จัดท า
โครงการ ลด ละ เลิก การใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรเปลีย่นระบบการผลิตเปน็ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยมีความร่วมมือ   
ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
4. สศก. จัดประชุมหารือร่วมกับผูป้ระกอบการ
น าเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ซึ่งไดร้ับผลกระทบ
จากการยกเลิกและจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรประกอบด้วย สมาคมผูผ้ลิต
อาหารสตัว์ไทย และสมาคมผู้เลี้ยงไกพ่ันธุ์  

 
 
 
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดและเลิก
การใช้สารเคมี โดยเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ า และสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตให้แหล่งรับซื้อในราคาที่เป็น
ธรรมหรือสูงกว่าท้องตลาด 
 
 
 
4. เพื่อให้ทราบผลกระทบที่เกิดกบั
ผู้ประกอบการ พร้อมรบัฟังความ
คิดเห็นตา่ง ๆ เพื่อน ามาประกอบการ
ก าหนดมาตรการ/แนวทางต่างๆ 

 
 
 
3. ผลการด าเนินงานตามโครงการ   
ลด ละ เลิก การใช้วัตถุอันตราย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับ 
และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

3.2  โครงการสินเช่ือเพื่อสนบัสนุน
การท าสญัญาซื้อขายสับปะรด
โรงงาน ตาม พรบ.เกษตรพันธสญัญา 
พ.ศ. 2560 
 
 

1. ความประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการอาจมีหลักเกณฑบ์างข้อใน
การเข้าร่วมโครงการที่เป็นข้อข้อกังวล
ของโรงงานแปรรูปสับปะรดและ
เกษตรกร 

1. สวศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
ตามยุทธศาสตรส์ับปะรดปี 2560 – 2569 
ด้านการผลติ การตลาด การแปรรูป          
และการบริหารจัดการสับปะรด และได้ตั้ง

1. เกษตรกรสามารถหาที่จ าหน่ายผลผลิต
สับปะรดโรงงานได้ 
2. ผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
3.ราคาสับปะรดเหมาะสมคุ้มค่ากับการ
ลงทุน 

1. ผลผลิตสับปะรดได้คุณภาพตาม
มาตรฐานโรงงาน 
2. เกษตรกรสามารถขาย สับปะรด
ได้ราคาสูงขึ้น 
3. ไม่มีผลผลิตสับปะรดที่ล้นตลาด 
 

สวศ. 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.2  โครงการสินเช่ือเพื่อสนบัสนุน
การท าสญัญาซื้อขายสับปะรด
โรงงาน ตาม พรบ.เกษตรพันธสญัญา 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 

คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ด้านตา่งๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการสง่เสรมิ
และสนับสนุนการท าเกษตรพันธสัญญาซื้อ
ขายสบัปะรดโรงงาน และที่ประชุมมมีติ
เห็นชอบในหลักการโครงการสินเช่ือเพื่อ
สนับสนุนการท าสัญญาซื้อขายสับปะรด
โรงงาน โดย สวศ. รว่มพิจารณาจดัท าร่าง 
สัญญากลางกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่  
31 ต.ค. 2562 และ ธ.ก.ส. ได้ยกร่างโครงการ
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนการท าสัญญาซือ้ขาย
สับปะรดโรงงาน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 โดย
พิจารณาอนมุัติกรอบวงเงินกู้ 2,000 ล้านบาท 
เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรจ านวน 1,000 
ล้านบาท และโรงงานแปรรูปสบัปะรดจ านวน 
1,000 ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างในการให้ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้องให้ความเหน็ต่อรา่งโครงการ
ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการนโยบาย   
และพัฒนาสบัปะรดแห่งชาติ เห็นชอบ
โครงการแล้ว ใหเ้สนอคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
พิจารณาอนมุัติกรอบงบประมาณชดเชย   
ส่วนต่างดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี และให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณ
เบิกเงินชดเชยส่วนตา่งดอกเบี้ยตามโครงการ

 4. เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการท า
เกษตรพันธสญัญาของสนิค้าเกษตร
ชนิดอื่น 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จาก คชก. โครงการสินเช่ือฯ ดังกล่าว ถือเป็น
มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรและ
โรงงานแปรรูปสับปะรด จัดท าสญัญาซื้อขาย
สับปะรดโรงงานล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม 

4. ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การติดตามและประเมินผลโครงการ
ไม่ทันต่อความต้องการน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
- ข้อมูลจากการส ารวจในพื้นที่ได้
ไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่และช่วงเวลาที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
 
 
 
 
 
 

1) สุ่มติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ในพื้นที่ที่ผลการด าเนินงานได้ต่ า 
หรือไม่เป็นไปตามแผน เพื่อค้นหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข  

 
 
 
 
- ระงับการออกส ารวจข้อมูลในช่วงที่มี 
การแพร่ระบาดและเลื ่อนสายส ารวจ    
ที่ก าหนดลงพื้นที่ออกไป 
- ปรับลดจ านวนตัวอย่างและลดพื้นที่
ส า ร ว จ  ใ ช ้ข ้อ ม ูล ท ุต ิย ภ ูม ิ โ ด ย ใ ห้
หน่วยงานในพื ้นที ่ส่งข้อมูลทางระบบ
ออนไลน์ 
- ประชุมผ่านระบบ  Video Conference 
- ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง
ส า ธ า รณ สุ ข ก า ห นด  เ ช่ น ใน กร ณี ที่
จ าเป็นต้องส ารวจข้อมูลในพื ้นที ่ ไม่ให้

- ผู้บริหาร กษ. ได้รับทราบปัญหา 
และแนวทางแก้ไข เพ่ือก าหนด
นโยบายในการด าเนินงานโครงการ   
ที่เหมาะสมต่อไป 
- หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้
รับทราบปัญหา และแนวทางแกไ้ข 
เพื่อมอบหมายหน่วยงานในระดับพื้นที่
ด าเนินการต่อไป 

- จ านวนโครงการตดิตาม
ประเมินผลงานส าคญั         
ของกระทรวงเกษตรฯ จ านวน    
9 โครงการ ท่ีเสนอผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรฯ /หน่วยงาน
รับผิดชอบ สั่งการต่อไป 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
- การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามแผน 
 

รวมกลุ่มเกิน 50 คน ต้องสวมหน้ากาก
อน า ม ัย  จ ัด ที ่นั ่ง ใ ห ้ม ีร ะ ย ะ ห ่า ง ก ัน        
1 เมตร ตามหลัก Social Distancing  
จัดเตรียมจุดล้างมือ และ เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
- ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่ต้อง
ปรับ/เลื่อนระยะเวลาออกไป 

5. จัดท าและบริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ผู้ใช้บริการ Application ที่พัฒนา 
ขึ้นยังไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับ
ชัดเจน 

1. มีการติดตามประเมินผลจากผู้ใช้  1. ปรับปรุงข้อจ ากัดของApplication 
จากการตดิตามประเมินผล 

1. จ านวนผู้ดาวน์โหลด App. 
เพิ่มขึ้นและจ านวนผู้ถอน     
การติดตั้ง App. ลดลง 
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2 ข้อมูลสินค้าเกษตรหลายสินค้ามี
ข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงาน 
ท า ให้ ผู้ ใ ช้ข้ อมู ล เกิ ดความสับสน     
ขาดความเช่ือมั่น 

2. จัดท าข้อมูลเอกภาพ 
3. ใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอยู่แล้ว 
4. เพิ่มจ านวนตัวอย่างส ารวจเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นและความถูกต้องในการจัดท า
ข้อมูล 

2. ข้อมูลสินค้าเกษตรของ กษ. ที่เป็น
เอกภาพ 

2. จ านวนสินค้าเกษตรที่จัดท า
ข้อมูลเอกภาพ 

3. ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจาก  
ความเป็นจริงเนื่องจากจ านวนตัวอย่าง 
มีน้อย ไมส่ามารถเป็นตัวแทนท่ีดไีด้ 
และขาดการรวบรวมข้อมลูถานการณ์
การผลิตจากในพ้ืนท่ี 
4. ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทัน          
ต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 

5.เพิ่มจ านวนตัวอย่างและก าหนดระเบียบ
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล ที่เหมาะสมตามหลัก
สถิติ 
6. สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
เพื่ อ ให้ ร าย งานข้อมู ลประมาณการ
ภาพรวมเป็นการเร่งด่วน 

3.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมี   
ความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง     
ในพื้นที่ และตรงเวลาที่ก าหนดไว ้

3. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
สามารถเผยแพร่ ได้ตรงตาม
ก าหนดเวลาที่วางไว้ 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้            
จากการด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. จัดท าและบริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร (ต่อ) 
 

5. การจัดท าข้อมูลดาวเทียมที่ล่าช้า  
มีข้อจ ากัดด้านความถูกต้องของข้อมูล
ที่ สศท.จัดท า 

7. มีการแบ่งงานล่วงหน้า และก าหนดเวลา 4. มีการตรวจความถูกต้องของข้อมูล
ดาวเทียมและติดตามงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

4.ความถูกต้องของข้อมูล     
การแปลภาพดาวเทียมที ่สศท.
จัดท าเพิ่มขึ้น และตรงเวลา 
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6. เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

8. ระบุวัน เดือน ปี ล่าสุดในการเผยแพร่
ข้อมูล  

 9. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและหลักเกณฑ์  
การเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร 

5. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร  
6. เผยแพร่ข้อมลูที่ถูกต้อง ตรงกัน   
ในทุกสื่อการเผยแพร ่

 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 


