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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 601,888,700 บาท (หกร้อยหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท)  
เพ่ือดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงาน 6 แผนงาน 17 โครงการ และ 1 ผลผลิต ดังนี้  

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 338,778,900 บาท  
2)  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 118,156,600 บาท  
3)  แผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน งบประมาณ 121,342,200 บาท  
4)  แผนงานบูรณาการ 2 แผนงาน งบประมาณ 23,611,000 บาท 

โดยมีผลเบิกเงินงบประมาณจ่ายภาพรวม (รวม PO) ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 จำนวนทั ้งสิ้น 

601,267,294.19 บาท คิดเป็น ร้อยละ 98.76 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.24 (เป้าหมาย ร้อยละ 100.00) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที่มา : เอกสารเบิกจ่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยส่วนการเงินและบัญชี 
* แผนงานบุคลากรภาครัฐมีผลเบิกจ่ายมากกว่างบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร จากการปรับฐานเงินเดือน  และการบรรจุแต่งตั ้งตำแหน่งต่างๆ ทำให้ 

            งบบุคลากรเพิ่มขึ้น 
        ** แผนงานพื้นฐานมีรายการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ  (โครงการที่ถูกพับปี 2563) ทำให้ผลเบิกจ่ายรวม PO มากกว่า 
            งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
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วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาทิ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
การลงพื ้นที่สำรวจ การจัดอบรม สัมมนา และจัดประชุมต่างๆ ซึ่ งในมิติของการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด  
ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน อาทิ การเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างสินค้า การเพ่ิมกิจกรรม และมิติของการ
ใช้งบประมาณ ได้โอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายที ่ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ/กิจกรรมแล้ว เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า 

2. ปัญหากระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดคุณลักษณะในขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้าง มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา 
ผู ้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ ส่งผลให้
กระบวนการทางพัสดุล่าช้า 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนปี 65 ผลปี 65 
ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคการเกษตรและมาตรการ
ทางการเกษตรตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 
              - ตัวชี ้วัด : แผนงาน/โครงการที ่สนับสนุนการขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัติการภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตรตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 92 

 
 

ร้อยละ 98.76 
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รายงานตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการบริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ผลผลิตที่ 1 บริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร 118,156,600 บาท (กนผ./ศกช./กศป./สวศ./ศปผ./ศสส./สลก./ สศท.1-12) 

โครงการภายใต้เป้าหมายการให้บริการ 

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
          4,950,000 บาท (กนผ.) 

2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2,000,000 บาท (ศปผ.) 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรรมยั่งยืน 1,512,500 บาท (กนผ.) 
4. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั ่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  

         18,000,000 บาท (กศป.) 
5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้  

          ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 4,534,400 บาท (สวศ.)  
6. โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 1,750,000 บาท (สวศ.) 
7. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 4,034,200 บาท (กนผ.) 
8. โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 2,080,000 บาท (ศปผ.) 
9. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2,478,200 บาท (ศปผ.) 

 

วิ ีวัดผล

รายละเ ียดวิ ีการวัดผล

ค า  ิบาย ใช้ผลการรายงานแผนป ิบัติการและมาตรการทางการเกษตร/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การเกษตร/รายงานการประเมินผลที่  กนผ. สวศ. และ กศป. น าเสนอผู้บริหาร กษ. หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระดับกระทรวง ขึ นไป และมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปป ิบัติ หรือใช้ประโยชน์จากรายงานนั น หรือมีมติ
มอบหมายผู้เกี่ยวข้องน าไปป ิบัติ หรือน าเสนอคณะรัฐมนตรี

วิ ีการวัดผล ใช้ค่าร้อยละ 90 ของผลงานด้านแผนป ิบัติการและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ

  ตรการค านวณ
 1      

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรนำไป  ่การขับเคลื่ นการพัฒนา  
การเกษตรข งประเทศ 

ตัวช้ีวัด ตัวช ี  ว ัดเช ิงค ุณภาพ : แผนป ิบ ัต ิการและมาตรการทางการเกษตรได้รับ 
ความเห็นชอบให้นำไปป ิบัติ  ร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงาน ผลการนำแผนป ิบัติการและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไป
ป ิบัติ  ร้อยละ 98.21 

3



ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร วงเงินงบประมาณ 118.1566 ลบ.  

                 (กนผ./ศกช./กศป./สวศ./ศปผ./ศสส./สลก./สศท.1-12) 

 
กิจกรรม 

ผลการใช้
จ่ายเงิน  

(รวม PO) 
ร้ ยละ เจ้าภาพ 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 30,332,802.38 95.97 สลก. 
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร 5,085,353.37 100 กนผ. 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 5,099,856.20 94.02 สวศ. 
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 1,605,961.42 99.13 กศป. 
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กษ. 5,303,249.37 100 ศปผ. 
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร 21,695,764.31 97.67 ศสส. 
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 27,168,801.63 99.99 สศท.1-12 
   * รายการครุภัณฑ์ ของสำนัก/ศูนย์/กอง สศท. 1-12 22,754,740.15 99.91 ทุกหน่วย 
  ** รายการเงินอุดหนุน 240,000.00 100  

รวม 119,516,888.83 98.21  

* มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ทำให้งบประมาณแผนพื นฐานเพิ่มขึ น และส่งผลให้การเบิกจา่ย
งบประมาณรวม PO มากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เป้าหมายผลผลิต 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 90 ร้อยละ 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามเป้าหมายผลผลิต 
1. การดำเนินงานภายใต้ผลผลิตการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ทั งสิ น 15 เรื่อง ดังนี   
    1) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเกษตรในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ (กนผ.) 
    2) แผนป ิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 (กนผ.) 
    3) แผนป ิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) (กนผ.) 
    4) รายงานการศึกษารูปแบบการขนส่งทุเรียนสดจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (กนผ.) 
    5) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (กนผ.) 
    6) รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 (กนผ.) 
    7) การเปิดตลาด และการบริหารจัดการนำเข้าสินค้าน ำมันปาล์มและน ำมันเมล็ดใน ปี 2566 – 2568 (สวศ.) 
    8) การเปิดตลาด และการบริหารจัดการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2566 – 2568 (สวศ.  
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9) การเปิดตลาด และการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว และมะพร้าวฝอย เนื อมะพร้าวแห้ง  
        น ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน ำมันมะพร้าว ปี 2566 – 2568 (สวศ.) 
   10) การบริหารการนำเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ภายใต้กรอบการค้าองค์การการค้าโลก (WTO)  

     ปี 2565 (สวศ.)     
   11) การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าน ำมันถั ่วเหลืองและแฟรกชันของน ำมันถั ่ว เหลือง  

     ปี 2566 - 2568 (สวศ.) 
   12) มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA  
        สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2565 (สวศ.) 
   13) รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ำ (ศปผ.) 
   14) รายงานการประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ศปผ.) 
   15) รายงานการประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ปี 2564 (ศปผ.) 
2. การดำเนินงานภายใต้ผลผลิตการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    มีความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 98.21 

 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
1. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเกษตรในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ (กนผ.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดทำข้อเสนอแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนป ิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตร  

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการผลักดันและ
สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาด้านการเกษตร นำเสนอผู้บริหารรับทราบ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมฯ ต่อไป 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปใช้ในการผลักดัน  
และสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาด้านการเกษตรให้สามารถเพิ่มศักยภาพและยกระดับการพัฒนาสินค้า
เกษตรในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษไปสู่เป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาพื นที่
เขตพัฒนาพิเศษตามยุทธศาสตร์ชาติได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
2. แผนป ิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 (กนผ.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิกายน 2564  

เพ่ือจัดเตรียมร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั งที่ 1/2565 
2) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  

    เพื่อพิจารณากรอบ (ร่าง) แผนป ิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 และแต่งตั งคณะทำงานจัดทำ 

แผนป ิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570  

3) เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้รับ 

มอบหมายจากประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน  

โดยกำหนดที่จะจัดประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 65 

 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนป ิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนป ิบัติการ 
ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 และเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งยืน (SDGs) เพื ่อเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ สำหรับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องทั งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การจัดทำคำขอรายจ่ายงบประมาณประจำปี 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไป 
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
3. แผนป ิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) (กนผ.). 
 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

จัดทำแผนป ิบ ัต ิการด้านการพัฒนาระบบโลจิสต ิกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ.  2566-2570) เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 65 ซึ่งได้ประกาศใช้แผน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และจัดพิมพ์เล่มแผน จำนวน 200 เล่ม จัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ผล ัมฤท ิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนป ิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายเพื่อลด

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
เกษตรของภูมิภาคอาเซียน” มีตัวชี วัดที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี มูลค่าการดำเนินธุ รกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ ่มขึ  นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
และการอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100  
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การป ิบัติฯ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 2) พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร และ 3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มาใช้ในการขับเคลื ่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร และกำหนดแผนงาน/โครงการ เพื ่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ทั งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
ที่กำหนดให้  
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
4. รายงานศึกษารูปแบบการขนส่งทุเรียนสดจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (กนผ.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) ลงพื นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ผู ้ประกอบธุรกิจโรงคัดบรรจุ (ล้ง)  
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนสด จำนวน 4 ครั ง ดังนี   
    (1) วันที่ 6-8 เมษายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี (2) วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี (3) วันที่  
    11-13 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี และ (4) วันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย 
2) จัดทำเล่มโครงการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 
  
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษารูปแบบการขนส่งทุเรียนสดจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบและเส้นทางการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีน และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของเส้นทางในแต่ละรูปแบบ
โดยได้คัดเลือกจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพื นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทย เป็นพื นที่เป้าหมายของการศึกษา 
รวมทั งลงพื นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ประกอบธุรกิจโรงคัดบรรจุ 
ที่รวบรวมผลผลิตและส่งออกทุเรียนสดไปจีน ผู้ให้บริการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีนทั งทางถนน ทางน ำ และ
ทางอากาศ และเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรประจำด่านตรวจพืชและด่านศุลกากร
ที่เก่ียวข้อง โดยผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ การขนส่ง
และวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล  
เพ่ือวางแผนสนับสนุน ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีน 

 
ปัญหาและ ุป รรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ผู้ประกอบการบาง
รายไม่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์และดูงานในพื นที่ล้ง จึงแก้ปัญหาโดยการประสานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชในพื นที่ 
เพ่ือเข้าไปศึกษากระบวนการดำเนินการในล้ง 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กนผ.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

จัดทำงบประมาณจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนระดับ
ต่างๆ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 129,743.9629 ล้านบาท แยกเป็นส่วนราชการ 17 หน่วยงาน  
(รวมองค์กรมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 128,133.5581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.76 รัฐวิสาหกจิ 
2 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,535.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความสอดคล้อง 
กับแผนระดับ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนการป ิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนระดับ 3 ได้แก่ แผนป ิบัติราชการกระทรวง เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั ่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนป ิบัติการด้าน...  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และสามารถขับเคลื่อนแผน 
ในระดับต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ รวมทั  งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี วัดร่วมกัน 
คำนึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

9



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
6. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 (กนผ.) 
 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 เรื ่อง (500 เล่ม)  
เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญสู่สาธารณชน  

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนงาน/โครงการ หรือเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่กำหนดในช่วงระยะกำลังดำเนินการ  
และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการในระยะต่อ ๆ ไป รวมทั งใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ: รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
7. การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าปาล์มน ำมันและน ำมันเนื อในเมล็ดปาล์ม ปี 2566 – 2568 (สวศ.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดของปาล์มน ำมันและน ำมันปาล์ม เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาการเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าปาล์มน ำมันและน ำมันเนื อในเมล็ดปาล์ม  
ปี 2566 - 2568  ซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่  
19 ตุลาคม 2565 และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ราคาปาล์มน ำมันมีเสถียรภาพ ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั งเกษตรกรไม่ไดร้ับ

ผลกระทบจากการเปิดตลาด 

ปัญหาและ ุป รรค 
การเสนอวาระการประชุม เรื่อง การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าปาล์มน ำมันและน ำมันเนื อ

ในเมล็ดปาล์ม ปี 2566 – 2568 ให้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาการกำหนดวัน
ประชุมขึ นอยู่กับประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน ำมันแห่งชาติ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
8. การเปิดตลาด และการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2566 – 2568 (สวศ.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะกรรมการพืชน ำมันและน ำมันพืชมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและ 

การบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2566 - 2568) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษี 
ร้อยละ 0 และกรอบการค้าอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ราคาเมล็ดถั่วเหลืองมีเสถียรภาพ ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั งเกษตรกรไม่ได้

รับผลกระทบจากการเปิดตลาด 
 

ปัญหาและ ุป รรค 
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีผลต่อการกำหนดวันประชุม 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
9. การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื อมะพร้าวแห้ง และน ำมันมะพร้าว
และแฟรกชันของน ำมันมะพร้าว ปี 2566 – 2568 (สวศ.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

คณะกรรมการพืชน ำมันและน ำมันพืชมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการนำเข้าสินค้ามะพร้าวและ
มะพร้าวฝอย เนื อมะพร้าวแห้ง และน ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน ำมันมะพร้าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  
ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ตามกรอบความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) อื่นๆ และตามความตกลงเขตการค้าเสรี (AFTA) คราวละ 3 ปี (2566 - 2568) โดยจัดสรรปริมาณ 
การนำเข้าในโควต้าปีต่อปี และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง และ เกษตรกรไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดตลาด 
ปัญหาและ ุป รรค 

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีผลต่อการกำหนดวันประชุม 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
10. การบริหารการนำเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ภายใต้กรอบการค้าองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2565 
(สวศ.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ในคราวประชุม

ครั งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ แนวทางและเงื่อนไขบริหารการนำเข้าสินค้า
หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ภายใต้กรอบการค้าองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2565 และแจ้งมติดังกล่าว 
ให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการออกประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย 

2) คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ในคราวประชุม
ครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบแต่งตั งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการการผลิต 
มันฝรั่งทั งระบบ เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการการผลิตมันฝรั่งให้ครอบคลุมทุกมิติ 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 แนวทางและเงื ่อนไขการนำเข้า เพื่อใช้ในการบริหารการนำเข้าผลผลิตจากต่างประเทศ ให้สอดคล้อง  

กับความต้องการใช้ภายในประเทศ และเพ่ือรักษาเถียรภาพทางด้านราคาของผลผลิตภายในประเทศ 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
11. การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าน ำมันถั ่วเหลืองและแฟรกชันของน ำมันถั ่วเหลือง  
      ปี 2566 -2568 (สวศ.) 
 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

คณะกรรมการพืชน ำมันและน ำมันพืชมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการนำเข้าสินค้าน ำมัน  
ถั ่วเหลืองและแฟรกชันของน ำมันถั่วเหลือง เมื ่อวันที ่ 22 กันยายน 2565 ตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ตามกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) อ่ืน ๆ และตามความตกลง
เขตการค้าเสรี (AFTA) คราวละ 3 ปี (2566 - 2568) โดยจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาปีต่อปี และอยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบ 
จากการเปิดตลาด 

 
ปัญหาและ ุป รรค 

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีผลต่อการกำหนดวันประชุม 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
12. มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA สำหรับ
สินค้ามะพร้าว ปี 2565 (สวศ.) 
 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะกรรมการพืชน ำมันและน ำมันพืชมีมติเห็นชอบ 
1) การใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA 

สำหรับสินค้ามะพร้าวผล ปี 2565 โดยหลักการคำนวณ Trigger Volume ใช้ข้อมูลปริมาณการนำเข้า
มะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี โดยใช้ข้อมูล  
ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ซึ่งจะได้ปริมาณ Tigger Volume ที่ 305,335 ตัน 

2) เห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดเก็บอากรสำหรับสินค้ามะพร้าวผลพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และ
พิกัดฯ 0801.19.90 ที่นำเข้ามาในประเทศไทยรวมกันเกินกว่าปริมาณ Trigger Volume ในอัตราที่เพิ่มขึ น
เป็นร้อยละ 72 (คำนวณจากอากรเดิมนอกโควตาร้อยละ 54 รวมกับเก็บอากรที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 18) ดังนี  
หากเป็นการนำเข้าภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตา จะขึ นอากรจากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 72 และ
ภายใต้ความตกลง AFTA จะขึ นอากรจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 72 

    โดยอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวมากเกินไปจนกระทบ  
ต่อราคาในประเทศ 

 
ปัญหาและ ุป รรค 

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะมีผลต่อการกำหนดวันประชุม 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
13. รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ำ 1 เรื่อง (ศปผ.)  
วิ ีวัดผล 
                 ร้อยละผลสำเรจ็ของการดำเนินงาน =  จำนวนผลงานที่ทำได้จริง  x 100 

                                                                  จำนวนผลงานทั งหมด 

                 ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เรื่อง 

2) นำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือ กษ 1302/1229 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เห็นชอบ  
    ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ 
3) แจ้งเวียนหน่วยงานให้นำข้อเสนอไปใช้ประโยชน์ตามหนังสือ กษ 1302.01/ว. 1134 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 
 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร กษ. ทราบผลการติดตามและใช้ประโยชน์ในการกำกับ เร่งรัดการดำเนินงาน และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำข้อมูลผลการ
ติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ปัญหาและ ุป รรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลต่อแผนป ิบัติงาน
ในพื นที่ ต้องมีการปรับแผนตลอดเวลา 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
14. รายงานการประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง (ศปผ.)  
วิ ีวัดผล 
               ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน  =  จำนวนผลงานที่ทำได้จริง  x 100 

                                                                 จำนวนผลงานทั งหมด 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น   
1) นำเสนอผลการประเมินในงานสัมมนาผลงานทางวิชาการระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 

2) สรุปรายงานผลการประเมินเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และแจ้งผลการประเมิน ข้อค้นพบ 

    และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน) เรียบร้อยแล้ว 

3) นำเสนอผลการประเมินผลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลระหว่างวันที่ 19 – 20 

 กันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหาร กษ. ทราบผลการประเมินผลและใช้ประโยชน์ในการกำกับการดำเนินงาน และหน่วยงาน  

ที่เกี ่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน นำผลการประเมินผลไปใช้วางแผนการดำเนินงาน
โครงการในปีต่อไป 

 
ปัญหาและ ุป รรค 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบางจังหวัดอยู่ห่างไกลต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง  

และเกษตรกรใช้ภาษาถ่ิน ต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยแปลความหมาย 
2)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) กระทบต่อการเก็บข้อมูลในพื น

และเกษตรกรเป้าหมาย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื นที่และเกษตรกรเป้าหมาย  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
15. รายงานการประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ปี 2564   
      จำนวน 1 เรื่อง (ศปผ.) 
วิ ีวัดผล 

1. วัดจากร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี วัด = จำนวนผลงานที่ทำได้จริง x 100 
                                                                         จำนวนผลงานทั งหมด 
2. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในพื นที่ที่จะนำไปเสนอแนะ   

        ปรับปรุงการป ิบัติงานในระยะต่อไป 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น  

1) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ  

2) นำเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต  และการปลูกพืชที่

เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

และนำเสนอผลในงานสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื ่อง การเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหาร กษ . คณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และการปลูกพืชที่เหมาะสม

กับศักยภาพของพื นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลประเมินผล และสามารถนำข้อมูลผลการประเมิน  
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง หรือวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป 
ปัญหาและ ุป รรค 

การดำเนินงานพบปัญหาอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
ส่งผลกระทบต่อการสำรวจ กลุ่มเป้าหมายติดเชื อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั งเจ้าหน้าที่ที่ลงป ิบัติการ
สำรวจข้อมูลในพื  นที่ที ่ เกิดการแพร่ระบาด ซึ ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย ปรับเปลี ่ยนบุคลากร  
ปรับแผนการสำรวจข้อมูล และสำรวจผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
16. นโยบายและแนวป ิบัติที่ดีด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค (กศป.) 
 
วิ ีวัดผล 

การจัดประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือของเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มาจากภาครัฐและเอกชน โดยสมาชิกเอเปคจะรายงานผลการดำเนินงาน  
ด้านความมั่นคงอาหาร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบาย มาตรการ องค์ความรู้ และแนวป ิบัติที่ดีด้านการเกษตร
และความมั่นคงอาหารจากภาครัฐและเอกชน โดยเมื่อจัดการประชุมเสร็จสิ นจะนำเรียนผลการประชุมให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ ้นเชิงนโยบายด้านความมั ่นคงอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือทา ง
เศรษฐกิจเอเปค ซึ่งในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวป ิบัติที่ดีด้านการเกษตรและความมั่นคง
อาหาร และได้สรุปผลการประชุมฯ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และเห็นชอบให้แจ้งเวียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากนโยบายและแนวป ิบัติที่ดีด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร
ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค  

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเทศไทยมีนโยบายและแนวป ิบัติที่ ดีด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารให้ประเทศสมาชิก 
เขตเศรษฐกิจเอเปค 

 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
17. ป ิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพ่ือการบริหารความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ (กศป.) 
 
วิ ีวัดผล 

ข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการกระจายสินค้าในช่วง 
ที่ผลผลิตออกสู่ตลาด รวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกในปีถัดไป อันเป็นการสนับสนุนการสร้างความมั่นคง  
ทางอาหารทั งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของอาหาร  
 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

ประสานการจัดทำป ิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เผยแพร่ข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรผ่านป ิทินผลผลิตสินค้าเกษตรให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบและนำไปใช้
ประโยชน์ 

 
ปัญหาและ ุป รรค 

การได้รับข้อมูลจากจังหวัดมีความล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
 18. ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (ศกช.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) จัดทำและนำเสนอรายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร แก่ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 ฉบับ (สิงหาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565) 
2) เผยแพร่ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเว็บไซต์ของ สศก. และ ศกช. เป็นประจำทุกเดือน (เดือนสิงหาคม 

2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565)  

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเครื ่องชี  ภาวะเศรษฐกิจของภาคเกษตร และสามารถเชื ่อมโยง  

การวิเคราะห์สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อให้ทราบถึง  
การติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิตสินค้าเกษตร และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ น เพื่อจะได้
เตรียมแนวทางที ่นำไปสู ่การแก้ไขปัญหา การวางมาตรการ และการกำหนดนโยบายได้อย่างทันกาล และ  
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรครอบคลุมหมวด พืช  
ปศุสัตว์ และหมวดประมง รวมทั งสิ น 34 สินค้า และแบ่งเป็น 3 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีผลผลิต 2) ดัชนีราคา และ  
3) ดัชนีรายได้เกษตรกร ซึ่งรายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรจะออกประจำทุกเดือน 

ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
19. การจัดทำข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ศสส.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดทำข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ พืชไร่ 10 สินค้า พืชสวน 19 สินค้า ปศุสัตว์จากการสำรวจ 1 สินค้า 

และจากการวิเคราะห์ 4 สินค้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร มีข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
ด้านปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามรอบปีการผลิตของแต่ละสินค้า ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 เรื ่อง ได้แก่ โคนม 
กระบือ เป็ดเนื อ เป็ดไข่ ไก่พื นเมือง น ำนมดิบ เงาะ มังคุด ลิ นจี่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน กล้วยไม้ มะเขือ
เทศ มะนาว ส้มเขียวหวาน กระเจี๊ยบเขียว และหน่อไม้ฝรั่ง ซึ ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ตามชนิดสินค้า  
โดยสินค้าปศุสัตว์ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนตัว ณ วันที ่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิต สินค้าพืชสวน
ประกอบด้วยข้อมูลเนื อที่ยืนต้น เนื อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ สินค้าพืชไร่ประกอบด้วยข้อมูลเนื อที่
เพาะปลูก เนื อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเหล่านี ไปใช้  
เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านการผลิตส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภาคเอกชน
นำข้อมูลไปใช้วางแผนการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม ภาครัฐนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ  
ในการวางนโยบายด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ปัญหาและ ุป รรค 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีค่อนข้างจำกัด หรือไม่สอดคล้องกับแผนป ิบัติงาน ทำให้ต้องปรับลดจำนวน
ตัวอย่างในการสำรวจหรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลได้ตามแผน รวมทั ง ต้องใช้
ข้อมูลทุติยภูมจิากแหล่งต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความแม่นยำในขอบเขต
ที่ยอมรับได ้
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
20. การจัดทำข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตล่วงหน้า (ศสส.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดทำข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตล่วงหน้า 24 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน ำมัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 
ลำไย ลิ นจี่ เงาะ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั ่ง กุ ้งขาวแวนนาไม กุ ้งกุลาดำ ปลานิล ปลาดุก  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช การเลี ยงปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้บุคลากรสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากแบบจำลองเพื ่อการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร จากพฤติกรรมของเกษตรกร  
การบำรุงดูแลพืช ปศุสัตว์หรือประมง ข้อจำกัดเรื่องสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ข้อจำกัดเรื่องการจัดการน ำ 
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร เป็นต้น ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์มีความถูกต้อง
แม่นยำยิ่งขึ น สามารถนำผลพยากรณ์ไปกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง รวมทั งได้รับการยอมรับและเห็นชอบ
จากผู้ใช้ข้อมูลและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
21. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตและราคาของสินค้าเกษตร (ศสส.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) จัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 30 สินค้า เช่น ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

ยางพารา ปาล์มน ำมัน มันสำปะหลัง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย  
2) จัดทำข้อมูลราคาตลาดกลาง/ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) 30 สินค้า และราคาที ่เกษตรกรขายได้  

(ราคารายสัปดาห์) 180 สินค้า เช่น ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  มันสำปะหลัง  ยางพารา ปาล์มน ำมัน สุกร  
ไข่ไก่ ไก่เนื อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรและใช้เป็นข้อมูลประกอบ

ในการจัดทำนโยบายและมาตรการในด้านการพัฒนาส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทั งด้านการผลิตและการตลาด  
มีข้อมูลต้นทุนการผลิต ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและมาตรการ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
22. ผลการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร (ศสส.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น รายงานผลการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 

• จัดทำเนื อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2564 

• บูรณาการและปรับปรุงข้อมูลเนื อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2555-2563 ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน 

• ขยายระยะเวลาความร่วมมือของบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE) และจัดทำบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับกาดำเนินงานในปัจจุบัน  

• จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

• ดำเนินปรับปรุงระเบียบ และจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเกษตรกร รวมถึงร่วมพิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานรับขึ นทะเบียนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง  

• ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล  
ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม และมีมาตรฐานกลางของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือการใช้งานนโยบายต่อไป 

• ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของทะเบียนเกษตรกรในโครงการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ได้แก่ การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายได้-รายจ่าย 
หนี สิน-ทรัพย์สิน และข้อมูลพื นฐานครัวเรือนเกษตร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำแผน/นโยบาย/
มาตรการภาครัฐ โดยหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ และข้อมูลรายได้ของครัวเรือนเกษตรใช้เป็นตัวชี  ว ัดผล  
การดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
23. การจัดทำข้อมูลเชิงพื นที่ทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information : GI) (ศสส.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
การจัดทำข้อมูลเชิงพื นที่ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatic: GI) เพื่อใช้

เป็นข้อมูลเชิงพื นที่ สามารถอ้างอิงตำแหน่งที่ตั  งหรือพิกัด (x,y) ของเนื อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว (ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง) มันสำปะหลังโรงงาน สับปะรดโรงงาน ปาล์มน ำมัน และ

ยางพารา ผลลัพธ์สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสถิติอื่นๆ  

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ความถูกต้องของข้อมูลการเกษตรที ่จ ัดทำด้วยกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทั  งหมด  

(Overall Accuracy: OA) ที่ดำเนินงานในภาคสนาม 
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
24. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สลก.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
รายงานผลการดำเนินงานให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านรองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์) ทราบแล้ว โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2565 โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง เช่น ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  
ผู้ยื ่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื อจัดจ้าง บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ที่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนจัดซื อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เป็นต้น ซึ่งควบคุมความเสี่ยงโดยใช้วิธีจัดการความเสี่ยงแบบการยอมรับ 

 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ป ิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที ่อาจเกิดขึ  นในระดับองค์กรทั  งทางตรงและทางอ้อม ที ่ส ่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดขนาดของความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบผลได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หัวข้อ ๒.๒ การกำหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั งระยะสั นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปัญหาและ ุป รรค 
จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้ประมวลสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ การขาด
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนัก ศูนย์ กอง และหน่วยงานในพื นที่ ทำให้การวิเคราะห์
ความเสี่ยงยังไม่สมบูรณ์และชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
25. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ  นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สลก.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

ดำเน ินการรายงานผลการดำเน ินงานฯ และผลสำเร ็จตามต ัวช ี  ว ัดของมาตรการป ้องกันฯ  
รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565 ตามภารกิจที่ระบุในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบฯ ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร เรียบร้อยแล้ว 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้หน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ นต่อสังคมและประชาชนและมีการป ิบัติงานภารกิจต่างๆอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
 
ปัญหาและ ุป รรค 

บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
26. แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สลก.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
ดำเนินการตามแผนเพิ ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
และการลดค่าโทรศัพท์ (พื นฐาน) ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร และระบบการรายงานภาวการณ์ผลิตผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผัก  
โดยใช้ QR Code ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ทันเวลา  

ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
27. แผนพัฒนาองค์กร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สลก.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดสัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนแล ะ

เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม AEOC ชั น 3 
อาคารศูนย์ป ิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบ บออนไลน์  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั งสิ น 137 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์/สำนัก/กอง/หน่วยงานที่ขึ นตรง 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (สศท.1-12) เข้าร่วมสัมมนา (อ้างอิงการดำเนินงานของ กนผ.) 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีองค์ความรู้นวัตกรรมเชิงนโยบายเรื่อง Bio-Circular 
Economy : BCG Model ด้านการเกษตร ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 
4.0 และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
28. แผนป ิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สลก.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
แผนป ิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความ

เห็นชอบจากเลขาธิการแล้ว และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีศักยภาพองค์กรการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  

ในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/โครงการด้าน
การเกษตร มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
29. แผนป ิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สลก.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

แผนป ิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการแล้ว และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีศักยภาพองค์กรการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  

ในเร ื ่องของข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจ ัยด้านการเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ 
ด้านการเกษตร มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ เพื ่อนำไปสู ่การขับเคลื ่อนการพัฒนาการเกษตร  
ของประเทศ 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
30. แผนฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สลก.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
1) การจัดทำแผนและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 วัน) (กนผ.) 
2) การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 วัน) (สวศ.) 
3) การอบรมชี แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร  

กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (2 วัน) (ศสส.) 
4) โครงการอบรมเชิงป ิบัติการเรื ่องการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที ่มีต่อสวัสดิการทางสังคม  

(Social welfare) (5 วัน) (ศปผ.) 
5) โครงการอบรมหลักสูตรงานพิธีการ (3 วัน) (กศป.) 
6) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (สลก.) 
7) การสัมมนาผลการป ิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี

งบประมาณ 2566 (2 วัน) (สลก.) 
8) การอบรมชี แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลการแปลเนื อที่เพาะปลูก/ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจ โดย

ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปี 2565 (ศสส.) 
9) โครงการอบรมเรื่อง การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (สลก.) 
10) โครงการอบรมเรื่อง การเงินและการบัญชี (สลก.) 
11) โครงการอบรมเรื ่อง การเขียนหนังสือราชการ การจดรายงานการประชุมการจัดเก็บและทำลาย  

หนังสือราชการ (สลก.) 
12) โครงการบรรยายเรื่อง การรักษาความลับของทางราชการ (สลก.) 
13) โครงการอบรมเรื่อง การบริหารงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป ิบัติงาน (สลก.) 
14) โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (สลก.) 
15) โครงการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (สลก.) 
16) โครงการบรรยายเรื่อง เนวิเกเตอร์ ชี ทางความสุขสู่ชีวิต (สลก.) 
17) การสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สลก.) 
18) โครงการสัมมนาเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือรองรับภารกิจของสำนัก/ศูนย์/กอง"(สลก.) 
19) การอบรมเชิงป ิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติในการติดตามประเมินผลโครงการ (ศปผ.) 
20) โครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (สลก.) 
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21) โครงการสำนักงานเลขานุการกรม สื่อสาร สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจ 
     การเกษตร (สลก.) 
22) โครงการฝึกอบรมเชิงป ิบัติการหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English Communication Skills) (สลก.) 
23) การฝึกอบรมเชิงป ิบัติการหลักสูตรการสร้างเนื อหาและการผลิตคลิปวีดีโอ (สลก.) 
      * งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1,900,500 บาท 
      ** งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายทั งสิ น 1,900,500 บาท 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์ และให้เป็นไปตามเป้าหมายในการอบรมสัมมนาของเรื่องนั น ๆ 
เพื่อให้เกิดด้านความรู้ ความเข้าใจ และการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาการป ิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ น เป็นประโยชน์ต่อ
การป ิบัติงาน 
ปัญหาและ ุป รรค 
1) ผู้เข้าอบรมมีความสนใจต่อหลักสูตรที่จัดขึ นแต่ด้วยภาระหน้าที่ในระหว่างวัน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม   

    บางส่วนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี วัด 

2) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อหลักสูตรที่จะอบรม และผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 

3) เนื่องจากการจัดอบรมสัมมนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud  

Meeting เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผลการเบิกจ่ายในช่วงกลางปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนป ิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
31. มาตรการกำกับดูแล และการควบคุม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
     ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กตน.) 
รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบ ติดตาม และสอบทาน ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ  
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย  

1. การตรวจสอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
2. การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน 
3. การตรวจสอบกองทุนฯ FTA  
4. การตรวจสอบการเงิน บัญชี GFMIS การรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) 
5. การตรวจสอบการป ิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภค 
6. อ่ืนๆ เช่น การจัดประชุมมาตรการกำกับฯ, แบบ ปค.6 ภาพรวมของ สศก., งานวิชาการ ฯลฯ 

โดยรวมถึงการให้คำปรึกษา ซึ่งพบจุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่สำคัญ จึงกำหนดเป็นมาตรการกำกับดูแล และการ
ควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำเข้าที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ 
กันยายน 2564 โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขผ่านการจัดประชุมมาตรการกำกับดูแล 
และการควบคุมเพื ่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี ่ยงทุก 2 เดือน สำหรับ
สาระสำคัญของมาตรการกำกับดูแล และการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย 

1) ด้านทรัพย์สิน 
- กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ แต่ละประเภท พร้อมแจ้งเวียน

ซักซ้อมแนวทางป ิบัติ 
- ซักซ้อมแนวทางการรับรู้สินทรัพย์ และการปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางด้านสินทรัพย์

ในระบบ GFMIS และทะเบียนคุมที่จัดทำนอกระบบ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) /อบรมฝึกป ิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านการพัสดุให้กับผู้บริหารและผู้ป ิบัติงาน 
- กำหนดขั นตอนการป ิบัติงาน Flow Chart และแจ้งเวียนซักซ้อม 

2) ด้านการเงิน การบัญชี 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) /อบรมฝึกป ิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีให้กับผู้บริหารและผู้ป ิบัติงาน 
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- แจ้งเวียนซักซ้อมขั นตอนการป ิบัติงาน Flow Chart และรูปแบบเอกสารหลักฐานที่ใช้
แนบประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

- จ ัดทำระบบแจ้งเตือนการครบกำหนดส่งงาน ผ่านระบบLine/E-mail เพื ่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 

3) ด้านบริหารจัดการงบประมาณ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) /อบรมฝึกป ิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านการบริหารงบประมาณให้กับผู้บริหารและผู้ป ิบัติงาน เช่น การทำข้อเสนอโครงการ ,การ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 

- กำหนดรูปแบบ และวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- กำหนดเป็นตัวชี วัดในแต่ละรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน 
- กำหนดให้มีแผนการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทุก 6 เดือน และ

รายงานปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สื่อสารและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และโทษ รวมถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
- จัดทำแนวนโยบายและแนวป ิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

5) ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ 
- สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
- จัดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกับ

กระทรวงการคลัง 
6) ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) /นิเทศงาน/อบรมฝึกป ิบัติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและผู้ป ิบัติงาน 

7) ด้านอื่นๆ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) /นิเทศงาน/อบรมฝึกป ิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ เพ่ือรองรับการป ิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ทบทวนแนวทางการจัดสวัสดิการ และการบริหารจัดการสวัสดิการให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ 

กำหนดซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการติดตามจำนวน 5 ครั ง โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนใหญ่ดำเนินการตามมาตรการกำกับฯ เรียบร้อยแล้ว 
ยกเว้น การจัดทำระบบแจ้งเตือนการครบกำหนดส่งงาน ผ่านระบบ Line/E-mail เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของงาน, การกำหนดให้มีแผนการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทุก 6 เดือน และรายงาน
ปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่ง กลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอที่ประชุมมาตรการกำกับ
ดูแล และการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันอังคารที่ 30 
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สิงหาคม 2565 เพื่อนำความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไปกำหนดเป็นมาตรการและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำกับดูแล และควบคุมการบริหาร

จัดการจุดอ่อน/ความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
32. การกำกับดูแลตนเองที่ดี (ควบคุมภายใน) (กพร.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
มีการจัดทำรายงานผล ปี 2564 และแผนควบคุมภายในปี 2565 รวมทั งมีการติดตามผลการปรับปรุง

การควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 และ 19 เมษายน 2565  ตามลำดับ 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน การเงิน การ
ใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน/ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ นเปลือง 
และการทุจริตของหน่วยงาน 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
33. การประเมินผลการป ิบัติราชการ (กพร.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
มีการประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี วัด ระดับ กรม/สำนัก/กอง ชี แจงถ่ายทอดตัวชี วัดกระทรวง/กรม, สำนัก/กอง 

และติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน /12 เดือน ปี 2565 ระดับ กรม/สำนัก/กอง และทำแผน ปี 2565 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้หน่วยงานป ิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 

ปัญหาและ ุป รรค 
1) เกณฑ์การประเมินมีความไม่ชัดเจน และเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการประเมินหน่วยงาน 
2) ตัวชี วัดบางตัวไม่ได้มีการวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เห็นแนวโน้มผลการดำเนินงานและการพัฒนางาน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
34. การประเมินหน่วยงานภายใน สศก. (โครงการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานฯ) (กพร.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดทำ รายละเอียด โครงการฯ เสนอเลขาธิการฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และมีการ

ประชุมติดตามฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัด สศก. รอบ 6 เดือน ใน
วันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2565  และ รอบ 12 เดือน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ของ ผอ.สำนัก  /ศูนย์/กอง/สศท.1-12 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เพ่ือประเมินการพัฒนาหน่วยงาน และให้หน่วยงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั งนำจุดเด่นไปเป็น 
    แบบอย่าง และนำจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ไปพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงาน 
2) เพ่ือจัดลำดับการพัฒนาหน่วยงานตามผลการประเมิน สำหรับใช้ประกอบในการพัฒนาองค์การ 
3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานและองค์การ 
 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
35. การปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กพร.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดทำข้อมูลการปรับโครงสร้างองค์กร และรายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ แล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 

ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนา

ประเทศ ย ุทธศาสตร ์ นโยบาย และภารกิจที ่ม ีความสำคัญเร ่งด ่วนของร ัฐบาล และทันต่อบร ิบท 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 15 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่ ผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดช บ) 
36. การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA (กพร.) 

รายงานผลการดำเนินงานร บ 12 เดื น 
จัดประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลเพื่อส่งสมัครรับรางวัลการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

หรือระบบราชการ 4.0 และจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูล  
ในการส่งสมัครรับรางวัลการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในปี 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท  อ.เมือง จังหวัดนครนายก 
ผล ัมฤท ิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่“ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทำงานอย่าง  
เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่  
การเป็นดิจิทัล 
ปัญหาและ ุป รรค 
- ไม่มี - 
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1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 

งบประมาณ 4,950,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และเพ่ิมโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 

4,950,000    4,914,744.93 
 

99.29 กนผ. 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพ 
                 ของพ้ืนที่ 

2 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
  1) เอกสารแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (สับปะรดโรงงานและมันสำปะหลัง จำนวน 1 เรื่อง   

 (กนผ./สวศ./ศสส./สลก./สศท.1-12) 
  2) รายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
      จัดการเชิงรุก (Agri - Map) ปี 2564 จำนวน 1 เรื่อง (ศปผ.) 
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  
1) จัดทำเอกสารแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (สับปะรดโรงงานและมันสำปะหลัง) 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านกายภาพ พื้นที่เขตส่งเสริมการปลูก และ
มาตรการจูงใจในพื้นที ่เขตส่งเสริมการผลิตและนอกพื้นที่เขตส่งเสริมการผลิต (มาตรการด้านการผลิต 
มาตรการด้านการตลาดและการแปรรูป มาตรการด้านการเงิน มาตรการด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร และมาตรการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) โดยได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับทราบและเห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2) จัดทำสรุปรายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จ ัดการเช ิงร ุก (Agri-Map) ปี 2564 เสนอต่อผ ู ้บร ิหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร ับทราบและ 
แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณานำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนิน
โครงการต่อไป และได้จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว         

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการ
ผล ิต ม ีรายได ้ เพ ิ ่มข ึ ้น ตลอดจนลดความเส ี ่ยงทางด ้านการตลาด รวมทั ้ งภาคร ัฐและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ  และแนวทางการพัฒนา
สำหรับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
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2) ผู ้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง นำข้อมูลผลการติดตามประเมินผล  
ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการส่งเสริม  
การผลิตทางการเกษตรที ่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพ  
ของระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี - 
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2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 2.0000 ล้านบาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

การติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

2,000,000 1,988,158.41 
 

98.88 ศปผ. 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
  การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศปผ./สศท.1-12) 
วิธีวัดผล 
                 ร้อยละผลสำเรจ็ของการดำเนินงาน =    จำนวนผลงานที่ทำได้จริง    x 100 

                                                                   จำนวนผลงานทั้งหมด 

                 ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน    
จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ จำนวน 1 เรื่อง เสนอผู้บริหาร กษ. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้ง

นำเสนอผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ปี 2565 เป็นรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลผลการประเมินโครงการฯ ไปใช้

ในการปรับปรุง แก้ไขและวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถผลักดันให้เกษตรกรสามารถ

รวมกลุ่มกันผลิต มีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน มีการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตและมีรายได้

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค 
  การจัดสรรงบประมาณลักษณะแบ่งเป็นงวด ๆ ไม่สอดคล้องกับกระบวนงาน จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ให้แล้ว

เสร็จภายในงวดแรก  และการระบาดของโรคโควิด 2019 ส่งผลต่อแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องมีการปรับแผน
ตลอดเวลา 
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3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ 1,512,500 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการใช้
จ่ายเงิน (รวม 

PO)  
ร้อยละ เจ้าภาพ 

1,512,500 1,494,288.01 97.90  
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตร 
    อินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ 

812,500 795,399.96 
 

94.72 กนผ. 

2. ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม ่ 700,000 698,888.05 99.84 ศปผ. 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ 1 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 เรื่อง 

 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ : รายงานผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ 1 เรื่อง 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวม (กนผ./สศท. 1-12) 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

1.1) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 
มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 
1.2) ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ สศก. และ กษ. รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็น  
1.3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  
1.4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

2) ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15-17 กนัยายน 2565 

3) การติดตามสถานการณ์ และเข้าร่วมประชุมในระดับพื้นท่ี 

47



 

3.1) ประสานงานและร่วมติดตามงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัด (SCP) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไข 
ปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
3.2) จัดทำรายงานสรุปผลการขับเคลื ่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาพรวมประเทศ ไตรมาส 4 /2565  
เรียบร้อยแล้ว 

4) การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
4.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 25 -26 
เมษายน 2565 เสนอต่อ ลธก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4.2) จัดทำสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สศก. รอบ 6 เดือน เสนอเลขาธิการสำนักงานเศษฐกิจ 
การเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
4.3) ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 , 4 และ 5 เมื่อวันที่ 23-26 
สิงหาคม 2565 และได้จัดทำสรุปผลการติดตามฯ เสนอเลขาธิการ สศก. เพ่ือทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 

พ.ศ. 2560–2565 ในด้านงบประมาณ ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตลาด
และราคาสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยนำข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี – 
 

 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 เรื่อง 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
รายงานการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ศปผ.) 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1) เสนอเค้าโครงการประเมินผลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล  สศก. แล้ว เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2564  
2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลและคู่มือประเมินผล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ให้กับ สศท. 1-12  

เพ่ือดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
3) ดำเนินการสำรวจข้อมูล 10 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย (เกษตรกร 750 ตัวอย่าง และผู้รับจ้างงาน 375 

ตัวอย่าง) และระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแผนการสำรวจ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 
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จำนวน 24 จังหวัด สศท. ละ 2 จังหวัด (เกษตรกร 720 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างงาน 360 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 120 ตัวอย่าง) ครบตามเป้าหมาย 

4) จัดทำบันทึกสรุปการประเมินผลโครงการฯ เสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว 
5) จัดทำเล่มรายงานการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยและประเมินผล เพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 
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4. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความ
ม่ันคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

งบประมาณ 18,000,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและ
ความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
**โอนเปลี่ยนแปลง 3,530,900 เพ่ือไปสบทบแผน
พ้ืนฐานปีงบประมาณ 2565 (ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบ สศก.) 

14,469,100  13,548,351.38 
 

93.64 กศป. 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
นโยบายความม่ันคงอาหารทางภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในรูปแบบของปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค

และแผนปฏิบัติภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปค มุ่งสู่ปี ค.ศ.2030 
วิธีวัดผล 

จัดประชุมระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค รวมถึงรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค (รวม 8 ครั้ง)  
เพ่ือหารือและร่วมกันจัดทำนโยบายความมั่นคงอาหารทางภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในรูปแบบของปฏิญญาความ
มั่นคงอาหารเอเปคและแผนปฏิบัติภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปค มุ่งสู ่ปี ค.ศ.2030 โดยจะเสนอ  
ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปคให้การรับรอง 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค จำนวน 8 การประชุม  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น มากกว่า 300 คน 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเทศไทยสามารถนำองค์ความรู้/ประสบการณ์/แนวปฏิบัติที่ดีจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม
ทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐมนตรี ตลอดจนการประชุมระหว่างผู ้เชี ่ยวชาญในกรอบความร่วมมือสาขาต่างๆ   
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อวิกฤตหรือภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อภาคการเกษตรและความมั่นคง
อาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะเป็นโอกาสให้ไทยเข้าไปผลักดันและร่วมกำหนดทิศทางนโยบาย/มาตรการ/
ความร่วมมือของเอเปคให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 

1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
          รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
มาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก ได้แก่  
1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน้ำมันผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน 
2) การศึกษาการบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมของเกษตรกร 
3) การศึกษาทางเศรษฐกิจของการนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 
4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง คือ (1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน้ำมันผลิตไฟฟ้า
ใช้ในชุมชน (2) การศึกษาการบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมของเกษตรกร (3) การศึกษาทางเศรษฐกิจของ
การนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก  (4) แนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการสิ ่งปฏิกูลในฟาร์มสุกรเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ  ซึ ่งได้จัดทำรูปเล่มรายงานผล 
การดำเนินงานการวิจัย ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล เรียบร้อยแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ/กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานหรือนโยบายในการบริหารจัดการผลพลอยได้จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรรวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานทดแทนของประเทศ         

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี –  
 

5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
พลังงานทางเลือก 

งบประมาณ 4,534,400 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอย
ได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 

4,534,400 4,024,999.52 
 

87.44 สวศ. 
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ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 1 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 เรื่อง 

 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ผลการศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 1 เรื่อง 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว  
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว” เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล
เรียบร้อยแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เกษตรกรมีแนวโน้มจะยอมรับและนำไปใช้ในพื้นที่โดยหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด
นโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 
  

6. โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร งบประมาณ 1,750,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ 

เจ้าภ
าพ 

1,750,000 1,680,858.46 96.05  
1. ศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 600,000 565,580.50 94.26 สวศ. 
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1,150,000 1,115,277.96 
 

96.98 
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 
เชิงปริมาณ : การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตจากการใช้นวัตกรรม  

เพ่ือการเกษตร กรณีศึกษา ดังนี้  
สศท. 1 ระบบน้ำหยดสินค้ามันฝรั่ง จังหวัดเชียงราย 
สศท. 2 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดพิษณุโลก 
สศท. 3 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดอุดรธานี 
สศท. 4 การใช้เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิน้ำ Dissolved Oxygen Meter (DO)  

                   ในการเลี้ยงปลานิลกระชัง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สศท. 5 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าว จังหวัดนครราชสีมา 
สศท. 6 การใช้ระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
สศท. 7 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดชัยนาท 
สศท. 8 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าวนาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สศท. 9 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดสงขลา 
สศท. 10 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าว จังหวัดกาญจนบุรี 
สศท. 11 พืชผัก จังหวัดอุบลราชธานี 
สศท. 12 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานการวิจัย เพื ่อทำการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตจากการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร กรณีศึกษา ดังนี้  

สศท. 1 ระบบน้ำหยดสินค้ามันฝรั่ง จังหวัดเชียงราย 
สศท. 2 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดพิษณุโลก 
สศท. 3 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดอุดรธานี 
สศท. 4 การใช้เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิน้ำ Dissolved Oxygen Meter (DO)  

                   ในการเลี้ยงปลานิลกระชัง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สศท. 5 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าว จังหวัดนครราชสีมา 
สศท. 6 การใช้ระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
สศท. 7 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดชัยนาท 
สศท. 8 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าวนาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

53



 

สศท. 9 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดสงขลา 
สศท. 10 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสินค้าข้าว จังหวัดกาญจนบุรี 
สศท. 11 พืชผัก จังหวัดอุบลราชธานี 
สศท. 12 สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) จังหวัดนครสวรรค์ 

 เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
2) ผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เกษตรกร ผู้บริหาร กษ. เป็นต้น สามารถนำแนวทางฯ ไปใช้ประโยชน์ 
3) นักวิจัยฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยฯ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลต่อการลงพื้นที่

โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่มีการระบาดค่อนข้างมาก และกลุ่มเป้าหมายบางท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการลงพื้นที่เพิ่มขึ้น และต้องรอกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อน เพราะข้อมูลในการสัมภาษณ์
ค่อนข้างมาก ไม่สะดวกในการสัมภาษณ์ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ 
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7. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร งบประมาณ 4,034,200 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการใช้
จ่ายเงิน (รวม 

PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

 4,034,200 3,961,139.92 98.19  
1. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร  2,500,000 2,475,081.84  99.00        กนผ. 
2. ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผน
ยุทธศาสตร์ 

1,534,200 1,486,058.08 
 

 96.86       

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มภาคเกษตร 1 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง 

 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มภาคเกษตร 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด (76 จังหวัด)  รายปี 1 ฉบับ และรายไตรมาส 3 ฉบับ/ สศท.1-12 
2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (6 ภาค) รายปี 1 ฉบับ และรายครึ่งปี 1 ฉบับ/ สศท.1-12 
3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ รายปี 1 ฉบับ และรายไตรมาส 3 ฉบับ / กนผ. 
4) รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตกร  
    สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจ  
    การเกษตร จำนวน 11 เรื่อง/ สวศ. 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1. กิจกรรมการประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ 1.1 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 
1) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด 
2) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 จำนวน 6 ภาค 
3) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด 
4) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด 
5) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ครึ่งแรกปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 จำนวน 6 ภาค 
6) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 

2565 จำนวน 76 จังหวัด 
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7) จัดสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค “ทิศทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 

8) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 6 - 7 
กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9) จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ครึ่งแรกปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 
1.2 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ 

1) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565  
2) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 
3) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 2 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 
4) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565  
5) จัดสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 “Booster เกษตรไทย  

สู่เกษตรมูลค่าสูง” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings และถ่ายทอดสด
ผ่าน Facebook Live 

6) จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 Agricultural Economic Outlook 
7) ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าว อ้อยโรงงาน และโคเนื้อ เมื่อวันที่  

9–13 พฤษภาคม 2565 ในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี  
8) ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าผลไม้ ประมง และป่าไม้ เมื่อวันที่ 23–27 

พฤษภาคม 2565 ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี  
9) ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์การผลิต ผลไม้ภาคใต้ กาแฟ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง  

  เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร  
2. กิจกรรมการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
สถาบันเกษตรกร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 จัดทำรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี 
2.2 จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2565 
2.3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าถ่ัวเหลือง ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

 เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2565 
2.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สารสนเทศด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดจันทบุรีและระยอง  

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 
2.5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์   

 นครสวรรค์ และลพบุรี เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 
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2.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้ามันสำปะหลัง ในจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อ   
 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 

2.7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตของสินค้าผลไม้ภาคเหนือและกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
          15-21 สิงหาคม 2565 

2.8 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตของสินค้าพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งรับฟังความเดือดร้อน  
  ของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 

2.9 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตของสินค้ากลุ่มพืชไร่นาและธัญพืช ในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี    
          กำแพงเพชร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ และลพบุรี เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 

2.10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าประมงในจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2565 
2.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านเทคนิคและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร  

           ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  
           13-15 กันยายน 2565 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อภาคเกษตร ทิศทางการเติบโตและแนวโน้มของภาคเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึง

สถานการณ์ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบัน

เกษตร สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ 

รวมถึงทบทวนนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และเป็น

ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่คลี่คลายและยังมีความเสี่ยง 

ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ ส่งผลให้  
การดำเนินการในบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้ 

2) การลงพื ้นที ่ เพ ื ่อต ิดตามสถานการณ์ในบางครั ้งเข ้าถ ึงแหล่งข ้อมูลเช ิงล ึกได ้ยาก และผู ้ประกอบ  
การไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางรายการได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจ และเกษตรกร
บางรายมีเวลาน้อยในการให้ข้อมูล เนื่องจากต้องเร่งปฏิบัติภารกิจอ่ืน ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครอบคลุมในทุกมิติ 

3) การได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นงวด ทำให้การวางแผนปฏิบัติงานในบางกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา
ที่เหมาะสม ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณที่ต้องจัดแบ่งให้หลายหน่วยงาน ทำให้แต่ละหน่วยงานได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานในบางกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ . 2566 - 2570 จำนวน 1 เรื่อง (กนผ.) 
2) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัด จำนวน 12 เรื่อง/ สศท.1-12 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1 รวบรวมและประมวลข้อคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ SWOT ภาคเกษตรไทย ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   

  เอกชน สถาบันเกษตรกร และสถาบันการศึกษา เพื ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

  ด้านการเกษตรและสหกรณ ์

1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 -2570 ครั้งที่    

 1/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings 

1.3 ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (Key Success Factor)  

 ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหาร    

 จัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ในจังหวัด 

 นครสวรรค์และกำแพงเพชร 

1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566–2570 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 

Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  

1.5. ลงพื้นที่ศึกษาศูนย์เรียนรู้ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์คูโบต้าฟาร์ม  

          จังหวัดชลบุรี 

1.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 -2570 ครั้งที่  

  2/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings 

1.7 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน  

 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings 

1.8 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับสมบูรณ์ 

1.9 อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 

2. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัด มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา แผนงาน/โครงการที่เกี ่ยวข้องสำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำ  

 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้วย SWOT Analysis 
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2.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่เพื่อพิจารณากรอบและข้อมูลต่าง  ๆ  

  ในการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน 

2.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตร 

 และสหกรณ์กลุ่มจังหวัด 

2.4 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัด (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 12 กลุ่มจังหวัด  

2.5 จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการนำแผนปฏิบัติการ 

ด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดไปเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื ้นที ่ม ีความสอดคล้องเช ื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท  
ด้านการเกษตร กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่กำหนด และมีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง นำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือขับเคลื่อนภาคเกษตรต่อไป 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ ่มจังหวัดเป็นปีแรก  

ทำให้ยังไม่มีกระบวนการการจัดทำแผนฯ ที่ชัดเจนในรูปแบบเดียวกัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดทำแผนฯ เนื่องจากมีการโยกย้าย/หมุนเวียนเปลี่ยนส่วนงาน 

 2) การได้รับงบประมาณเป็นงวด ทำให้การวางแผนปฏิบัติงานในบางกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา  
ที่เหมาะสม ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณที่ต้องจัดแบ่งให้หลายหน่วยงาน ทำให้แต่ละหน่วยงานได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานในบางกิจกรรม 
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8. โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บท 
ด้านการเกษตร 

งบประมาณ 2,080,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการใช้จ่ายเงิน 
(รวม PO) 

ร้อยละ เจ้าภาพ 

ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตร 

2,080,000 2,052,375.40 
 

98.67 ศปผ. 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ: รายงานการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
   การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 2.0800 ลบ. (ศปผ.) 
วิธีวัดผล 
                 ร้อยละผลสำเรจ็ของการดำเนินงาน =    จำนวนผลงานที่ทำได้จริง    x 100 

                                                                   จำนวนผลงานทั้งหมด 

                 ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ดำเนินการสำเร็จตามแผน 
1. กิจกรรมติดตามประเมินผล 

1.1 งานประเมินผลภายใต้แผนแม่บทย่อยอัตลักษณ์พื้นถิ่น แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป แผนแม่บทย่อย 
เกษตรชีวภาพ และแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ  

         - นำเสนอผลการประเมินในงานสัมมนาผลงานทางวิชาการระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 
         - จัดส่งสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อย 
         - นำเสนอผลการประเมินผลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลแล้ว  ระหว่างวันที่  
           19 – 20 กันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว      

1.2 งานติดตามภายใต้โครงการแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภยั 
          - จัดทำรายงานผลการติดตาม และ Infographic เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 4 ครั้ง 
          - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามฯ รายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ให้เทคนิคการติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
      27 - 28 ธันวาคม 2564 

  2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน ครั้งที่ 2 วันที่  
             7 –9 กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปรายงานผลการสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ

โครงการสำคัญอื่นๆ ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี- 
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9. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ 

งบประมาณ 2,478,200 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการใช้จ่ายเงิน 
(รวม PO) 

ร้อยละ เจ้าภาพ 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ 

2,478,200 2,477,561.94 
 

99.97 ศปผ. 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ  17 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
      การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (ศปผ.) 
วิธีวัดผล 

ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน =    จำนวนผลงานที่ทำได้จริง    x 100 
                                                          จำนวนผลงานทั้งหมด 
        ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน   
1) จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 17 เรื่อง เสนอผู้บริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2) จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำผล 

การติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี- 
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เป้าหมายการบริการหน่วยงาน  

:  ขอ้มูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม 

ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการบริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการภายใต้เป้าหมายการให้บริการ 
1. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 23,060,000 บาท (ศกช.) 
2.  โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร 1,531,900 บาท (ศกช.) 
3. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยไซเบอร์ 42,408,000 บาท (ศสส.) 
4. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง 10,000,000 บาท (ศสส.) 
5. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร  

          7,000,000 บาท (ศสส.) 
6. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 6,003,000 บาท (ศสส.) 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมาย หน่วย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร  180 ชุดข้อมูล 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1. ชุดข้อมูลของ สศก. บนฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน (drive R) จากโครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยคำนวณจากสินค้าเกษตรสำคัญ 18 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) ข้าวนาปรัง 
2) ข้าวนาปี 3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4) มันสำปะหลังโรงงาน 5) สับปะรดโรงงาน 6) ถั่วเหลืองรวมรุ่น 7) ปาล์มน้ำมัน 
8) พริกไทย 9) กาแฟ 10) ยางพารา 11) ลำไย 12) มะพร้าว 13) มันฝรั่ง 14) หอมหัวใหญ่ 15) กระเทียม   
16) หอมแดง 17) ทุเรียน และ 18) มังคุด โดยมีประเภทของชุดข้อมูล ได้แก่ 1) พื้นที่ 2) ผลผลิต 3) ผลผลิตต่อ
เนื้อที่ให้ผล 4) ราคา 5) ครัวเรือน 6) นำเข้า 7) ส่งออก 8) ดัชนีราคา 9) ดัชนีผลผลิต 10) ต้นทุน  (18 ชนิด x  
10 ประเภท = 180 ชุดข้อมูล) 

2. ชุดข้อมูลจากความต้องการของจังหวัด เช่น ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ปลานิลในกระชัง  
3. ชุดข้อมูลจากโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง 

อาทิ ชุดข้อมูลจำนวนเกษตรกร/ครัวเรือนจำแนกตามการกิจกรรมการทำเกษตรกรรม รายจังหวัด จำนวนเกษตรกร/
ครัวเรือน จำแนกตามเนื้อที่การทำกิจกรรมเกษตรรายจังหวัด จำนวนสัดส่วนเกษตรกร/ครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 

ตัวช้ีวัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
    ด้านการเกษตร 180 ชุดข้อมูล  
2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานขอ้มูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล    
    ทั้งภายนอกและภายในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ 
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำ 
    ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
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เกษตรกร จำแนกตามชนิดของการถือครองที่ดินจำนวนสัดส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกตามอายุ 
จำนวนสัดส่วนเกษตรกรที่ข้ึน ทะเบียนเกษตรกรจำแนกตามเพศ เป็นต้น  

4) ชุดข้อมูลที่ดำเนินการเชื่อมโยงและจัดทำขึ้นเอง อาทิ ชุดข้อมูลความเหลื่อมล้ำของภาคเกษตรชุดข้อมูลด้าน
ความมั่นคงทางอาหาร ชุดข้อมูลด้านองค์ความรู้ ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการทำเกษตร  

5) ชุดข้อมูลจากโครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดทำชุดข้อมูลเปิดนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://data.go.th  จำนวน 227 ชุดข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านการผลิต 
การปลูก ราคารายเดือน ร้อยละการผลิต จำนวนครัวเรือน การนำเข้า การส่งออก ตัวชี้วัด เป็นต้น 
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1. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณ 23,060,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการใช้
จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

23,060,000 6,283,067.76 66.50  
1.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติ
ทางการเกษตรระบบวิเคราะห์ 

1,100,000 1,094,931.86 
 

99.54 ศกช. 

1.2 จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัย
เศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ 

16,770,600 0.00 
 

- 

1.3 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 

5,189,400 
 

5,188,135.90 
 

99.96 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร 12 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจ
หลักแบบอัตโนมัติ 

1 ระบบ 

เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร  1 ระบบ 

 

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตรระบบวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ: รายงานการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร 12 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม 2564 : ผลกระทบต่อภาคเกษตร  
2) รายงานการวิเคราะห์เรื่องสินค้าราคาพุ่ง…จากราคาน้ำมันดิบโลก 
3) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง สุกรแพง...การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง 
4) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปุ๋ยราคาพุ่ง…ปัจจัยเสี่ยงต่อการฟ้ืนตัวของภาคเกษตรกรรมไทย 
5) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง วิกฤตราคาอาหารและความผันผวนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ : สถานการณ์โลก 1 
6) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ภัยแล้งปี 2565 ... เตรียมรับมือวางแผนจัดสรรน้ำ 
7) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การปรับอัตราค่าไฟฟ้า ... ส่งผลต่อภาคเกษตรไทย 
8) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การบริโภคโปรตีน ... ทิศทางที่เปลี่ยนไป 
9) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 
10) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง Digital literacy ... ตัวช่วยภาคเกษตรในยุค 4.0 
11) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปุ๋ยราคาพุ่ง…กระทบต้นทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์ไทย 
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12) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจโลกและไทย 
13) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง อีสานที่เปลี่ยนไป กับความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
14) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปัญหาของข้อมูล และปัญหาภาคการเกษตร ที่แก้ไขได้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ 
15) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ความคุ้มค่าทางเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 
16) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการยกระดับแปลงใหญ่ 
17) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง เงินเฟ้อติดปีก 
18) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง วิกฤตอาหารโลก (Global Food Crisis) 
วิธีวัดผล 
1. ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบ และสั่งการให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ 
2. ผู้บริหาร สศก. รับทราบ และสั่งการแจ้งเวียน สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1-12 เพ่ือใช้ประโยชน์ 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม 2564 : ผลกระทบต่อภาคเกษตร  
2) รายงานการวิเคราะห์เรื่องสินค้าราคาพุ่ง…จากราคาน้ำมันดิบโลก 
3) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง สุกรแพง...การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง  
4) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปุ๋ยราคาพุ่ง…ปัจจัยเสี่ยงต่อการฟ้ืนตัวของภาคเกษตรกรรมไทย 
5) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง วิกฤตราคาอาหารและความผันผวนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ : สถานการณ์โลก 1 
6) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ภัยแล้งปี 2565 ... เตรียมรับมือวางแผนจัดสรรน้ำ 
7) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การปรับอัตราค่าไฟฟ้า ... ส่งผลต่อภาคเกษตรไทย 
8) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การบริโภคโปรตีน ... ทิศทางที่เปลี่ยนไป 
9) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 
10) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง Digital literacy ... ตัวช่วยภาคเกษตรในยุค 4.0 
11) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปุ๋ยราคาพุ่ง…กระทบต้นทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์ไทย 
12) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจโลกและไทย 
13) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง อีสานที่เปลี่ยนไป กับความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
14) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ปัญหาของข้อมูล และปัญหาภาคการเกษตร ที่แก้ไขได้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ 
15) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ความคุ้มค่าทางเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 
16) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการยกระดับแปลงใหญ่ 
17) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง เงินเฟ้อติดปีก 
18) รายงานการวิเคราะห์เรื่อง วิกฤตอาหารโลก (Global Food Crisis) 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที ่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และผู ้มีส่วนได้เสียสามารถนำรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร ผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ในการ
กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานรองรับผลกระทบและการปรับตัว 
ปัญหาและอุปสรรค  - ไม่มี - 
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กิจกรรมที่ 1.2 จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจ
หลักแบบอัตโนมัติ 

1 ระบบ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 

วิธีวัดผล 
สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1) อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

กรมบัญชีกลาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2565 และ สศก. สามารถลงนาม 
ในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือ กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138  
ลงวันที ่2 กันยายน 2565 

 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และStartup สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  
    และคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ไปใช้ในการวางแผนการผลิต การตลาดของภาคเกษตร  
    ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันต่อสถานการณ์ 
2) หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื ่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ  Social  
    Listening มาใช้ในการกำหนดมาตรการ/นโยบายที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และStartup ใช้ผลพยากรณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

รายสินค้าเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบภัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่งผลให้มีผลิ ตภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

4) เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ผู ้ประกอบการภาคเอกชน และ Startup สามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
จากการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรด้วยการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 

ปัญหาและอุปสรรค 
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
1) มีผู้วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน และมีการปรับปรุงขอบเขตของงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2) เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลลงระบบ e-GP จึงทำให้ต้องดำเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน 

และประกาศประกวดราคา 2 ครั้ง 
3) มีผู ้ยื ่นขออุทธรณ์ผลผู ้ชนะการประกวดราคาจึงต้องส่งเรื ่องอุทธรณ์ดังกล่าว เข้าสู ่กระบวนการพิจารณา  
    ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง 
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กิจกรรมที ่1.3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 1 ระบบ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 1 ระบบ (ศกช.) 

วิธีวัดผล วัดจากความสำเรจ็ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จ้างบริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์

ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ,990,000 บาทระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 300 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 และแบ่ง
จ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน 5 งวด และต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับการ
เบิกจ่ายงวดที่เหลือ  

2)  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว 4 ครั้ง (ตรวจรับงวดงานที่ 1) (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 65 ที่ประชุมมีมติรับงานงวดที่ 1 และเห็นสมควรเบิกเงินโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์

ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 249,500 บาท 

3)  รายงานผลการตรวจรับสำหรับโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการ

ทางการเกษตร งวดที่ 1 เสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 23 กันยายน 65 

4)  มีการจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน สำหรับการจ้างพัฒนาเครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร เพื่อให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม ตลอดจน

สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลกระทบจากนโยบาย/มาตรการ โดยวัดจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตรโดยใช้แบบจำลอง Agent-Based Model (ABM) ซ่ึงระบบต้องสามารถ
วิเคราะห์มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
2. มาตรการสนับสนุนการทำประกันภัยการเกษตร 
3. มาตรการประกันรายได้  
4. มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) 
ปัญหาและอุปสรรค 

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการ
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ศกช.พิจารณาแล้วเห็น
ควรให้มีการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานฯ 
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2. โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร งบประมาณ 1,531,900 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน  

(รวม PO) 
ร้อย
ละ 

เจ้าภาพ 

1,531,900 1,500,936.73 97.97  
2.1 การจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1,031,900 1,015,939.73 
 

98.45 ศกช. 

2.2 การสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

500,000 484,997 97.00 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และใชป้ระโยชน์จากข้อมูล Big Data 
ด้านการเกษตร 

60 ร้อยละ 

 

กิจกรรมที่ 2.1 การจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ หรือสินค้าที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการนำ 
    ระบบเทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้ จำนวน 1 ฐานข้อมูล (สศท. 2) 
2) แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมประเทศ จำนวน 1 เล่ม (สศท. 1-12) 
วิธีวัดผล 

สามารถจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 1 ฐานข้อมูล และแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมประเทศ จำนวน 1 เล่ม แล้วเสร็จตามแผน 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1) จัดทำแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมประเทศ 1 เล่ม 

(ประกอบด้วย แนวทางภาพรวม และข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จำนวน 12 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ 
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว กล้วยไข่กำแพงเพชร ส้มโอขาวแตงกวา กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร 
ส้มแก้ว เนื้อโคขุนโพนยางคำ) 

2) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ หรือสินค้าที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
ที่มีการนำระบบเทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าอัตลักษณ์ หรือสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในพื้นที่ 76 

จังหวัดทั ่วประเทศ และประเทศไทยมีสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ หรือสินค้าเกษตรที ่ได้ร ับการรับรองสิ ่งบ่งชี้  
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สร้างผลตอบแทนและมูลค่าของสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึน ทำให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี - 

 
กิจกรรมที่ 2.2 การสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data 
ด้านการเกษตร 

60 ร้อยละ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
จัดทำสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 

เรื่อง (ศกช.) 
วิธีวัดผล 

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน 
ประชาชน ตลอดจนผู ้สนใจทั ่วไป เกิดการรับรู ้และความเข้าใจ การจัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร ร้อยละ 60 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดทำสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ เรื่อง Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย (1) สื่อ

แบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 เรื่อง และ (2) สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ จำนวน 10,000 แผ่น โปสเตอร์ 

จำนวน 1,000 แผ่น  

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        เกษตรกร ผู ้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา สื ่อมวลชน และ 
ประชาชนทั่วไป เกิดการรับรู้และความเข้าใจ การจัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เผยแพร่  ในการวางแผน การผลิตการตลาดได้
อย่างถูกต้อง และปรับตัวตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม  เป็นการ
ยกระดับสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจ ทำให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมาย หน่วย 

2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง
ภายนอกและภายในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1 ระบบ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง ภายนอกและภายในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1 ระบบ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดใช้ระบบ Big Data ภาคเกษตรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2565 โดยเป็นผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
หน่วยงานบูรณาการข้อมูลร ่วมกัน 10 หน่วยงาน คือ กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยจัดทำเป็น Data Catalog เข้าใช้งานได้ที่ https://nabc-catalog.oae.go.th 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานรับ
ขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมม่อนไหม เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน      
มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีการจัดเก็บประวัติการใช้
ที่ดินแต่ละแปลง การจัดเก็บประวัติการทำกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ปรับปรุงระบบการจัดทำรายงาน 
และการให้บร ิการ Open Data, API เพื ่อให ้หน่วยงานภาคร ัฐ เอกชน สามารถนำข้อมูลไปใช ้ประโยชน์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูล สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ช่วยให้ผู ้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ  
    ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) ภาคเอกชนและเกษตรกร มีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ การวางแผนตัดสินใจ ในการทำกิจกรรม 
    ทางการเกษตร และนำข้อมูลไปพัฒนาสร้างธุรกิจใหม่ได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี - 
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3. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 42,408,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล  
(Cyber Security) 
**โอนเปลี่ยนแปลง 1,269,000 บาทให้  
ค.จัดทำสารสนเทศฯ 

42,408,000 
(41,139,000) 

41,129,400 99.98 สศท. 
ศสส. 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล (Cyber Security) 

1 ระบบ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) มีระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2) มีระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance Threat Protection) สำหรับเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 
3) มีระบบป้องกันการโจมตีทาง DDoS (DDoS Protection) 
4) มีระบบบริหารสิทธิการใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง (Single Sign On) 
5) สถานภาพของระบบมีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
วิธีวัดผล 

วัดจากความสำเร็จของการจัดหาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื ้นฐานทางสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ โดยส่งผลให้ระบบสารสนเทศและระบบบริการข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากการโดนโจมตีจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ รวมถึงทำให้ระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ด้านความม่ันคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดงาน ระบบการรักษา

ความปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security) 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและระบบบริการข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความมั่นคง  
    ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   
2) ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลมีมาตรฐานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 
    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี - 
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ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง 1 ระบบ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1. ฐานข้อมูลประวัติการทำกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร  
2. ฐานข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตร  
3. การให้บริการการตรวจสอบข้อมูลแก่เกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ  
4. การจัดให้บริการชุดข้อมูลเปิด Open Data และ API  

วิธีวัดผล 
1) วัดผลจากความสำเร็จของการพัฒนาระบบได้ตรงกับความต้องการของระบบ 
2) วัดผลจากจำนวนหน่วยงานใช้บริการเพิ ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือ  
    หน่วยงานเทียบเท่า 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

ดำเนินการโดยจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดทำระบบต้นแบบคาดว่าจะดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ระบบข้อมูลทำเบียนเกษตรกรมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย ปลอดภัย ทำให้การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรมี 
   ประสิทธิภาพ 
2) ภาครัฐมีข้อมูลใช้สนับสนุนการจัดทำมาตรการ นโยบาย ทำให้เกิดการใช้งบประมาณที่ประหยัด ดำเนินการได้  
    ทันต่อสถานการณ ์
3) การให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ตัดสินใจและพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
1) การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้กำหนดเสร็จของโครงการมีความล่าช้าออกไปจากแผน 
2) หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ 
 

  

4. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง งบประมาณ 10,000,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง 10,000,000 8,007,880 80.08 ศสส. 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมาย หน่วย 

3. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์ 90 ร้อยละ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

วิธีวัดผล  
วัดจากจำนวนข้อมูลที่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ โดยข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของความพึงพอใจด้วยการจัดทำแบบสำรวจ (Google form และ แบบสอบถาม 
Hard copy) การประเมินผลจากหน่วยงานและผู้ใช้ข้อมูลของ สศก. โดยสอบถามความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลที่ได้   
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

ผู ้ใช้บริการนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น เกษตรกร นักศึกษา 
หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับ
การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสำรวจในระดับร้อยละ 95.86 
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5. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 

งบประมาณ 7,000,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 

7,000,000 7,000,000 100 ศสส. 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต
สินค้าเกษตร 

1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่สามารถอ้างอิงได้ในเชิงพ้ืนที่ที่เป็น
วิทยาศาสตร์และมีความถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์
และการตัดสินใจในเชิงนโยบายการเกษตรของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบโจทย์เงื่อนไขการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร 

2 ข้อมูล 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต
สินค้าเกษตร 

1 ระบบ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) มีระบบการติดตามเนื้อที่เพาะปลูก/เนื้อที่ยืนต้น และพยากรณ์ผลผลิตพืชที่สำคัญของประเทศโดยใช้เทคโนโลยี  
   ภูมิสารสนเทศ โดยเน้นเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลในการได้มาซึ่งข้อมูลการเพาะปลูกพืชในแต่ละช่วงเวลา  
   ในฤดูกาลเพาะปลูก 
2) มีการเปรียบเทียบศักยภาพ หรือข้อดี/ข้อเสียของดาวเทียมสองระบบที่มีความแตกต่างกันในเชิงคุณสมบัติ 
    ของตัวดาวเทียม คือ ระบบ Optical sensor และระบบ SAR/Microwave sensor สำหรับการประเมินเนื้อที่และ 
    ผลผลิตพืชของประเทศ อันเหมาะสมกับบริบทการเพาะปลูกของประเทศไทย  
3) เกิดรูปแบบการพัฒนาดัชนีเชิงคลื่น (Spectral Indices) ที่เหมาะสมสำหรับการติดตามและการพยากรณ์ผลผลิต 
    พืชของประเทศ รวมถึงทำให้ทราบถึงรูปแบบของดัชนีเชิงคลื่นแต่ละดัชนีในตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านภูมิสารสนเทศให้กับนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ  
    ที่เก่ียวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านการเกษตร 
วิธีวัดผล 

วัดความถูกต้องของข้อมูลการเกษตรด้วยการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลสถิติอ่ืนๆ  
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รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
1)  ดาวน์โหลดและ Pre-processing ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1 ที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียม SAR Sensor ของเดือน 

พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ในพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินเนื้อที่
ยืนต้นปาล์มน้ำมันด้วย AI เบื้องต้นกำหนด 3 วิธี ได้แก่ Random Forest, KNN และ Maximum Likelihood 
Classification 

2)  ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมระบบ Optical Sensor ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม - กันยายน 2565 ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์
ผลผลิตข้าว พร้อมวิเคราะห์ตัวแปรการเจริญเติบโตของพืช (Rice biophysical variables) ที่ควรนำมาใช้ 

3)  อยู่ระหว่างการส่งมอบอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ภายใต้โครงการฯ โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความ
พยายามบริหารกรอบสัญญาและแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับแผนการดำเนินงาน
โดยปรับพืชและพื้นที่จากเดิมดำเนินงานในปี 2565 เป็นปี 2566 ภายหลังได้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ภายใต้โครงการฯ ครบ 
เบื ้องต้นขยายพื้นที ่ดำเนินงานแปลเนื ้อที ่ย ืนต้นปาล์มน้ำมันจากเดิมดำเนินการในพื ้นที ่ จ.สุราษฎร์ธานี  
ปรับเป็น จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ (หรือ จ.ชุมพร) ส่วนสินค้าพืชไร่ที่จะขยายเดิมเป็นมันสำปะหลังโรงงาน  
ในปี 2566 ขอปรับการดำเนินงานเป็นข้าวนาปีแทน 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร  

ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในเชิงพื้นที่ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่จัดทำโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในเชิงพ้ืนที่ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และ
มีความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสามารถนำไปซ้อนทับกับชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่อื ่นๆ ได้ เช่น โครงการ บริหารจัดการ 
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นต้น ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรผู ้ปลูกพืช มีข้อมูลที ่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
การเกษตร 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

ติดปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่มีผู้เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกท้ัง 2 ครั้ง จึงต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง 

ทำให้เกิดความล่าช้าในการได้มาซึ่งอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

ของพืชเพ่ือวิเคราะห์ประมวลผลที่สัมพันธ์กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการไม่มีเครื่องบิน Drone ในการหาค่า

ความสมบูรณ์ของพืชพรรณต้นปาล์มน้ำมันด้วย AI และขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 
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6. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
**ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากโครงการพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยไซเบอร์ 1,269,000 บาท 

งบประมาณ  
6,003,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

 6,003,000 7,209,873.73 99.15  
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุน
การผลิตภาคเกษตร 

1,756,900 2,610,853 - ศสส. 

4.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) 

1,545,100 1,504,427 - ศสส. 

4.3 จัดทำสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด  

512,500 511,845 - สศท.1-12 

4.4 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร 

600,000 964,629 - ศสส. 

4.5 การจัดทำสารสนเทศสินค้าเกษตรที่สำคัญเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิต 

787,500 783,927 - ศสส. 

4.6 การจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชิงลึก 801,000 834,192 - ศสส. 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 6 เรื่อง 

 
กิจกรรมที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 3 สินค้า 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร (ศสส./สศท.1-12) 
วิธีวัดผล 

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ สุกรขุน จิ้งหรีด 
และ ปลากะพงขาว 
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รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
รายงานผลการสำรวจข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในปี 2565 จำนวน 3 สินค้า คือ สุกรขุน 

จิ้งหรีด และปลากะพงขาว เรียบร้อยแล้ว และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากโครงการพัฒนาระบบ  
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 868,230 บาท เพื่อใช้ในการสำรวจต้นทุนการผลิตทุเรียน ปี 2565 และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2564/65 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตทุเรียนปี 2565 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีเพาะปลูก 2564/65 ระดับภาค ประเทศและรายงานผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในด้านต้นทุนการผลิต 
ที่ครอบคลุมระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ใช้สนับสนุนการทำนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตร รวมทั้งเกษตรกรนำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตของตนเอง  
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดสรรงบประมาณลักษณะแบ่งเป็นงวด ๆ ไม่สอดคล้องกับกระบวนงาน ส่งผลต่อแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ต้องมีการปรับแผน 

 
กิจกรรมที่ 4.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 2 ชนิด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเก่ียวผลผลิต(Crop Cutting) ของข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน

แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ 
วิธีวัดผล 
ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน = จำนวนผลงานที่ทำได้จริง x 100  
                                                   จำนวนผลงานทั้งหมด  
ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำไปใช้ประโยชน์   
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธตั้งแปลงเก็บเก่ียวผลผลิต (Crop Cutting) 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศที่ตรงตามความ

เป็นจริงในพื้นที่ สำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสถิติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นำไปสู่การจัดทำนโยบายด้านการเกษตรที่มีความถูกต้องตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ปัญหาและอุปสรรค 
การจัดสรรงบประมาณลักษณะแบ่งเป็นงวด ๆ ไม่สอดคล้องกับกระบวนงานจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่และ  

ไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการระบาดของโรคโควิด 2019 ส่งผล  
ต่อแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมถึงการปรับลดจำนวนตัวอย่างและปรับ
ระเบียบวิธีตามความเหมาะสม 

 

กิจกรรมที่ 4.3 จัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 3  เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 152 สินค้า 
2) ข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงระดับจังหวัด  76  จังหวัด จำนวน 152 สินค้า 
3) ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 24 จังหวัด จำนวน 48 สินค้า 
 
วิธีวัดผล 
ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน = จำนวนผลงานที่ทำได้จริง x 100 
                                                   จำนวนผลงานทั้งหมด 
ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  

1. จัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด 76 จังหวัดเสร็จเรียบร้อย 

2. จัดทำข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง ระดับจังหวัด 76 จังหวัด เสร็จเรียบร้อย  

3. จัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 24 จังหวัดเสร็จเรียบร้อย 

4. จัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัดเพื ่อใช้ร่วมกัน  มีความเป็นเอกภาพระดับจังหวัด 76 จังหวัด 

    เสร็จเรียบร้อย 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการตัดสินใจการวางแผนการผลิต  
    การตลาด การบริหารความม่ันคงด้านอาหาร และการวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
2) ข้อมูลต้นทุนการผลิต พยากรณ์การผลิต ปฏิทินสินค้าเกษตร ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการสามารถ 
    นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลใน Big Data  
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี  - 

กิจกรรมที่ 4.4 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ผลการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65  

 
วิธีวัดผล 

เป็นการประมาณค่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ โดยนำมาประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติตามแบบแผนการเลือก
ตัวอย่างแบบแบ่งเป็นพวกสองขั้นตอนด้วยการประมาณค่าลักษณะที่ทำการศึกษาแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวน
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
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กำหนดให้ 

 Y  คือ ค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ศึกษา 

 Ŷ  คือ ค่าประมาณยอดรวมของลักษณะที่ศึกษา 

 M̂  คือ ค่าประมาณของจำนวนครัวเรือนเกษตรที่ศึกษา 
 L  คือ จำนวนพวก (Stratum), L  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 h  คือ พวกท่ี, h  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 hN  คือ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพวกท่ี h  

 hn  คือ จำนวนหมู่บ้านตัวอย่างในพวกท่ี h  

 i  คือ หมู่บ้านตัวอย่างที่,i = 1, 2, 3, …, hn  
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 hiM  คือ จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดของหมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ี h  

 him  คือ จำนวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่างของหมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ีh  

 hijY  คือ ค่าลักษณะที่ศึกษาของครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่ j หมู่บ้านตัวอย่างที่ i  ในพวกท่ี h  

 j  คือ ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่, j = 1, 2, 3, …, him  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

ดำเนินการสำรวจภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะ

รายงานผลการสำรวจเบื้องต้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ได้แก่ การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายได้ -รายจ่าย 

หนี้สิน-ทรัพย์สิน และข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำแผน/นโยบาย/มาตรการ
ภาครัฐ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และข้อมูลรายได้ของครัวเรือนเกษตรใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานภาพรวม  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
ปัญหาและอุปสรรค 

ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปรับลดข้อคำถามการสำรวจ และจำนวนตัวอย่าง ทำให้ข้อมูล 
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทั้งด้านเนื้อหาและรายงานผลสำรวจระดับจังหวัด ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน   

 

กิจกรรมที่ 4.5 การจัดทำสารสนเทศสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 3 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
1) ข้อมูลประมาณการร้อยละผลผลิตปาล์มน้ำมันรายเดือนที่มีความแม่นยำสูง  

2) ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด จำนวน 13 สินค้า 

3) ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในระดับจังหวัด 
 
วิธีวัดผล 
ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน = จำนวนผลงานที่ทำได้จริง x 100  
                                                จำนวนผลงานทั้งหมด  
ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ 
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รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

1) ข้อมูลประมาณการร้อยละผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2565 รายเดือน   เผยแพร่สองเดือนล่วงหน้าทุกเดือน  
บน Website สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/forecastdata/files/forecast/situation/8S_PL.pd 

2) ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด  จำนวน 13 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2564/65
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2565/66 สับปะรด โรงงาน กาแฟปาล์มน้ำมัน
ยางพารา มะพร้าวผลแก่ ปลานิล ปลาดุก กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2564 กุมภาพันธ์ 
2565 และมิถุนายน 2565 บน Website สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร  
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

3) ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในระดับจังหวัด จำนวน 8 สินค้า ได้แก่ ลองกอง กาแฟ 
มะพร้าวผลแก่ พริกไทย ปี 2564 กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2564/65 เผยแพร่  
บน Website สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการตัดสินใจการวางแผนการผลิต  

    การตลาดได้อย่างเหมาะสม 

2) ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการแก้ไขปัญหา  

    ด้านการเกษตรในระดับพื้นท่ีได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในระดับจังหวัด จำนวน 8 สินค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ไม่เพียงพอจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจข้อมูล ลดข้อคำถามการสำรวจ และจำนวนตัวอย่าง ทำให้ข้อมูล  

มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนทั้งด้านเนื้อหาและรายงานผลสำรวจระดับจังหวัด ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน  

 
กิจกรรมที่ 4.6 การจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชิงลึก 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 9 ชนิด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
ข้อมูลปริมาณการผลิตของพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์   

มันสำปะหลังโรงงาน ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน และลำไย  
วิธีวัดผล 
ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงาน = จำนวนผลงานที่ทำได้จริง x 100  
                                                   จำนวนผลงานทั้งหมด  
ผลสัมฤทธิ์ = ข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญท่ีนำไปใช้ประโยชน์   
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รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
จัดทำข้อมูลเชิงลึกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันสำปะหลังโรงงาน  

ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน และลำไย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำเป็นข้อมูลสถิติ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร 
(ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน) นำไปสู่การจัดทำนโยบายด้านการเกษตรที่มีความถูกต้องตรงเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดสรรงบประมาณลักษณะแบ่งเป็นงวด ๆ ไม่สอดคล้องกับกระบวนงานจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่และได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ควร รวมทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
ส่งผลต่อแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติงานโดยการปรับลดจำนวนตัวอย่าง ปรับระเบียบวิธี 
และปรับลดข้อคำถาม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ และสถานการณ์ 
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เป้าหมายการบริการหน่วยงาน  

:  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการบริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 8,820,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

1. ศึกษาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 3,000,000 2,636,317.09 87.88 สวศ. 
2. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
ประจำศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร   

5,820,000 5,781,126.07 99.33 ศสส. 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 1 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   

1,010 ราย 

 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
รายงานผลการศึกษาแนวทางการลดความเลื่อมล้ำทางรายได้ สร้างโอกาส และการเข้าถึงการบริการ  

ทางการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านยากจน จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 แนวทาง 
 1) แนวทางการพัฒนาการเกษตรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกร 
 2) แนวทางการสร้างโอกาสและความต้องการในการเข้าถึงการบริการทางการเกษตร เงินทุน นวัตกรรมการผลิต    
     และระบบสารสนเทศด้านเกษตร 
 3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรและวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

ตัวช้ีวัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 1,010 ราย 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงาน 1. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ได้จำนวน 882 คน  
2. ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.92 
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วิธีวัดผล 
- ไม่มี -            

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน    
จัดทำรูปเล่มรายงานผลการศึกษาแนวทางการลดความเลื่อมล้ำทางรายได้ สร้างโอกาส และการเข้าถึง  

การบริการทางการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านยากจน จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 แนวทาง (1) แนวทาง 
การพัฒนาการเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกร (2) แนวทางการสร้างโอกาสและความ
ต้องการในการเข้าถึงการบริการทางการเกษตร เงินทุน นวัตกรรมการผลิต  และระบบสารสนเทศด้านเกษตร  
(3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรและวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล เรียบร้อยแล้ว  
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกร สมาชิก/เครือข่าย ศพก. มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตร เงินทุน นวัตกรรม

การเกษตรและระบบสารสนเทศด้านการเกษตร เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 
2) วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่
เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

1,010 ราย 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การสำรวจข้อมูลรวมทั้งการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
เพื ่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.)  
จำนวน 1,010 ราย : ศสส. และ สศท. 1 - 12 
วิธีวัดผล - ไม่มี -           

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน    
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การสำรวจข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน  882 ราย  
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ศกอ. สามารถเก็บข้อมูลและรายงานภาวะสถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง

และทันตามกำหนด 
2) ศกอ. ยังมีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและสามารถถ่ายทอด

ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่อเกษตรกรใกล้เคียง  
3) ศกอ. เป็นที ่รู ้จักและสร้างเครือข่ายในพื้นที ่และสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ ้นในพื้นที ่รับผิดชอบต่อ  

สศท.1-12 ได้อย่างชัดเจน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่ 

ตลอดจนมาตรการควบคุมระยะห่างในการฝึกอบรม ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการฝึกอบรมใหม่ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
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2. โครงการตดิตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

งบประมาณ 4,791,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการใช้จ่ายเงิน 

(รวม PO) 
ร้อยละ เจ้าภาพ 

ติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4,791,000 4,428,216.90 92.43 ศปผ./
กนผ. 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วย 

เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

1 เรื่อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ชื่อผลผลิต/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
  รายงานติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 เรื่อง  

ศปผ./กนผ. 
วิธีวัดผล 
- ไม่มี - 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน    
1. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน (ศปผ.) 
    1.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ พิจารณา 
          ประเด็นตัวชี้วัด และคู่มือการติดตาม และจัดประชุมแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ 
          แผนงานฯ รอบ 12 เดือน รวม 3 ครั้ง 
    1.2 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 3 ครั้ง แบบรายงานตามนโยบายรัฐบาล 9 ครั้ง และ 
         คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สศก. 9 ครั้ง 
    1.3 จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน ในรูปแบบ Infographic และรายงานผลการ 
          ดำเนินงานรอบ 6 เดือน 1 ครั้ง เสนอผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว 
    1.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ เพื ่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่  
         1 - 2 กันยายน 2565 
    1.5 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามฯ ตามแผนครั้งที่ 4 ในเดือนตุลาคม 2565 คาดว่าจะเป็นไปตามแผน 
2. กิจกรรมนิเทศงานโครงการ (กนผ.) 
    2.1 จัดทำหนังสืองบประมาณโดยสังเขปปี 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
         ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือทราบและใช้ประโยชน์ 

  2.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 เสนอสำนักงบประมาณ  
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    2.4 นิเทศโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  
          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 - 26  
          สิงหาคม 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 
    2.5 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการ 
         พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ     
         งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1  
         ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
         รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำ 
         งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย และ 
          แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
3. กิจกรรมติดตามงานโครงการ (สลก.) 
         ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ร่วมสังเกตการณ์ นิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 
4. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สศท. 1 - 12)  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่าง
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2565 
      
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลผลการติดตามและนิเทศไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขและวางแผนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สามารถพลักดันให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี – 
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