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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566”  

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ประเมินผล มีภารกิจในการติดตามและประเมินผล มาตรการ แผนงาน โครงการ โดยดำเนินการศึกษา 

วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบของการดำเนินงาน  
ตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล มากกว่า 40 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนดำเนินการ 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งนับว่ามีปริมาณงานที่มาก อีกท้ังแต่ละโครงการได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการทำงานของหลาย
หน่วยงานมากขึ้น ทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  
ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีปัญหาอุปสรรค 
ในการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลมีข้อจำกัดที่จะได้มาซึ่งข้อมูล
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 
จะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล  
ให้ได้ข้อเสนอแนะอันจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ และเป็นข้อมูล
สนับสนุนผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ นโยบายของแผนงาน โครงการ ในการดำเนินงาน
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับแผนงานความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  
กับภารกิจของศูนย์ประเมินผล ว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความสอดคล้องกันอย่างไร รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในงานติดตามประเมินผล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการดำเนินงานโครงการ หรือจาก
การปฏิบัติงานของบุคลากรก็ตาม นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่มีแนวโน้มที่ผ่อนคลายและผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง การได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
นำมาสรุปเป็นบทเรียน เพื่อหาแนวทาง การแก้ไข และเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป จะส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) เล็งเห็นความสำคัญของการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรของศูนย์ประเมินผล
ในการปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
และนำผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาปรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน 
ปี 2566” เพื ่อให้บุคลากรของ ศปผ. ได้แลกเปลี ่ยนความรู ้ ประสบการณ์การทำงาน พัฒนาศักยภาพ  
ของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามประเมินผล เกิดความชำนาญในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถนำผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้
การขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื ่อให้บุคลากรของ ศปผ. ได้มีความรู ้ความเข้าใจถึงความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ  

กับภารกิจของศูนย์ประเมินผล 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรของ ศปผ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ เกิดความรู้ความเข้าใจในงาน 

ด้านติดตามประเมินผลมากยิ่งข้ึน 
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2.3 เพื่อให้บุคลากรของ ศปผ. ได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป 

2.4 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลผลิต และผลลัพธ์ 
3.1 บุคลากร ศปผ. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจของ

ศูนย์ประเมินผลได ้
3.2 บุคลากร ศปผ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านติดตามประเมินผลให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ติดตามประเมินผลมากยิ่งขึ้น 
3.3 บุคลากร ศปผ. ได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านติดตามประมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ผ่านมา 
3.4 บุคลากร ศปผ. สามารถนำผลการปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

4. ระยะเวลาสัมมนา ระยะเวลา 3 วัน 

5. กำหนดการ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

6. เนื้อหาของการสัมมนา 
6.1 แผนงานความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของศูนย์ประเมินผล 
6.2 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.3 แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6.4 การเสวนา เรื่อง กระบวนการติดตามและประเมินผล และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตาม

ประเมินผล 

7. วิธีการ 
7.1 การบรรยายแผนงานความเชื่อมโยงยุทธศาตร์ชาติกับภารกิจของศูนย์ประเมินผล 
7.2 การบรรยายนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7.3 การเสวนา เรื่อง กระบวนการติดตามและประเมินผล และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตาม

ประเมินผล 
7.4 แบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. จำนวน 87 คน 

9. งบประมาณ จำนวน 466,870 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรของ ศปผ. มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ สามารถวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง

ระหว่างแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้ 
10.2 บุคลากรของ ศปผ. มีความรู้ความเข้าใจในงานติดตามประเมินผล และมีศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานด้านติดตามประเมินผลเพิ่มข้ึน 
10.3 บุคลากรของ ศปผ. สามารถปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ

ขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผล สู่การที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
11.1 ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล   โทรศัพท์ 0 2579 5512 
11.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป      โทรศัพท์ 0 2579 4166  

โทรสาร 0 2579 5511 
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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566”  

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน 

ปี 2566” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ประเมินผล 
ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ กับภารกิจของศูนย์ประเมินผล และให้บุคลากร
ของศูนย์ประเมินผล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ เกิดความรู้ความเข้าใจในงานด้านติดตาม
ประเมินผลมากยิ่งข้ึน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในการบรรยาย และให้ข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566 รายละเอียดหัวข้อดังนี้ 

1. พิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อน 
    งาน ปี 2566” 

ดร.ทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566” ของ  
ศูนย์ประเมินผล ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

การประเมินผลเป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทำการติดตามประเมินผล
หลังจากการวางแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งในการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณ ปีพ.ศ. 2566 
ที่ผ่านมา กรมการข้าว ได้รับงบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินงานโครงการ ได้มีการอ้างถึง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นหน่วยงานที่จะประเมินผลโครงการ ดังนั้น การประเมินผลจึงมีความจำเป็น
และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ และในอนาคตจะยิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะภาครัฐมีการลงทุน
งบประมาณไปในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และต้องการรู้ว่ าในการลงทุนไปนั้นได้ผลตอบแทนอย่างไร 
เป็นความคาดหวังของสังคม ศปผ. ต้องมีการคิดค้น ค้นคว้า วิธีการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการประเมินผล เนื่องจากบางหน่วยงานก็ชื่นชมและเข้าใจในขั้นตอนและ
วิธีการประเมินผล แตบ่างหน่วยงานก็ไม่เข้าใจ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง การประเมินที่จะสื่อกับสังคม
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งการประเมินผลไม่ได้  
เป็นเรื่องง่าย ดังนั้น นักประเมินผลต้องเข้าใจสิ่งที่จะประเมิน ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ แผน งาน ผลได้ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ คืออะไร ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำแบบสอบถามไปถามข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ ฯลฯ) ความทันเวลาของงบประมาณ การเบิกจ่าย ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ  
ของโครงการ แผนงาน เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ การรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นต้น ในการประเมินมีข้อจำกัด แต่ผู้ประเมินต้องสามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมไหน 
ผลได้ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 

จากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์ประเมิน ที่จังหวัดลพบุรี โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเกี่ยวกับผ้าไหม ทำให้เห็นว่า นักประเมินผลที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่
ประเมินมาเป็นรายงาน ถ้าไม่เคยออกได้ออกไปเก็บข้อมูล สอบถามเกษตรกร จะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดผล
ออกมาในเชิงที่เก็บรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม รายละเอียดปลีกย่อยที่สามารถอธิบายได้ 
ถึงเหตุผลที่เกษตรกรไม่ทำเพราะอะไร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแต่ไม่นำไปใช้เพราะอะไร ตัวอย่าง เช่น  
การไปดูการผลิตส้มโอทับทิมสยาม ที่อำเภอปากพนัง บางครั้งหลักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ครบทุกอย่าง 
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สวนส้มโอขนาดใหญ่จะถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ไม่มีอำนาจต่อรอง เมื่อสอบถามพบว่า ไม่ มีการจำหน่าย
แบบออนไลน์หรือริมทางที่มีรถสัญจรไปมา ซ่ึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เพราะปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
มีจำนวนมาก ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน การจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคจะขายได้ปริมาณน้อย เพราะในแต่ละวัน
เกษตรกรเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดวันละประมาณ 2 - 3 ตัน จำเป็นที่จะต้องจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง ที่ไม่ได้ 
มีการติดต่อกันอยู่เดิม ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ทำให้ถูกกดราคา ในการประเมินผลต้องมีการอธิบาย
รายละเอียดในเอกสาร เป็นเหตุผลประกอบ ต้องเสนอแนะหาแนวทางแก้ไข เช่น เกษตรกรจำเป็นต้องรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี ต่อรองพ่อค้าคนกลางถ้าไม่ได้ราคานี้จะไม่จำหน่ายให้ เวลาสอบถามกับเกษตรกร
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้แก่ชาวบ้านได้เช่นกัน  

การจัดทำข้อเสนอแนะ ควรจับประเด็นสิ่งที่ไปพบในการเก็บรวบรวมข้อมูล สู่การเสนอแนะ การประเมิน 
เน้นที่การนำไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการนำงานประเมินผล ไปกล่าวอ้าง 
ในระดับต่าง ๆ สามารถสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารได้ ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมต่าง ๆ การชี้แนะถึง 
ผลการประเมินที่ออกมาแบบนี้ หน่วยงานต้องไปปรับปรุงอย่างไร การนำเสนองานแผนงานของกองนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) และการนำเสนอผลการประเมินของ ศปผ. แยกจากกันแต่มีความเชื่อมโยงกัน 
กนผ. ดูในภาพกว้าง (แผนงาน แผนเงิน) ศปผ. ดูในภาพลึก (ผลงานเป็นอย่างไร คุณภาพมากน้อยแค่ไหน)  

แผนงานบูรณาการฐานราก กนผ. ทำตั้งแต่เชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนแผนแม่บท 
เศรษฐกิจฐานราก โดยมี IDI หรือ Inclusive Development Index เป็นตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับสากล 
สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำมาใช้ ดังนั้น จึงนำเรื่องการยกระดับรายได้มาเป็นตัวชี้วัด 
ศปผ. ต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ามาในแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ต้องสามารถยกระดับรายได้ มีแนวทางการพัฒนา
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และในแต่ละแนวทางจะมีตัวชี้วัดที่ต่างกันไป ในกระทรวงอ่ืนมีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ 
ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ทำการสำรวจทั้งในวิธีการใช้บุคลากรในหน่วยงานสำรวจ หรือการจับคู่ธุรกิจ แล้วแจ้งผลการสำรวจไปยังมหาวทิยาลยั 
หรือหน่วยงานที่สังกัด ถ้าอ่านจากเอกสารบางครั้งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแตกต่างกันอย่างไรของแต่ละหน่วยงาน  
ต้องมีการเข้ารับฟังในห้องพิจารณางบประมาณของกรรมาธิการ ทำให้รู้ว่า กรมการพัฒนาชุมชน  ดำเนินการ
ส่งเสริม OTOP ขั ้นต้น (เอาผักตบชวามาทำกระเป๋า) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริม OTOP ขั ้นกลาง  
(ทำอย่างไรให้กระเป๋าสามารถอยู่ได้นาน และมีตราสินค้า)  

ดังนั ้น การประเมินผลเรื ่องอะไร ควรรู ้เบื ้องหลัง เบื ้องลึก โครงการ แผนงาน ทำอะไร กับใคร 
งบประมาณเท่าไหร่ แผนงาน โครงการ มีผลผลิตคืออะไร ที่ผ่านมาวิธีการหาคำตอบไม่ง่าย วิธีการเดิม ๆ  
อาจไม่ได้คำตอบ ต้องมีการนำเทคโนโลยี วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน เช่น Internet เมื่อมีวิธีการใหม่นำมาสื่อสาร สร้างการรับรู้ของบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้  
ให้บุคลากร เพราะงานราชการที่ต้องดำเนินการไม่เหมือนกับการเรียนในสถาบันต่าง ๆ เป็นการหาความรู้ใหม่ ๆ 
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างไร เอาความรู้มาประยุกต์ การประเมินผลในสถาบันการศึกษามีการสอน
น้อยมาก เมื่อต้องปฏิบัติงานจริง พบเจอเรื่องต่าง ๆ ข้อจำกัด ข้อเด่น ข้อด้อยต่าง ๆ กัน ดังนั้น การมาสัมมนาครั้งนี้ 
ทำให้ทุกคนมีโอกาสอยู่ร่วมกัน มีเวทีพูดคุย หารือร่วมกัน สิ่งที่อยากให้เกิดมากที่สุด คือ ความรัก ความสามัคคี 
แบบพ่ีน้องจะทำให้การทำงานมีความสุข การทำงานต้องเจอกับปัญหา งานที่หนักไม่เคยทำให้ท้อแท้ แต่การไม่รักกัน
ในหมู่คณะทำให้เกิดการท้อแท้ ความไม่สามัคคีน่ากลัว ให้ระลึกไว้ การทำงานร่วมกัน ต้องรู้จักให้อภัย ให้มี
ความเข้าใจกัน เน้นที่งาน และขอให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 



6 
 

2. การบรรยายเรื่อง “แผนงานความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของศูนย์ประเมินผล”  
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บรรยาย เรื่อง “แผนงานความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของศูนย์ประเมินผล” มีความเชื่อมโยงอย่างไร โดยได้บรรยายถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ด้านพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีภารกิจเกี่ยวข้องในด้านที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก  

แผนระดับที่ 2 มี 4 แผน ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น  
เป็นการกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติมีการขับเคลื่อนไปแล้ว 5 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
จึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติขึ ้นมาเพื ่อเป็นแผนระยะยาว กำหนดคราวละ 5 ปี การขับเคลื ่อนระยะที่ 1  
(ปี พ.ศ. 2561 - 2565) หมดแล้ว กำลังจะเข้าระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการขับเคลื่อน
จะมีความแตกต่างกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนประเด็นที่ 3 ด้านการเกษตร 
และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 ด้านเศรษฐกิจ 
ฐานราก และประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  (2) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน กษ. เกี่ยวข้องกับด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร 
สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504 และ 4) แผนความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 
2565) ที ่กษ. เกี่ยวข้อง คือ นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  

แผนระดับที่ 3 คือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขับเคลื ่อน  
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระยะ 5 ปี และรายปี เช่น แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น เป็นแผนรายปีจะเห็นภารกิจโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน  

ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 
5 ปี แผนงานโครงการ จะเกี่ยวข้องกับศูนย์ประเมินผล เมื่อได้แผนงานโครงการนำไปของบประมาณประจำปี 
ลักษณะการทำงานของศูนย์ประเมินผลเป็นงานภาพรวมของกระทรวง ดังนั ้น ต้องรู ้ว ่าหน่วยงานไหน 
ทำโครงการอะไร เพื่อจะได้ติดตามประเมินผล ซึ่งการติดตามประเมินผล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ eMENSCR ซึ่งระบบยังเป็นระยะ
เบื้องต้น การประเมินผลเป็นภารกิจของศูนย์ประเมินผลที่จะทำในภาพสะท้อนกลับของกระทรวง ถ้าดีแล้ว 
ทำต่อไป หรือถ้าต้องเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข ต้องสะท้อนกลับมา เช่นกัน พร้อมหลักฐานและเหตุผลที่สามารถ
อธิบายได ้ 

นอกจากแผนปฏิบัติราชการรายปียังมีแผนเฉพาะอีก คือ แผนปฏิบัติการด้าน เช่น การประเมินผล
แผนเกษตรอินทรีย์ เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... (เช่น แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ แผนปฏิบัติการด้าน 
โลจิสติกส์ เป็นต้น) ตามกฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการทำงานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน มีความจำเป็น
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เพื่อขยายความแผนแม่บทให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เป็นการขับเคลื่อนที่เป็น Issue ประเด็นนั้น
ต้องการความร่วมมือมากกว่า 1 กระทรวง เป็นการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวง  

แผนงานโครงการภารกิจที่ศูนย์ประเมินผลดำเนินการ ต้องมีการบันทึกในระบบของสำนักงบประมาณ 
โครงการสำคัญจะมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตัวอย่างคือ แผนแม่บทประเด็นเกษตร 03 มี 6 แผนแม่บทย่อย 
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เป็นแผนแม่บทย่อยที่ 3.6 เป้าหมาย 030601 คือ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น (หมายถึง แผนแม่บทที่ 3 แผนแม่บทย่อยที่ 6 เป้าหมายที่ 1)  
การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ต้องทำอย่างไร เช่น ปัจจัยการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
การตลาด และสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ ่มขึ้น  
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) จะวิเคราะห์ และนำข้อมูลเข้าที่ประชุมที่มีหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อพิจารณา และสรุปผล เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปวางแผนโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (X) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) F0407 แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (Y1) ผลิตภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น (ตัวชี้วัด Y1) แผนแม่บท : ประเด็นการเกษตร (Y2) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด Y2) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น (ตัวชี้วัด Z) โดยสรุปคือ ต่อจากนี้ไปที่ประเมินผลเพื่อการขับเคลื่อน โครงการ X ตอบ Y1 Y2 
และ Z อย่างไร  

ความเชื ่อมโยงของนโยบายสำคัญกับภารกิจของ กษ. แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ 2561 - 2580) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง 5 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนระดับ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ 2561 - 2580 กษ. เกี่ยวข้อง 
16 ประเด็น จาก 23 ประเด็น (2) แผนการปฏิรูปประเทศ กษ. เกี่ยวข้อง 7 ด้าน จาก 13 ด้าน (3) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ 2566 - 2570) กษ. เกี่ยวข้องหมุดหมายที่ 1 เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ (4) แผนความมั่นคงแห่งชาติ กษ. เกี่ยวข้อง 12 แผน จาก 19 แผน ศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนระดับ 3 คือ แผนปฏิบัติราชการของ กษ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 - 
2570) กำหนดมาเป็นแนวทางได้ 5 แนวทาง คือ เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัย  
ด้านการเกษตร กำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  
(คือเป้าหมาย Y2 เป้าหมายแผนแม่บทประเด็นเกษตร) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2.6 ล้านครัวเ รือน นอกจากนี้ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ก็ต้องนำมาใส่ไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ต่อจากนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ต้องมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม 
(สลก.) เป็นผู้จัดทำ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดูแลแผน 2 ระดับ คือ กนผ. ดูแผนภาพรวมของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ สลก. ดูแลแผนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
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ความเชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ชาติ (Z) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้อง และเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท (Y2) 
ประเด็นที่ 3 การเกษตร ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก และประเด็นที่ 20 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยแผนแม่บทย่อย (Y1) ภายใต้แผนแม่บทประเด็นเกษตร 
ประกอบด้วย เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
สอดคล้องแผนแม่บทย่อย (Y1) ประเด็นพลังทางสังคม คือ การเสริมสร้างทุนทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจ  
ฐานราก คือ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ คือ การพัฒนาบริการประชาชน  

ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคเกษตรและ
มาตรการทางการเกษตรตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ บรรจุไว้ในเอกสารขาวคาดแดง 
หรือเอกสารงบประมาณ ที่อยู่ใน พรบ. งบประมาณประจำปี (อายุการใช้งาน 1 ปี) เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ต่อไปจะดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง มากำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
กำหนดเป้าหมายไว้ 4 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ เป้าหมายที่ 2 
แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เป้าหมายที่ 3 
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ เป้าหมายที่ 4 สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สหกรณ์ เป้าหมายที่สำคัญ คือ เป้าหมายที่ 2 และ 3 
เนื่องจากการจัดทำแผนนำผลการประเมิน ผลการวิจัย นำข้อมูลมาจัดทำแผน งานของศูนย์ประเมินขับเคลื่อน
เป้าหมายที่ 2 เป็นหลัก โดยในแต่ละแผนแม่บทย่อยจะมีแผนงานโครงการที่เก่ียวข้อง คือ แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วย แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ได้แก่ โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
ได้แก่ โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายการให้บริการต้องมีความสอดคล้องกับงานที่ดำเนินการด้วย 

การจัดทำความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับศูนย์ประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภารกิจ  
ที่ศูนย์ประเมินดำเนินการ โดยให้นำตัวชี้วัดหน่วยงานมาเกี่ยวข้อง ให้ระบุบุคลากรแต่ละคนในแต่ละแผนงาน 
โครงการ เพื่อให้สามารถเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด นำไปใช้ในกิจกรรมใดอย่างไร ในส่วนของ 
ศูนย์ประเมินผล จะเป็นคำรับรองในเรื่องการนำเสนอผลการติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารได้รับทราบและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุง แก้ไขแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือให้ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผลใน
การบริหารบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น เรื่องนี้บุคลากรคนไหนเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ประเมินผลได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำที่เกี ่ยวข้องกับศูนย์ประเมิน  
ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องใด อาจจัดทำหลายระดับก็ได้ ในระดับผู้อำนวยการศูนย์ประเมิน ระดับผู้อำนวยการส่วน 
เพ่ือประกอบการบริหารจัดการงาน 
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3. การบรรยายเรื่อง “ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล”  

ดร.ชัฐพล  สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล บรรยายเรื่อง “ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล”  
ในการสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566 ในประเด็น ปรับวิธีคิด 
(Mindset) เปลี่ยนก่อนเผชิญ Disruption และลงมือทำ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ปรับวิธีคิด (Mindset) 
1.1) ทำเรื่อย ๆ จนกว่าจะสำเร็จ การทำงานในระบบราชการส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ 

คนทำงานต้องอาศัยพรรคพวก และการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า เพื่อให้ตนเอง
สามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อ แต่อย่าพึ่งท้อถอยเพราะทองแท้อยู่ที่ใดก็ย่อม
เป็นทองแท้เสมอ เราควรพยายามสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มาก ๆ ดูตัวอย่างความสำเร็จจากผู้ที่
ประสบความสำเร็จแล้ว เช่น การทำงานมากกว่า 1 หน้างาน การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการทำงาน 
และการลงมือทำเรื่อย ๆ ทำซ้ำ ๆ จนชำนาญ เก่ง และสำเร็จ 

1.2) สมการความล้มเหลว "เดี๋ยว......" เราทุกคนล้วนมีเวลาเท่ากัน คือ 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่หลาย
ครั้งเรามักจะเกิดข้ออ้างกับตัวเอง เช่น เดี๋ยวค่อยทำ เดี๋ยวค่อยเริ่ม เดี๋ยวดูอีกที เดี๋ยวขอกลับไปทบทวนใหม่ 
เป็นต้น การรอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำว่า “เดี๋ยว...” ยิ่งทำให้ทุกอย่างช้าลง และไม่ทันเวลา ดังนั้นทุกคน 
ต้องรู้จักการบริหารจัดการที่มีอยู่เวลาให้คุ้มค่า และให้เปลี่ยนจาก “เดี๋ยวทำ” เป็น “ทำเดี๋ยวนี้” และหากทราบว่า
งานที่ทำอยู่อาจจะเสร็จไม่ทันตามเวลา ให้ทำงานล่วงเวลา และกำหนดแผนปฏิบัติงานและกำหนดช่วงเวลาส่งงาน
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้งานเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลอาจต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในหลายด้านทั้งทาง
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร สังคมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสำรวจ
ข้อมูล โดยการสอบถามอาจต้องใช้ความรู้พื้นฐานซึ่งผู้ประเมินจะต้องพึงมีในเบื้องต้นก่อนที่จะสอบถามจาก
เกษตรกรหรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อที่จะได้ประเด็นหรือข้อเสนอแนะที่สำคัญ ที่เป็นเหตุและผล หรือข้อเสนอแนะที่
อาจจะคาดไม่ถึง อาจนำไปสู่การวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น เดิมใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเ์ป็นเครื่องมือในการสำรวจ เปลี่ยนเป็น
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แทน เป็นต้น 

การแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการทำงานที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ประเมินผล ได้ผ่านงานหลายด้านหลายหน่วยงาน ในปี 2542 เริ่มรับราชการทีส่ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากนั้นโอนมาทำงานที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
อยู่มาทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนธุรกิจเกษตร ส่วนการจัดการฟาร์ม และส่วนเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน ได้รับ
โอกาสให้ไปเป็นหน้าห้องนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำให้รู้เทคนิค
ในการเตรียมข้อมูล ตอบคำถาม/ข้อสงสัยในการประชุม การชี้แจงโครงการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ (ต้นทุน
และรายได้) เกิดการสร้างเครือข่าย และได้พบปะผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 
ภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้เรียนรู้เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการการจัดทำ
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพยากรณ์ การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร แอปพลิเคชันฟาร์มดี ซึ่งทุกงาน
เป็นงานที่ท้าทาย เราในฐานะคนทำงานต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนของผู้บริหารในช่วงที่เกิดปัญหาเร่งด่วนและ
พลิกให้เป็นโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร จากนั้นมีโอกาสได้มาทำงานที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
(NABC) เพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เช่น การจัดทำ Data Catalog 
เป็นต้น และขยับขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) จังหวัดชลบุรี เรียนรู้
การเป็นผู้แทนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาคในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตรกับหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ สศท.6 การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการ
พัฒนาองค์กรที่ดี จนถึงปี 2565 ไดเ้ข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล  

2) เปลี่ยนก่อนเผชิญ Disruption  
2.1) โลกเปลี่ยนเราเปลี่ยน หลังการเปลี่ยนแปลงคือการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ เมื่อรู้ว่าไม่รู้ จะต้อง

เริ่มค้นหา ต้องปรับตัวและการทำงานเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งตัวและไม่ทันตั้ง
ตัว เช่น โรคอุบัติใหม่ การสื่อสาร 5G และ Big Data เป็นต้น 

2.2) ความต้องการของผู้รับบริการ การจะแสดงข้อมูลอะไรออกมาสักอย่างจะต้องคำนึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
องค์กร ดังนี้ข้อมูลที่ออกไปจะต้องถูกต้องรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง การบรรลุเป้าหมาย  โดยอาศัยการนำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการทำงาน การสร้างเครือข่ายการทำงาน และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 

3) ลงมือทำ “ลงมือทำ ดีกว่าพูด”  
โดยเริ่มลงมือทำ (START) คิด (THINK) วิเคราะห์ (ANALYSIS) วางแผน (PLANNING) พยายาม (TRY) 

ทำ (DO) ทำต่อไป (KEEP ON DOING) สู่ความสำเร็จ (SUCCESS) เพ่ือก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล 
3.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู ้พนักงานราชการเทียบเท่าข้าราชการระดับ

ปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะในการสรุปผล จัดทำรายงานและหนังสือราชการ 
3.2) ด้านองค์กร ได้แก่ การปรับปรุงองค์กรให้พร้อมปฏิบัติงานตามหลักการ 5 ส. และการพัฒนา

สู่องค์กรต้นแบบของหน่วยงาน สศก.  
3.3) ด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับแผนทำงานให้ได้ผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทันเวลา  

มีคุณภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลง) และการปรับรูปแบบการทำงานเป็นดิจิทัลและร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงาน
ต่างๆ 

3.4.) ด้านการให้รางวัล ได้แก่ การพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงหัวหน้ากลุ่มและ 
ผอ.ส่วน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และการพิจารณางานมอบหมายพิเศษจากผู้บริหาร 

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะต้องให้คะแนนการทำงานตามจริง โดยพิจารณาจาก
การมอบหมายงานต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการต่าง ๆ  
งานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร และงานมอบหมายพิเศษ เป็นต้น 

4. การบรรยายเรื่อง “แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  

นางพนิดา  โตพ่วง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร บรรยาย เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ ของศูนย์ประเมินผล คือ 
“องค์กรหลักในการติดตาม ประเมินผล แบบบูรณาการ ผสานด้วยนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ภาคเกษตร” โดยมีพันธกิจ 4 ข้อ คือ (1) ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินนโยบายสำคัญรวมถึงโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) บูรณาการงานติดตาม ประเมินผล กับหน่วยงาน
ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ (3) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด 
มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตาม ประเมินผล โดยนำเทคนิค เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
และ (4) เสนอผลการติดตาม ประเมินผล ให้กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ 
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โดยมีการแบ่งส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผล 7 ส่วน และฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน 
คือ ข้าราชการ 46 อัตรา ลูกจ้างประจำ 8 อัตรา พนักงานราชการ 41 อัตรา  

ภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 การเกษตร ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทย่อย
ภายใต้แผนแม่บทประเด็นที่ 3 ประกอบด้วย เกษตรปลอดภัย (กนผ.เจ้าภาพ) เกษตรชีวภาพ (สวศ. เป็นเจ้าภาพ) 
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (ทุกหน่วยงาน) แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทประเด็นที่ 15 ประกอบด้วย 
การเสริมสร้างทุนทางสังคม (ศปผ. เจ้าภาพ) แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทประเด็นที่ 16 ประกอบด้วย 
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (กนผ. เจ้าภาพ) งบประมาณท้ังหมด 601.8887 ล้านบาท 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับศูนย์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเกี่ยวข้องกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 การเกษตร ประกอบด้วย 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นที ่ 15 พลังทางสังคม แผนแม่บทย่อย การ
เสริมสร้างทุนทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ (ไม่ได้รับงบประมาณ) งบประมาณท้ังหมด 11.1035 ล้านบาท 

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ (1) การติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมย่อยประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงานส่งให้ผู้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน
ผลการติดตามประเมินผล รายงานผลโครงการตามนโยบายรัฐบาล (ส่งผ่านส่วนแผนงาน สรุปส่งให้ กนผ. สรุป
ในภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย (ฝบท.เป็นผู้รวบรวมและจดัทำ) 
และงบประมาณประจำปี (2) วิชาการประเมินผล กิจกรรมย่อยประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
นวัตกรรมการติดตามและประเมินผล คณะทำงานวิชาการ ศปผ./คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และ
ประเมินผล สศก. (3) บริหารจัดการองค์กร มีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย งานสารบรรณ บุคคล พัสดุ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ การเงิน งานคำรับรองผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมพัฒนาองค์กร (แผนจัดการความรู้ แผนบริหาร
ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ฯลฯ) ซึ่งทุกส่วนร่วมดำเนินการ 

ภายใต้แผนแม่บทท่ี 3 ประเด็นเกษตร โครงการที่ ศปผ. ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย เกษตรปลอดภัย (กนผ.เจ้าภาพ) งบประมาณ 1.3 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 
(การติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ศปร.) การติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน ดำเนินการโดย ศปร.และ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 (ศสท.1 - 12) และการติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการโดย
ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร (สผพ.) เกษตรชีวภาพ (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) เป็นเจ้าภาพ) 
งบประมาณ 0.2 ล้านบาท ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ดำเนินการโดยส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช (สปพ.) ทั้ง 2 แผนแม่บทย่อย ซ่ึงใช้งบรายจ่ายอื่น  

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มี 2 แผนงาน แผนงานที่ 1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 4.8735 ล้านบาท ภายใต้ผลผลิตการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
การเกษตร มี 6 โครงการย่อย คือ (1) การติดตามแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ดำเนินการ 
โดยส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร (สปป.) (2) การติดตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยส่วน สผพ. (3) การติดตามโครงการเพ่ิมผลิตภาพ
การเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินการโดยส่วนวิชาการและนวัตกรรม
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การประเมินผล (สวป.) ทำเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (4) การติดตามโครงการสนับสนุน 
ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว (สปพ.) (5) การประเมินผลโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (สปส.) (6) การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 
ดำเนินการโดยส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร (สปธ.) ซึ่งโครงการต่าง ๆ คงต้องรอ
ว่าหลังผ่านกรรมาธิการแล้วมีการปรับลดงบประมาณ และมาสอบทานกับหน่วยงาน ว่าหน่วยงานได้รับ
งบประมาณเพื่อการดำเนินงานหรือไม่ บางโครงการอาจต้องปรับเปลี่ยน ในข้อเสนอของผู้ตรวจราชการ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรปราดเปรื่อง อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน เพราะ  
ถ้าไม่ดำเนินการก็จะมีการสอบถามอีก ภายใต้แผนงานนี้มีงบลงทุน 3 รายการ คือ เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง 
กล้องถ่ายรูป 1 ตัว และเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง งบประมาณ 70,000 กว่าบาท 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา และมีลูกจ้างเหมา 11 ราย ประกอบด้วย แม่บ้านและพนักงานขับรถ 

งานพัฒนาบุคลากร ดำเนินการโดย สวป. แบ่งเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ 3 
D Logic Model ในการประเมินผลโครงการ งบประมาณ 0.15 ล้านบาท และ Unit School ประกอบด้วย 
(1) การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS และ STATA วิทยากรจาก สวป. (2) การประเมินผลกระทบ
และความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ วิทยากรจากศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) เพื ่อให้รู ้ว่า
งบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนในแต่ละโครงการให้ความคุ้มค่าอย่างไรบ้าง ด้านไหนบ้าง ส่งผลกับชุมชน หรือ
พื้นที่โครงการอย่างไร และ(3) เทคนิคการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน - ผลตอบแทนทางการเกษตร 
วิทยากรจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) งานของ ศปผ. เรื่องต้นทุน และผลตอบแทนอาจไม่ได้สำรวจ
เหมือน ศสส. โดยจะเน้นไปที่เรื่องรายได้ และรายจ่ายมากกว่า  

แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ( 1) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 งบประมาณที่ได้รับ 1.0 ล้านบาท โดย ศปผ. ทำร่วมกับ สศท. 1 - 12 
เป็นการติดตามประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (2) โครงการติดตาม
ประเมินผลภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร งบประมาณที ่ได้รับ 2.08 ล้านบาท (เท่ากับปี 2565) 
ดำเนินการ 7 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ (พืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ 1 อำเภอ 1 เกษตรอัจฉริยะ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกร
ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  

แผนแม่บทประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ โครงการพระราชดำริ ศปร. เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการร่วมกับ 
สศท. 1 - 12 ประกอบด้วย โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (ศปผ. ดำเนินการร่วมกับ 
สศท. 1 - 12) โครงการพระราชดำริที่ ศปผ. ติดตามจำนวน 6 โครงการ และสศท. 1 - 12 ติดตามจำนวน  
5 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับลดลงจากปีท่ีผ่านมา  

งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุน FTA 2 เรื่อง คือ การติดตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA และการติดตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับ
การเปิดเสรีการค้า FTA (ยังไม่ได้ข้อยุติว่าต้องทำการติดตามหรือไม่)  

ผู้ทำการประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อเสร็จจากการสัมมนาครั้งนี้ ต้องจัดทำ
รายละเอียดเบื้องต้นในการประเมินผล ไม่เกิน 2 แผ่น จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยและประเมินผล สศก. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
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5. การบรรยายเรื่อง “รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน)” 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ภาพรวมศูนย์ประเมินผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีผลการเบิกจ่าย 
11.9208 ล้านบาท โดยศูนย์ประเมินผลได้รับมอบหมายติดตามและประเมินผลโครงการทั้งสิ้น 39 โครงการ 
(4 แผนงาน 1 กองทุน) ผลการดำเนินงานภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 78 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้แก่ การประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน) 

2) แผนงานพื้นฐาน ประกอบด้วย การติดตามผลแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ การติดตาม
และประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (เป็นตัวชี้วัดของ สศก.) การประเมินผล
โครงการนำร่องพัฒนาการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม งานพัฒนาบุคลากร “การวิเคราะห์
ผลกระทบโครงการที่มีต่อสวัสดิการทางสังคม” และงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) 4 รายการ 

3) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลโครงการแปลงใหญ่ 
(เป็นตัวชี้วัดของ สศก. /ศปผ. /สศท.1 - 12) โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตร ได้แก่ การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เป็นตัวชี้วัดของ สศก.) 
การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ (เป็นตัวชี้วัดของ สศก.) การประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป (เป็นตัวชี้วัดของ สศก.) งานติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร (รายไตรมาส) และงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน 
และการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรฯ (Agri-Map) (เป็นตัวชี้วัด
ของ สศก.) 

4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ประกอบด้วย การติดตามผลโครงการพระราชดำริ 
13 โครงการ งานรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ (รายไตรมาส) 17 โครงการ 

5) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ โครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนงานฯ จำนวน 15 โครงการ  

6) งานกองทุน FTA ได้แก่ การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA  

5.1 ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  
นางพนิดา  โตพ่วง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลแผนการพัฒนาการเกษตร สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนประเมินผล
แผนการพัฒนาการเกษตร ดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 0.98 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 0.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 73.20 รายละเอียดดังนี้  
2.1) งานประเมินผล จำนวน 1 งาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการติดตามรอบ 9 เดือน และการปรับแก้ไขรายงานการประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปี 2564 ตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานวิชาการ ศปผ. 
ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 80  

2.2) งานติดตาม จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
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2.2.1) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ภาพรวม) อยู่ระหว่าง
ยกร่างการจัดการสัมมนาผลการติดตามฯ รอบ 12 เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Infographic)  
รอบ 9 เดือน และจัดทำขออนุมัติจัดสัมมนานำเสนอผลการติดตามรอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน
มีความก้าวหน้าร้อยละ 65 

2.2.2) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 4 จังหวัด มีแผนเก็บข้อมูล จ.สุรินทร์ และตรัง จำนวน 45 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน
มีความก้าวหน้าร้อยละ 65 

2.2.3) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (เกษตรปลอดภัย) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และเตรียมวางแผนการลงพื้นที่ติดตามงานช่วงไตรมาสที่ 4 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ชุมพร สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 78 

2.2.4) โครงการส่งเสริมการอารักชาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(เกษตรปลอดภัย) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และเตรียมวางแผนการลงพ้ืนที่
ติดตามงานช่วงไตรมาสที่ 4 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ชุมพร สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า
ร้อยละ 78 

2.3) งานมอบหมายพิเศษ จำนวน 15 งาน อาทิ การจัดทำรายงานประจำปี ของ ศปผ.  
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 คณะทำงานจัดการความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทำ
ยุทธศาสตร์ฯ (KM) คณะทำงานสื่อสารองค์กร ศปผ. ฝ่ายเลขานุการ งานตามคำรับรอง และกองบรรณาธิการ
จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร เป็นต้น 

5.2 ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 
นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู ้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากร

ทางการเกษตร สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร ดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,984,590 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 2,692,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.21 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 77.80 รายละเอียดดังนี้  
2.1) งานประเมินผล จำนวน 3 งาน ประกอบด้วย  

2.1.1) การประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100 เข้าชี้แจงต่อคณะต่าง ๆ อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมาธิการเกษตรฯ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
และตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.2) การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 90 ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยกร่างรายงานเสนอคณะทำงานวิชาการฯ  

2.1.3) การประเมินผลแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า
ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างยกร่างรายงานเสนอคณะทำงานวิชาการฯ 

2.2) งานติดตามผล จำนวน 6 งาน ประกอบด้วย  
2.2.1) แผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 75 

สรุปผลรอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร กษ.  
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2.2.2) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานร้อยละ 75 สรุปรายงาน
รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว 2 ครั้ง 

2.2.3) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ผลการดำเนินงานร้อยละ 75 สรุปรายงาน
รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว 2 ครั้ง 

2.2.4) แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ผลการดำเนินงานร้อยละ 65 อยู่ระหว่าง
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้แก่ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  

2.3) งานมอบหมายพิเศษ 14 งาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 6 หน่วยงาน ดังนี้  
2.3.1) กรมชลประทาน โครงการจัดรูปที่ดินกลาง อนุกรรมการกำหนดอัตราฯ อนุกรรมการ

พิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำฯ 
โครงการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรฯ  

2.3.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์  

2.3.3) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตร
แบบแปลงใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ  

2.3.4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด  
2.3.5) สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.3.6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล (คทช.) 
5.3 ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 

ดร.อนุวัฒน์  ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช (สปพ.) สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนประเมินผล 
การพัฒนาด้านพืช ดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เบิกจ่ายแล้ว  ร้อยละ 65.53  
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 77.50 รายละเอียดดังนี้  
2.1) งานประเมินผล จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 80 

ประกอบด้วย โครงการ Zoning by Agri-Map ปี 2564 และโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ปี 2564 โดยทั้ง 2 โครงการ ได้จัดทำร่างรายงานประเมินผลโครงการฯ เสนอคณะทำงาน 
ศปผ. แล้ว  

2.2) งานติดตาม จำนวน 9 โครงการ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 75 ดังนี้ 
2.2.1) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 7 โครงการ สรุปผลเสนอ

ผู้บริหารแล้ว 2 ครั้ง ในส่วนของไตรมาส 3 อยู่ระหว่างการจัดทำสรุป และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการเสร็จทั้ง 7 โครงการแล้ว 

2.2.2) และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้ดำเนินการลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที ่3 ในรูปแบบของ Infographic  
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2.3) งานมอบหมายพิเศษ จำนวน 7 งาน ดังนี้ 
2.3.1) การประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แบบครอบคลุมพื้นที่ ปี 2564 - 2565 สรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตรในเบื้องต้นแล้ว 
อยู่ระหว่างการจัดทำเล่มรายงาน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลดำเนินการโดยใช้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด  

2.3.2) TOR จัดซื้อจัดจ้าง  
(1) โปรแกรมสำเร็จรูป ประกอบด้วย โปรแกรม STATA และโปรแกรม SPSS 

ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำมาใช้แล้วทั้ง 2 โปรแกรม  
(2) งานจ้างโครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมเครื่องมือวิเคราะห์

ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ และเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนต่อไป 
(3) งานจ้างเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง ดำเนินการแล้วเสร็จ และเข้าสู่กระบวนการ 

ในขั้นตอนต่อไป  
2.3.3) คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับเจ้าภาพ APEC โดย ดร. อนุวัฒน์  ผิวอ่อน เป็นตัวแทน

ศูนย์ประเมินผล เข้าประชุมคณะทำงาน จำนวน 6 ครั้ง และการประชุม APEC Policy Partnership on Food 
Security Plenary (PPFS) จำนวน 3 ครั้ง  

5.4 ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 
นายเมธี  จันต๊ะ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนประเมินผล  
การพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง ดังนี้  

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 763,110 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 572,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.53 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 77.86 รายละเอียดดังนี้  
2.1) งานประเมินผล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์

พ้ืนถิ่น ปี 2564 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการยกร่างรายงานเสนอคณะทำงานวิชาการ ผลการดำเนินงาน
มีความก้าวหน้าร้อยละ 80 และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการยกร่างรายงานเสนอคณะทำงานวิชาการ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 90  

2.2) งานติดตาม 
2.2.1) แผนแม่บทด้านการเกษตร ได้แก่ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่น  

ปี 2565 และแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสแล้ว จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานไตรมาสที่ 3 และเตรียมการลง
พ้ืนที่ไตรมาสที ่4 ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 75  

2.2.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
และโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
รายไตรมาสแล้ว จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานไตรมาสที่ 3 และเตรียมการลงพื้นที่ไตรมาสที่ 4  
ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 65  

2.3) งานมอบหมายพิเศษ ได้แก่ คณะทำงานประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
คณะทำงานฯ เห็นชอบเค้าโครงการประเมินผลโครงการแล้ว คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุน
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ปี 2565 - 2569 โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำรายงานผลการประเมิน
โครงการฯ เสนอ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว และโครงการประกันรายได้เกษตรกร สรุปผลสำรวจ
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการเสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรียบร้อยแล้ว 

5.5 ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 
นางสาวณัฐชาสิตา  สังฆโสภณ ผู ้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ

เกษตรกร สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร ดังนี้  

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 638,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 44,080.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.61 ของประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) การดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 73.33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1) งานประเมินผล 1 เรื ่อง คือ การประมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทย่อย  

เกษตรชีวภาพ ปี 2564 ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลจากคณะทำงานวิชาการของศูนย์ประเมินผลแล้ว 
ขณะนี้อยูร่ะหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 

2.2) งานติดตาม จำนวน 10 โครงการ 2 แผนงาน ดังนี้ 
2.2.1) การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ จำนวน 6 โครงการ 

ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 60 ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โครงการ
ผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี และโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก ซึ่งจัดทำรายงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 
กษ. แล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานไตรมาสที่ 3 

2.2.2) การติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก จำนวน 4 โครงการ ภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 75 ประกอบด้วย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) โครงการจัดทำแผนพัฒนา
อาชีพในระดับตำบล และโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน 
ในการผลิตสินค้าชุมชน ซึ่งจัดทำรายงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานไตรมาสที่ 3 

2.3) งานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ "การตลาดนำการผลิต" 

ให้สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.3.2) คณะทำงาน PMQA (หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ) ปรับปรุงข้อมูล

การประเมิน PMQA 4.0 เพื่อส่งข้อมูลประกอบการประเมินรอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

2.3.3) เข้าร่วมประชุมคณะต่าง ๆ อาทิ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
เกษตรปราดเปรื ่อง (Smart Farmer) คณะทำงานขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเด่นแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 



18 
 

5.6 ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 

นายสุวิทย์ ศิริโท ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนวิชาการและ
นวัตกรรมการประเมนิผล ดังนี้  

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 866,800 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 576,936.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.56 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 75 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1) งานประเมินผล โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปี 2564 ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 80.00 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายงานฯ ตาม
ข้อคิดเห็นของคณะทำงานวิชาการ ศปผ.  

2.2) งานติดตาม ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน 
ไตรมาสที่ 3 และวางแผนการลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4  

2.2.1) แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย โครงการ
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร (กสก.)) 
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2.2.2) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (กข.) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจ
ชุมชน (กสส.) และโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน (กตส.) 

2.3) งานพัฒนาบุคลากร ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100  
2.3.1) การประยุกต์ใช้เทคนิคการติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน (RRA) จัดขึ้น 2 ครั้ง 

ได้แก่ ครั้งที่ 1 การวิเคราะห์บริบทฯ ชุมชน และครั้งที่ 2 การประเมินแผนฯ 
2.3.2) การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสวัสดิการทางสังคม (Social Welfare) 
2.3.3) การใช้สถิติในการติดตามประเมินผลโครงการ 

2.4) งานมอบหมายพิเศษ/คณะทำงาน/คณะกรรมการ อาทิ คณะทำงานวิชาการประจำ ศปผ. 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล  คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมองค์กรของ ศปผ. 
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS และ STATA ระบบประเมินผลและ
ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. แผนพัฒนารายบุคคล ห้องสมุด ศปผ.  คณะทำงานจัดการความรู้ (KM) 
ประสานงานสภาเกษตรกรฯ ร่วมจัดฝึกอบรมฯ 

5.7 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
นางลออ  จิตต์ชอบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปผล

การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินผล (ระยะ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ  
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้  

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เบิกจ่ายแล้ว 790,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2) ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 79 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1) งานประเมินผล จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวนตัวอย่างครบตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการจัดทำ
รายงานผลการประเมินโครงการ เพ่ือสรุปรายงานให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

2.2) งานติดตาม จำนวน 14 งาน ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 78 
2.2.1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม

เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 2 ครั้ง อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการติดตามไตรมาสที่ 3  
2.2.2) โครงการคลินิกเกษตร ฯ ปี 2564 จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว  

มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 6 โครงการ เตรียมลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 18 - 22 
กรกฎาคม 2565 อีก 3 โครงการ  

2.2.3) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรปลอดภัย) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามรายไตรมาสเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานผลการติดตามไตรมาสที ่3  

2.2.4) โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน (เกษตรปลอดภัย) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามรายไตรมาสเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานผลการติดตามไตรมาสที่ 3 

2.2.5) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร (เกษตรปลอดภัย) 
ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานผลการติดตามไตรมาสที่ 3 

2.3) งานมอบหมายพิเศษ จำนวน 3 งาน  
2.3.1) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอ

ผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว  
2.3.2) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จั งหวัด

กาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว  
2.3.3) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน 15 คณะ อาทิ คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน/คณะทำงานดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระพระราชดำริ คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
จงัหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กษ. 

6. การเสวนาเรื่อง “การติดตามและประเมินผล : ความเหมือนที่แตกต่าง” 

ดร.ชัฐพล  สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล กล่าวถึง 3 ประเด็นหลัก ในงานติดตามประเมินผล
ของศูนย์ประเมินผล ได้แก่ ภาพรวม/ความสำคัญ เสียงจากผู้รับบริการ และเป้าหมายบริการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 

1) ภาพรวม/ความสำคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1.1) Mission งานติดตามประเมินผลถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญลำดับต้น ๆ  ของสำนักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร  
1.2) Hard Power มีส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ชัดเจน ชี้ชัด และตรงไปตรงมา จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับแผนงาน/โครงการ 
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1.3) Navigator ที่ชี ้นำการพัฒนา ช่วยผลักดันการขับเคลื ่อนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ทั ้งนี้  
งานติดตามประเมินผลหรืองานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องถูกนำมาใช้ผลักดันและชี้นำการพัฒนา
ภาคการเกษตรให้ได ้

2) เสียงสะท้อนจากผู ้รับบริการ จากมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่องานติดตามประเมินผล  
ซึ่งต้องการผลงานที่จับต้องได้ ศูนย์ประเมินผลจำเป็นต้องมีการปรับตัวใน 6 เรื่อง ได้แก่ 

2.1) การติดตาม/ประเมินผล ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการสำคัญ 
เนื่องด้วยข้อจำกัดในด้านบุคลากร จำเป็นที่ต้องปรับเพิ่มบทบาทการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง และการสร้าง
เครือข่ายการติดตาม/ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถขยายการทำงานให้ครอบคลุมได้มากขึ้น 

2.2) การจัดทำข้อค้นพบ/ผลการประเมินผล ที่ต้องชี้ชัดให้มากขึ้น ตรงไปตรงมา ทันเวลาทันเหตุการณ์ 
สามารถบอกทิศทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการได้ว่าควรไปต่ออย่างไรหรือควรหยุดพอแค่นี้ รวมทั้ง
นำไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการใหม่ ๆ 

2.3) การเก็บข้อมูล ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น มุ่งเป้าไปยังจุดที่มีปัญหา 
จัดทำ Focus Group เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน 

2.4) การใช้เทคนิควิธีการประเมินผล ต้องศึกษาเพิ่มเติมเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ และเลือกใช้  
ให้เหมาะสมกับการติดตาม/ประเมินผลกับแต่ละแผนงาน/โครงการ 

2.5) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานติดตาม/ประเมินผล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ 
เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ รวมทั้งเพ่ือให้ได้การแสดงผลงานที่รวดเร็ว และนำมาใช้ได้ทันที 

2.6) ช่องทางการให้บริการ จากเดิมที่มีแต่ข้อมูลภาพรวมหรือภาพกว้าง ต้องปรับ เป็นข้อมูลย่อย 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้ต้องการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ หรือการแสดงผลผ่าน Dashboard ได ้

3) เป้าหมายบริการ ในท้ายที่สุดนำมาสู่ความท้าทายในการยกระดับศูนย์ประเมินผลที่ต้องเร่งปรับ
ตนเองก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้ศูนย์ประเมินผลยังเป็นองค์กรหลักที่สำคัญของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่มีเครือข่ายการทำงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถเรียกดูผลงานได้แบบ Real Time และยกระดับสู่การเป็น War Room ด้านการติดตาม/ประเมินผลที่
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.อนุวัฒน์  ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช เสวนาเรื่อง มองไปข้างหน้างาน 
ติดตามและประเมินผล ศปผ. ดังนี้  

1) ทำอย่างไรที่จะเชื่อมโยงงานติดตามและประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
สำหรับโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานเหมือนกันในแต่ละปี แตกต่างที่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

2) จัดการข้อมูลอย่างไรให้ ศปผ. เป็น Centre of Excellency for Evaluation จัดเก็บฐานข้อมูล
เกษตรกรแต่ละโครงการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดียวกันของหน่วยงาน
ภูมิภาคที่บันทึกข้อมูล และศปผ. จัดทำ CPPE Big Data ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลการผลิต ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านสังคม และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  

3) วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผล CPPE Big Data ทั้งข้อมูล Micro และ Macro ด้วย 
Machine Learning เพื่อการค้นหา แยกแยะและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องการคาดคะเนตามฐานข้อมูลการวิเคราะห์ 
การคำนวณความน่าจะเป็น ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง การปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาบางอย่างโดยอัตโนมัติ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตามรูปแบบที่รู้จัก/จดจำ 
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นายชายศักดิ์  วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 
ถ่ายทอดประสบการณใ์นการทำงานตั้งแต่ในตอนบรรจุเข้ารับราชการใหม่จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1) การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ เริ่มทำงานครั้งแรกเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2539 งานแรกท่ีได้ทำ คือ 
การทำรายงานการประชุม ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเดินทาง 77 จังหวัด ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อศึกษา
ลักษณะงานในระดับปฏิบัติการ โดยช่วงแรกงานที่ได้รับมอบหมาย คือ โครงการพักชำระหนี้ โดยใช้เทคนิค  
การติดตามในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ เพ่ือจัดทำสรุปรายงานและเสนอผู้บริหารทุก 3 เดือน โครงการพักชำระหนี้
มีเป้าหมาย เพ่ือลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยกลุ่มที่มีปัญหามากท่ีสุดและเป็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้
คือ เกษตรกรรายย่อย จึงมีนโยบายพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยอันจะช่วยฟื้นฟูให้
เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีเงินออมและเงินลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากขึ้น และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2) การถ่ายทอดประสบการณ์กับงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล
ด้านประมง โดยวิธีการติดต่อสื่อสารและเจรจากับเกษตรกรด้านประมง เช่น ปลาที่ปล่อยในบ่อเลี้ยงดูยังไง  
มีวิธีการดูแลรักษายังไง เพื่อให้เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการให้สัมภาษณ์ด้านการทำประมง สิ่งที่ต้องการ 
คือ ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนา เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ  

3) พ.ศ. 2547 ได้รับมอบหมายงานในส่วนของโครงการรับจำนำลำไย โดยไปประจำอยู่จังหวัดน่าน 
ติดตามโครงการในพื้นที่ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุก 3 เดือน ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ
การรายงานมีความละเอียดอ่อนที่จะต้องจัดทำสุปรายงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน  

4) พ.ศ. 2548 ประจำอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการประเมินความเสียหาย โดย
เป็นกิจกรรมในการวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และเสนอผู้บริหาร 

5) พ.ศ. 2550 - 2559 ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับ FTA ในเรื่องของสินค้า ธุรกิจการค้า เช่น 
ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ในการผลิตสินค้า เช่น กระเทียม โดยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

6) พ.ศ. 2553 ได้ทำงานในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ได้รับมอบหมายในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาการรับจำนำข้าวเปลือก เช่น การร้องเรียนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนในการพัฒนา หรือลักษณะงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มานำมาวิเคราะห์ ถึงแม้การดำเนินงานอาจจะไม่แล้วเสร็จ เต็มร้อยละ 100 
แต่สามารถจัดทำรายงาน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารได้ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

7) พ.ศ. 2559 ได้ร ับมอบหมายงานเกี ่ยวกับความแปรผันของโลกปัจจุบัน โดยดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของ พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีการเข้าประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานการประชุมสัปดาห์ 1 ครั้ง งานที่ได้รับมอบหมาย 
คือ การติดตามประเมินผลของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน 13 นโยบาย ซึ่งลักษณะงานของนักติดตามและ
ประเมินผล ต้องมีความพร้อมในการติดตามแผนการดำเนินงาน และจัดทำสรุปรายงานแสดงให้เห็นถึง  
ผลการดำเนินงานที่มา ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ ในแต่ละช่วง
ของได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละโครงการตามแผนงาน 13 นโยบาย 

8) พ.ศ. 2561 - 2565 ได้รับมอบหมายงานให้ดูแลโครงการต่าง ๆ ในศูนย์ประเมินผล สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมไปถึงลักษณะงานที่จะต้องเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ในการที่จะมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง 
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นายเมธี  จันต๊ะ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง ได้กล่าวถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างการติดตามและการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) การติดตาม ให้มองไปที่เป้าหมายหรือกระบวนการของโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา และ
มีการเปรียบเทียบผลก่อน - หลัง เป็นระยะ ๆ เน้นปัจจัยนำเข้า ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ให้ข้อมูล) และผู้ปฏิบัติ 
(ผู้ใช้ประโยชน์/ได้ประโยชน์) สรุปคือ การติดตามจะเน้นการปรับปรุงแก้ไขโดยใช้การวางแผน  

2) การประเมินผล เน้นการมองไปที่ความสำเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีจุดประสงค์  
เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการ เปรียบเทียบตามค่าคะแนนที่กำหนด หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีการเปรียบเทียบผล
ก่อน - หลัง นานกว่าการติดตาม เน้นผลที่เกิดขึ ้นเป็นหลัก ผู้เกี ่ยวข้องมีหลายกลุ่ม (การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงต่าง ๆ ที่ดำเนินโครงการร่วมกัน) สรุปคือ การประเมินผล เน้นการปรับเปลี่ยน หรือ
ขยายผลจากเดิมให้ดีกว่าเดิม โดยหากมีโครงการแนวทางในทิศทางเดียวกันนี้ ต้องทำอย่างไร ทางผู้บริหาร
จะต้องคิดแล้วว่าควรจะดำการเช่นเดิม ตามวิธีการที่มีอยู่ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการให้ดีกว่าเดิม เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ 

7. การเสวนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2566” 

นางพนิดา  โตพ่วง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวถึง 4 ภาพ ที่อยากเห็น
ในการพัฒนางานติดตามประเมินผลของศูนย์ประเมินผลในอนาคต ได้แก่ การมองเป้าหมายร่วมกัน การเตรียมคน 
การสร้างสมดุล และการพัฒนาสร้างเครื่องมือ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) การมองเป้าหมายร่วมกัน บุคลากรของศูนย์ประเมินผลต้องมองเป้าหมายของงานร่วมกัน อย่างแรก 
คือ งานติดตาม/ประเมินผลต่าง ๆ ต้องตอบโจทย์ผู้รับบริการ ซึ่งหลัก ๆ เป็นผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ 
จำเป็นต้องรู้ว่าผู้รับบริการต้องการข้อมูลอะไร และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถชี้วัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
ของโครงการ และส่วนใหญ่ต้องการผลที่รวดเร็วและทันเวลา ซึ่งจำเป็นต้องปรับวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องใช้ผลงานติดตาม/ประเมินผล เช่น ภายหลังจากการจัดเก็บ/สำรวจข้อมูลแล้ว
บางส่วน อาจต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของประเด็นตัวชี้วัดที่สำคัญก่อน มีการสรุปข้อค้นพบระหว่าง  
การติดตามในพ้ืนที่เป็นระยะ อย่างไรก็ดีต้องรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการทำงานด้วย 

2) การเตรียมคน แบ่งเป็น 
2.1) ด้านองค์ความรู้ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

ในระดับต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานติดตาม/ประเมินผลและสามารถรับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 

2.2) ด้านการใช้เครื่องมือ เตรียมความพร้อมบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค/วิธีการ 
หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการติดตาม/ประเมินผล 

2.3) สิทธิและหน้าที่ บุคลากรของศูนย์ประเมินผลควรรู้จักการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
3) การสร้างสมดุล เนื่องด้วยองค์กรมีบุคลากรที่หลากหลายรุ่น และบุคลากรรุ่นใหม่มากขึ้น ต้องสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และส่งต่อประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น และการผสานแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง
สมดุลการทำงานภายในองค์กร 

4) การพัฒนาสร้างเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
มาปรับใช้ และการสร้างเครือข่ายด้านการติดตาม/ประเมินผลทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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นายสุวิทย์  ศิริโท ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและนวัตกรรมประเมินผล ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อน
งานติดตามประเมินผล ปี 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม สำรวจข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. 
การใช้ Google Form/Microsoft Form รวมทั ้งแพลตฟอร์มแบบสำรวจ/นำเสนอข้อมูล Online และ 
การจัดทำฐานข้อมูลงานติดตามประเมินผล ซึ่งมีแผนจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณ ปี 2567 

2) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS/STATA ซึ่งจัดซื้อโปรแกรมแล้วในปี 2565 โดยมีแผน 
จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมในระดับ Basic /Advanced ในกิจกรรม Unit school ปี 2566  

3) นำองค์ความรู้/แนวคิด/ทฤษฎี การประเมินผลที่ทันสมัย/ยอมรับระดับสากลมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
3.1) องค์ความรู้ที่จัดอบรมที่ผ่านมา ได้แก่ การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) การประเมินผล

กระทบโครงการต่อสวัสดิการสังคม (Social Welfare) และการประเมินผลแบบเร่งด่วน (RRA)  
3.2 องค์ความรู้ที่จะจัดในปี 2566 ได้แก่ การประยุกต์ใช้ 3D ในการประเมินผล ซึ่งจะมีการจัด 

อบรมในปี 2566 และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีแผนจัดอบรมผ่านกิจกรรม Unit school  
ปี 2566 

4) พัฒนาบุคลากรผ่านสื่อออนไลน์ และกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน โดยจัดทำสื่ออบรมหลักสูตร
เกี ่ยวกับการติดตามและประเมินผล ที ่บุคลากรของศูนย์ประเมินผลจำเป็นต้องรู ้ อาทิ การติดตามและ
ประเมินผล ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) การประเมินผลกระทบโครงการ 
ต่อสวัสดิการสังคม (Social Welfare) และการประเมินผลแบบเร่งด่วน (RRA) รวมทั้งการกำหนดรูปแบบ 
การเรียนรู้ เช่น ตารางเรียน เป็นต้น โดยสามารถเรียนผ่าน Website ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
และต้องทำแบบทดสอบความรู้แต่ละหลักสูตรผ่านระบบ Online  

นางลออ  จิตต์ชอบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวถึง
งานทีส่่วนรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
งานติดตามประเมินผลโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และโครงการเกษตรผสมผสาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ลักษณะสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1.1) เดิมส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาทางการเกษตร อาทิ แหล่งน้ำ ดิน 
1.2) เป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุดโครงการ 
1.3) มีการบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ และภายนอกกระทรวงเกษตรฯ อาทิ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  

2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรฯ เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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3) หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะติดตามในแต่ละปี 
3.1) เป็นโครงการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ. กำหนดให้

เป็นโครงการที ่สำคัญที ่มีการควบคุม กำกับ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด อาทิ 
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการเกษตรวิชญา เป็นต้น 

3.2) เป็นโครงการริเริ่ม หรืออยู่ระหว่างการกำหนดทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานโดยมี  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

3.3) เป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอจากคณะอนุกรรมการ คณะทำงานในพื้นที่ อาทิ โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โครงการเกษตรวิชญา 

3.4) เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริการและ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และ Join KPI ของกระทรวงเกษตรฯ  

4) จำนวนโครงการที่ดำเนินการติดตามในแต่ละปี 
4.1) ปี 2564 จำนวน 18 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ 2.4782 ล้านบาท  
4.2) ปี 2565 จำนวน 17 เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ 2.4782 ล้านบาท  
4.3) ปี 2566 จำนวน 12 เรื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงเหลือ 1.5 ล้านบาท 

5) แนวทางการติดตามในปีที่ผ่านมา 
5.1) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามฯ  
5.2) ติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
5.3) กำหนดตัวชี้วัดรวมในการติดตาม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5.4) มีการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นใน กระทรวงเกษตรฯ อาทิ กองประสานงาน

โครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรกรณ์ และหน่วยงานขับเคลื่อนในพื้นท่ี 
6) แนวทางการติดตามในปีต่อไป 

6.1) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามฯ  
6.2) ติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
6.3) กำหนดตัวชี้วัดรวมในการติดตาม ด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลลัพธ์

ด้านสังคมมากขึ้น 
6.4) ติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ีตามข้อคิดเห็นของ ผอ.ศปผ. 
6.5) การบูรณาการด้านข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ 

กองประสานงานโครงการพระราชดำริร สปกษ. และหน่วยงานขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ 
6.6) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ในการติดตามประเมินผลมากขึ้น พร้อมจัดทำแผน

รองรับกรณีเกิดโรคระบาดลงพื้นที่ไม่ได้ หรืองบประมาณที่มาไม่ทัน แต่งานต้องเสร็จตามแผน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

นางสาวณัฐชาสิตา  สังฆโสภณ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 
กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่  
กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer : SF) โดยปัญหาและอุปสรรคที่มักจะพบเจอ 
จากการติดตามและประเมินผลในพื้นที่ คือ ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงด้านการตลาดหรือแหล่งจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การไม่มีตราสินค้า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  การขอรับรองมาตรฐานสินค้า 
เช่น อย. OTOP เป็นต้น ซ่ึงมีเง่ือนไขและข้อจำกัดบางอย่างที่กลุ่มยังไปไม่ถึง ด้วยงบประมาณ ความรู้และความ
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ชำนาญ การสมัครเข้าร่วมโครงการของ Young Smart Farmer (YSF) ที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้และประสบการณ์
ทางการเกษตร โดยบางครั้งทัศนคติของผู้สมัครมักขัดแข้งกับเงื่อนไขโครงการ และมีความคิดที่ว่าตนเองเก่ง
และสามารถทำเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของภาครัฐ ทางผู้ติดตามและประเมินผลจึงต้องปรับ
วิธีการเข้าหากลุ่ม YSF โดยชี้แจงเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่อใจต่อกัน โดยจะสอบถามถึงความเป็นมาของการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของสินค้า กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหาในการบริหารจัดการ และความต้องการหรือสิ่งที่อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งความคาดหวังของเกษตรกรที่มีต่อข้อเสนอแนะโครงการ ซึ่งสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม
โครงการที่ต้องการได้รับประโยชน์จากโครงการ หรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้น เช่น 
รายได้เพ่ิมข้ึน สามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น เป็นต้น ในท้ายนี้ได้เสนอแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลโครงการในปี 2566 โดยการขับเคลื่อนงานประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ที่มีหน่วยงานร่วมบูรณาการหลายหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรม
ประมง กรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกร โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเป้าหมายและกิจกรรมที่
แตกต่างกัน กำหนดแผนการปฏิบัติงานโดยให้เจ้าหน้าที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันเก็บข้อมูล 
และช่วยกันเขียนรายงาน ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องมองภาพรวมของโครงการให้ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
และต้องมีข้อค้นพบที่ตรงจุดตรงประเด็น เพ่ือการพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป 

8. กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่  

นางสาวจริยา แสงแก้ว นางสาวพิมพ์พิชชญา ภูพันนา และนางสาวอุรัสยา แก้วคำ ได้นำเสนอ 
ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล ในมุมมองเด็กใหม่ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ไว้ในองค์กร การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน การมีคู่หู หรือ Buddy ที่ทำงานแทนกันได้ การมอบหมาย
งานที่ชัดเจนและตรงตามความเหมาะสม และการตรวจทานงานก่อนนำเสนอข้อมูล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์กร หากสังเกตดูโต๊ะทำงานรอบข้างจะเห็นได้ว่า 
มีบุคลากรทีเ่ก่ง ดี และมีความสามารถ ทยอยลาออกอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งอาจมสีาเหตุมากมาย อาทิ ค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ 
ไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่รู้ว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด เนื้อหางานที่ไม่ชัดเจน การขัดแย้งทางความคิด
ของบุคลากรในองค์กร ฉะนั้นการจะดึงคนเก่งให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้นั้น ต้องอาศัยเทคนิควางแผนพัฒนาอาชีพ 
หรือ Career development กลยุทธ์ที่จะช่วยรักษาคนเก่ง ดี และมีความสามารถไว้กับองค์กร เช่น การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การสร้างความผูกพันและความรักในองค์กร การสร้าง Career Path ที่ชัดเจน และการพัฒนา
หัวหน้างานให้มีศักยภาพ เป็นต้น 

2) การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน ความคิดที่แตกต่างของคนในแต่ละ Generation ที่มีความคิด 
ประสบการณ์ มุมมองที่แตกต่างกัน หากนำมาหล่อหลอมรวมกันและทำให้เกิดความเข้าใจ เคารพในบทบาท  
ซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่แตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องอยู่ในกรอบของ
การทำงานเพื่อเป้าหมายขององค์กรให้เติบโต โดยอาจจะสื่อสารผ่านการประชุมภายในส่วนหรือศูนย์/สำนัก 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน โดยไม่ด่วน
ตัดสินว่าความคิดเห็นที่ต่างเป็นเรื่องที่ผิด เพราะหลายคนย่อมมีหลากหลายมุมมอง และความคิดที่แตกต่างกัน
มองในแง่ดี องค์กรนั้นย่อมมีโอกาสเติบโต หากคนในองค์กรนำความคิดที่แตกต่างมาสร้างสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน 
ในทางกลับกันหากนำความคิดที่แตกต่างนำไปใช้เป็นข้อขัดแย้งกัน และมั่วแต่ยึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดของตนเอง
เป็นหลัก องค์กรย่อมยากที่จะก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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3) การมีคู่หู หรือ Buddy ที่ทำงานแทนกันได้ การมีคู่หูในการทำงาน คอยเป็นที่ปรึกษา ร่วมแบ่งปัน
ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานต่อกัน เช่น เมื่ออีกคนใดคนหนึ่งลงพ้ืนที่หรือติดภารกิจอ่ืนๆ อีกคนสามารถ
ทำงานแทนกันได้ มีข้อมูลที่พร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ข้าราชการควรเรียนรู้งานและหน้าที่อื่น ๆ ภายในส่วน/ฝ่ายด้วย เช่น งานธุรการ และงานพัสดุ เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถทำงานแทนกันได้และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนออกจากส่วน/ฝ่าย ลดปัญหา
การแก้ไขงาน 

4. การมอบหมายงานที่ชัดเจนและตรงตามความเหมาะสม เนื่องจากในบางครั้งคนเราไม่สามารถ 
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันได้ เราจึงควรสังเกตลักษณะนิสัย ความคิด การทำงานของแต่ละคน แล้วนำมาวิเคราะห์
ว่าแต่ละคนเหมาะกับงานแบบใด เช่น คนที่ลักษณะแบบ introvert อาจจะเหมาะกับการทำงานที่เป็นเบื้องหลัง 
เช่น การสนับสนุนข้อมูล หรือเหมาะกับงานที่เป็นงานประจำ การจัดทำรายงานรายเดือน รายไตรมาส ในขณะที่
คนลักษณะ extrovert จะชอบการเข้าสังคม ชอบการนำเสนอต่าง ๆ ชอบการทำงานที่ไปเร็วมาเร็ว อาจจะ
มอบหมายงานที่เป็นลักษณะงานมอบหมายพิเศษ ต้องมีการคิด และนำเสนออะไรใหม ่ๆ หากเรามอบหมายงานที่
เหมาะสมกับคนในส่วน/ฝ่ายก็จะทำให้แต่ละคนทำงานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การตรวจทานงานก่อนนำเสนอข้อมูล บางครั้งในการทำงานที่มีความเร่งด่วน ส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติ
อาจขาดความละเอียดรอบคอบในการเขียนรายงานหรือสรุปรายงาน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานควรให้
คำปรึกษาแนะนำ ทั้งในเรื่องของการกำหนดประเด็นตัวชี้วัด การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการจัดทำรายงานและการนำเสนอ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานอาจจะ
มีความรู้และประสบการณ์น้อย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอาจจะ 
มีความผิดพลาด และหากมีการนำเสนอข้อมูลที ่ผิดพลาดออกไปแล้ว และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร แต่หากมีการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
จะทำให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความเชื่อม่ันในการให้ข้อมูลเพ่ิมข้ึน 

9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ” 

นางอุดมวรรณ  ธานี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการที่สำคัญ 
ให้บุคลากรได้รับทราบ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 เอกสาร 
หลักฐานและการจัดเรียงเอกสาร และการเคลียร์เงินทดรองราชการ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
1.1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (รอบครึ่งปี) 

1.1.1) การลากิจ/ลาป่วยรวมกันไม่เกิน 23 วัน หรือยื่นใบลากิจและลาป่วยรวมกันเกิน 36 
ครั้ง จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (กรณีดีเด่น) 

1.1.2) การมาสายตั้งแต่ 15 -23 ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ 1 ขั้น (ดีเด่น) และหากมาสายเกิน 23 ครั้ง จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.2) พนักงานราชการ  
1.2.1) กรณีรอบครึ่งปี 

(1) การลากิจ/ลาป่วยรวมกันไม่เกิน 10 วัน หรือ มากกว่า 20 ครั้ง จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ดีเด่น) กรณีลากิจ/ลาป่วยรวมกันเกินกว่า 15 วัน หรือเกินกว่า 25 ครั้ง จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนปกติ (ดีมาก ดี และพอใช้) และหากลากิจ/ลาป่วย รวมกันเกินกว่า 18 วัน หรือเกินกว่า 30 ครั้ง 
จะถูกเลิกจ้าง 
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(2) การมาสายเกินกว่า 10 วัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ดีเด่น) กรณีมาสาย
เกินกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนปกติ (ดีมาก ดี และพอใช้) และหากมาสายเกินกว่า 18 วัน จะถูกเลิก
จ้าง 

1.2.2) กรณีรอบหนึ่งปี 
(1) การลากิจ/ลาป่วยรวมกันเกินกว่า 20 วัน หรือมากกว่า 40 ครั้ง จะไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษ (ดีเด่น) กรณีลากิจ/ลาป่วยรวมกันเกินกว่า 30 วัน หรือมากกว่า 50 ครั้ง จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนปกติ (ดีมาก ดี และพอใช้) และหากลากิจ/ลาป่วยรวมกันเกินกว่า 36 วัน หรือมากกว่า 60 ครั้ง 
จะถูกเลิกจ้าง 

(2) การมาสายเกินกว่า 20 วัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ดีเด่น) และหากมา
สายเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนปกติ (ดีมาก ดี และพอใช้) 

1.3) จ้างเหมาเอกชน ให้ยึดตามข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ ข้อ 7. ค่าปรับ และรายละเอียด 
ขอบเขตและเงื่อนไขการจ้าง ข้อ 3.2 ข้อกำหนด สถานที่ รายละเอียดดังนี้ 

1.3.1) ถ้าไม่มาปฏิบัติงาน 1 - 3 วัน จะต้องถูกปรับวันละ 100 บาท  
1.3.2) ถ้าไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป จะต้องถูกปรับวันละ 300 บาท  
1.3.3) ถ้าไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดง หากมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดงจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าปรับไม่เกิน 5 วัน ส่วนที่เกินจาก 5 วัน ให้คิดค่าปรับ
ตามข้อ 1.3.1) และ 1.3.2) 

1.3.4) ในงวดสัญญาจ้างเหมาบริการในรอบ 3 เดือนนั้น ให้หยุดได้ไม่เกินเดือนละ 4 วัน  
แต่ทั้งสัญญารวมกันต้องไม่เกิน 10 วัน  

1.3.5) ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ให้ลาออกนอกสถานที่ได้ 3 ครั้ง คิดเป็น 1 วัน  
การมาปฏิบัติงานสาย 3 ครั้ง คิดเป็น 1 วัน 

2) เอกสาร หลักฐาน และการจัดเรียงเอกสาร 
2.1) เอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและยืมเงินทดรอง

ราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการ 
2.1.1) บันทึกใบปะหน้าเรียนถึง ผอ. ศปผ. (จำนวน 1 แผ่น) เสนอผอ.ส่วนลงนาม 
2.1.2) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง เสนอ ผอ.ส่วน ลงนาม 

จัดทำเอกสารจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด)  
2.1.3) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด (ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง เสนอ ผอ.ส่วนลงนาม 

จัดทำเอกสารจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด)  
ตัวจริงให้แนบในชุดเอกสารหักล้าง 

2.1.4) ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ของศูนย์ประเมินผล 
(1) ข้าพเจ้า คือ ผู้ขอยืมเงินทดรองราชการ 
(2) สถานที่ไป คือ จังหวัดที่จะเดินทางสำรวจข้อมูล 
(3) วัน เดือน พ.ศ. คือ วันเดือนปี ที่จะเดินทางวันไปและวันกลับ 
(4) ผู้ขออนุญาต คือ ลงชื่อผู้ขอยืมเงินทดรองราชการ 
(5) ตำแหน่ง คือ ลงตำแหน่งผู้ขอยืมเงินทดรองราชการ 
(6) หมายเลขทะเบียนรถ คือ ใส่หมายเลขทะเบียน 
(7) ชื่อพนักงานขับรถยนต์ คือ ใส่ชื่อพนักงานขับรถ 
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(8) ผู้อนุญาต คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(8.1) เจ้าหน้าที่ท่ีมีอำนาจลงนามขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 
(8.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ประทับตราลงชื่อและตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงาน

ราชการ (พนักงานขับรถ ที่จะขับรถไปราชการครั้งนั้นเซ็นต์รับทราบก่อน 
(8.3) ส่วนเจ้าของเรื่องนำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการที่เสร็จเรียบร้อย ถ่าย

สำเนาเก็บไว้ ๒ ชุด 
(8.4) ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ฉบับจริงเก็บไว้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.1.5) สัญญาการยืมเงิน จำนวน ๒ ฉบับ โดยขอให้ลงชื่อในช่องผู้รับเงิน จำนวนเงิน โดยไม่ต้อง
ลงวันที่รับเงิน (ตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อย) 

2.1.6) เรื่องเดิม 
หมายเหตุ: (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเอกสารฉบับ สำเนาคู่ฉบับ และ สำเนา 

เจ้าหน้าที่ต้องประทับตราลงบัญชีแล้ว ลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจ (2) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด ต้องแนบแผนปฏิบัติงานทุกฉบับ (3) นำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ลงบัญชีวันที่เดินทาง 
ไปราชการในแฟ้มใช้รถยนต์ (๔) สัญญาค้ำประกัน (ใช้ในกรณีลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ เป็นผู้ขออนุมตัิ
ยืมเงินทดรองราชการและขออนุมัติเดินทางไปราชการ ถ้ามีให้แนบต่อท้ายใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ) (๕) 
แบบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับบัตรเครดิตส่วนราชการ ใช้ในการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวในบัตรเครดิต (แนบ
ต่อท้ายสัญญาการยืมเงิน) 

2.2) การจัดเรียงเอกสาร ให้ธุรการส่วน/ฝ่าย ดำเนินการจัดเรียงเอกสารก่อนส่งมายังฝ่ายบริหารทั่วไป 
ดังนี้ 

2.2.1) บันทึกปะหน้า 
2.2.2) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
2.2.3) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด/แผนปฏิบัติงาน (สำเนาคู่ฉบับ) 

(1) บันทึกข้อความลงนามใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน (สำเนาคู่ฉบับ) จัดชุด (ถ้ามี) 
(2) ข้อตกลงการจ้างเพิ่มเติม / แบบใบเสนอราคาเพ่ิมเติม (สำเนาคู่ฉบับ) (ถ้ามี) 
(3) เรื่องเดิม (บันทึกจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม) ถ้ามี 
(๔) ตัวถ่ายสำเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2.4) สัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี) 
2.2.5) สัญญาการยืมเงิน 
2.2.6) แบบขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวสำหรับบัตรเครดิตส่วนราชการ 
2.2.7) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (สำเนาคู่ฉบับ) 
2.2.8) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด/แผนปฏิบัติงาน 
2.2.9) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด/แผนปฏิบัติงาน (สำเนา) 
2.2.10) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (สำเนา) 
2.2.11) บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างจังหวัด/แผนปฏิบัติงาน (สำเนา) 
2.2.12) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (สำเนา) 

2.3) การเคลียร์เงินทดรองราชการ การปฏิบัติงานในพื้นที่โดยใช้วงเงินเครดิตน้ำมัน (การขอเปิด - 
ส่งคืน) ไม่ควรขอเผื่อไว้จำนวนมาก ถ้าเหลือเกินร้อยละ 30 ให้เขียนเหตุผลชี้แจงด้วย การจัดเรียงหลักฐานการขอ
อนุมัติ/ยืมเงิน - คืนเงิน และการนับชั่วโมงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือเบิกเบี้ยเลี้ยง ต้องเกิน 12 ชม.  
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10. สรุปปิดการสัมมนา 

นางพนิดา  โตพ่วง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  กล่าวสรุปปิดงานสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู ่การขับเคลื ่อนงาน ปี 2566”  
ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา เริ ่มตั้งแต่วันที ่แรกที ่ได้รับฟังการบรรยายเรื่องแผนงานความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจของศูนย์ประเมินผล โดย ดร.ทัศนีย์   เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ประเมินผลได้เห็นภาพภารกิจงานติดตามประเมินผลต่าง ๆ ขององค์กร  
ทีม่ีความเชื่อมโยงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในระดับต่าง ๆ การบรรยายเรื่องก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล 
โดย ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล ที่เน้นย้ำการทำเรื่อย  ๆ เป็นประจำ และการปรับ
แนวคิดการทำงานจาก “เดี๋ยวทำ” เป็น “เดี๋ยวนี้” ต่อด้วยแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) ที่แต่ละส่วน
รับผิดชอบ วันที่สองได้รับฟังแลกเปลี่ยนผ่านการเสวนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่ การติดตามและประเมินผล :  
ความเหมือนที่แตกต่าง และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล และคณะผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ ให้บุคลากรได้เห็นภาพและ
ทิศทางการพัฒนาศูนย์ประเมินผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และวันที่สามได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการพัฒนา
ศูนย์ประเมินผลในมุมมองของน้องใหม่ ปิดท้ายด้วยทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อน  
การพัฒนาองค์กรต่อไป 

11. ข้อเสนอแนะต่อการจัดสัมมนาครั้งต่อไป 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน 
ปี 2566” กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. จำนวน 87 คน จากการสำรวจ พบว่า  
ผู้เข้ารับการสัมมนา ร้อยละ 52.94 เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ/อาวุโส ร้อยละ 
52.78 ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ร้อยละ 25.00 ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ร้อยละ 19.44  และ 
ร้อยละ 2.78 เป็นระดับผู้อำนายการศูนย์ประเมินผล รองลงมาร้อยละ 42.65 เป็นพนักงานราชการ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 4.41 เป็นลูกจ้างประจำ  

ผลการสำรวจความรู ้และความเข้าใจของผู ้เข้ารับการสัมมนา ในเรื ่องแผนงานความเชื ่อมโยง 
แผนปฏิบัติงานปี 2566 การเสวนา “การติดตามประเมินผล : ความเหมือนที่แตกต่าง” การเสวนา “แนวทาง 
การขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผล ปี 2566” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติงานตามระเบียบ
ราชการ” และการบรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล”พบว่า ภาพรวมก่อนเข้ารับการสัมมนา
ผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. มีระดับความรู้และความเข้าใจในเรื่องแผนงานความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2566 การเสวนา “การติดตามประเมินผล : ความเหมือนที่แตกต่าง” การเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนงาน
ด้านติดตามประเมินผล ปี 2566” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ” ในระดับ 
ปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หรือที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03 3.37 3.09 3.10 
และ 3.24 ตามลำดับ และเมื่อได้เข้ารับการสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. ในภาพรวมมีความรู้และ
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 โดยมีระดับความเข้าใจในระดับมาก ในเรื่อง
แผนงานความเชื่อมโยง และการเสวนา “การติดตามประเมินผล : ความเหมือนที่แตกต่าง” การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 4.16 และ 4.18 ตามลำดับ และ 
มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด ในเรื่องแผนปฏิบัติงานปี 2566 และการเสวนา “แนวทาง 
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การขับเคลื่อนงานด้านติดตามประเมินผล ปี 2566” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 และ 4.23 ตามลำดับ ทั้งนี้ 
การบรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล” ผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. มีความรู้และความเข้าใจ
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ระดับความรู้และความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนา  

หัวข้อการสัมมนา 

ระดับความรู้และความเข้าใจ 

ก่อน หลัง 

ค่าคะแนน แปลผล ค่าคะแนน แปลผล 

1. แผนงานความเช่ือมโยง 3.03 ปานกลาง 4.18 มาก 

2. แผนปฏิบัติงานปี 2566  3.37 ปานกลาง 4.40 มากที่สุด 

3. การเสวนา “การตดิตามประเมนิผล : ความเหมือน 
    ที่แตกต่าง” 

3.09 ปานกลาง 4.16 มาก 

4. การเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตาม 
    ประเมินผล ปี 2566” 

3.10 ปานกลาง 4.23  มากที่สุด 

5. การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ “การปฏิบัติงานตามระเบียบ 
    ราชการ” 

3.24  ปานกลาง 4.18  มาก 

6. การบรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของศูนย์ประเมินผล” 
  

4.13 มาก 

เฉลี่ย 3.12 ปานกลาง 4.21 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  

ด้านความพึงพอใจต่อการจัดงานสัมมนา ในภาพรวมผู้บริหาร และบุคลากร ศปผ. ในประเด็นอาหาร
และเครื่องดื่ม สถานที่จัดสัมมนา และการประสานงาน/การดูแลของผู้จัด พบว่า ในภาพรวมผู้บริหาร และ
บุคลากร ศปผ. มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 โดยมีความพึงพอใจให้ระดับมากที่สุด  
ต่อประเด็นการประสานงาน/การดูแลของผู้จัด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และมีความพึงพอใจให้ระดับมากที่สุด
ต่อประเด็นอาหารและเครื่องดื่ม และสถานที่จัดสัมมนา ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 และ 4.11 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจดังานสัมมนา 

ประเด็น ค่าคะแนน แปลผล 

1. อาหารและเครื่อง 3.50 มาก 

2. สถานที่จัดสัมมนา 4.11  มาก 

3. การประสานงาน/การดูแลของผู้จัด  4.33  มากที่สุด 

เฉลี่ย 3.98  มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ  
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เมื ่อสอบถามผู ้เข้ารับการสัมมนาถึงสิ ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง  
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566” พบว่า ผู้เข้ารับการสัมมนา 
มีความรู ้ความเข้าใจในงานติดตามประเมินผลมากขึ ้น  ทราบแนวคิด ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของผู้บริหาร/ผู้รับบริการ เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ของผู้บริหาร  
และบุคลากร ศปผ. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาส 
ให้คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความต้องการของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนาองค์กร 
ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานขององค์กร  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) การเลือกสถานที่จัดสัมมนา ควรเลือกจังหวัดที่ไม่ไกลจากสำนักงาน หรืออยู่ในพื้นที่ภาคกลาง  

การเดินทางสะดวกสบาย เนื ่องจากต้องการให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกันทุกคน รวมทั้ง  
ควรปรับปรุงอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มให้มีความหลากหลาย (ฮาลาล อาหารเจ มังสวิรัติ) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เข้ารับการสัมมนาทุกกลุ่ม 

2) หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ควรนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนามาทบทวน เพื่อนำไปสู่ 
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และต้องการให้มีการจัดสัมมนา
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อหารือ และทบทวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรคของปีนั้น ๆ และร่วมระดมความคิด 
เพ่ือวางแผน การพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรในปีต่อ ๆ ไป 
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ภาคผนวกที่ 1 
เอกสารประกอบการสัมมนา 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพบรรยายกาศในการสัมมนา 
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ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2565 สู่การขับเคลื่อนงาน ปี 2566” 

ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีซ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร (สผพ.) 

โทรศัพท์ 0 2579 0507  โทรสาร 0 2579 0507 

2. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช (สปพ.) 

โทรศัพท์ 0 2579 0614  โทรสาร 0 2579 5511 

3. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง (สปส.) 

โทรศัพท์ 0 2940 5387  โทรสาร 0 2579 2670 

4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร (สปป.) 

โทรศัพท์ 0 2579 0555 โทรสาร 0 2579 2670 

5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร (สปธ.) 

โทรศัพท์ 0 2579 0614 โทรสาร 0 2579 0507 

6. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล (สวป.) 

โทรศัพท์ 0 2579 5512  โทรสาร 0 2579 5512 

7. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปร.) 

โทรศัพท์ 0 2579 0555  โทรสาร 0 2579 2670 

8. ฝ่ายบริหารทั่วไป  

โทรศัพท์ 0 2579 4166  โทรสาร 0 2579 5511 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507 

 www.eva.oae.go.th. 
 

 

 

 

 


