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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 2 

การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (3) ระบุว่า “ก่อนเริ ่มดำเนินการ 
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอน การดำเนินการ
ที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบ  ต่อประชาชน 
ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี ้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชน  
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” และหมวด 3 การบริหารราชการ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (4) ระบุว่า “ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ  แก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้เหมาะสม”   

นอกจากนี้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนำองค์กร กำหนดให้
ส่วนราชการมีวิธี/มาตรการในการจัดการผลกระทบลบที่เกิดขึ ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก 
มีกระบวนการวัดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินการ  

ในการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางที่ได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีพ.ศ. 2546 ดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการจึงต้องพิจารณาภารกิจ  
และกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนราชการว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือไม่อย่างไร และ  
ต้องดูแลรับผิดชอบ โดยการกำหนดวิธ ีการ หรือมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที ่อาจเกิดขึ ้นนั้น   
เพื่อแก้ไขผลกระทบนั้น ให้บรรเทาเบาบาง ลดลง หรือหมดไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิด
ขึ้นกับสังคมและชุมชน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
กลไกในการปฏิบัติงานให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานการตามภารกิจของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 
ในการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยดำเนินการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและป้องกันไม่ให้  

            เกิดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม 
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์    

            และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ    
            ภาครัฐ (PMQA) 

 

 
 



 
 

3. วิสัยทัศน์ 

“องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง 
ภายในปี 2570” 

4. พนัธกิจ 
 1. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้ง  
              ภายในและต่างประเทศ 

3. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจา 
    การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

 4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. ค่านิยมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
ค่านิยมร่วม :  SMART OAE 
S = Specialized  ความเชี่ยวชาญ 
M = Moral  มีคุณธรรม 
A = Accountable มีความรับผิดชอบ 
R = Rational มีเหตุผล 
T = Targetable มีเป้าหมาย 
OAE = Office of Agricultural Economics  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 



 
 

6. วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
วัฒนธรรมองค์กร :  BALANCE 

Body healthy and Buddy teamwork : สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม 
Activities and Actions with friends and 
societies 
 

: ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพ่ือนและสังคม 

Love and Happiness with your work and 
Leave Legacy 

: รักและสุขในงานที่ทำ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน 
เพ่ือเป็นตำนานแก่องค์กรและประเทศ 

Award Achievement : ให้รางวัลทุกความสำเร็จที่ทำได้ 
Necessary Spending, Saving and Starting 
Investment 

: ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน 
ก่อนวัยเกษียณ 

Care of Family Yourself and Social 
responsibility 

: รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม 

Education endless : ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. เป้าประสงค์    
    "สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน" 

8. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและแผนปฏิบัติการภาคเกษตรและมาตรการทางการเกษตร 
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 

 
 

 

 



 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายการบริการหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและแผนปฏิบัติการภาคเกษตรและมาตรการ

ทางการเกษตร 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 180 ชุดข้อมูล 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัด

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ 

        ร้อยละ 90 
2. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร 2 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปใช้

       ประโยชน์ ร้อยละ 100 

10. ประเด็นการพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและนโยบายมาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 

2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 
3. พัฒนาศักยภาพองค์กรและศักยภาพบุคลากร 

11. เป้าหมาย-ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 
              ภาคเกษตรของประเทศ 
  1) ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวง 
      เกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ 
  2) สารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90 
  3) ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง 
  4) แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ ร้อยละ 90 
 2. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
  1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
  2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบ 
      ให้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
 3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว /  
     บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  1) บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
  2) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 
  3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 
  4) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า
      ร้อยละ 80 

 
 



 
 

12. คำนิยาม 
 ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment: SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดหรือคาดว่า
จะเกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคม อันมีต้นกำเนิดมาจากการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
หรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการนำเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม 
เพ่ือลดผลกระทบฯ ให้มากที่สุด 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอ่สังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 

1. คณะทำงานฯ จัดทำร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคม ฯ  

ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. 65 - ม.ค. 66 
 

2. จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. 66 

3. นำเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมฯ  
ให้ผู้บริหารเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติและประกาศใช ้

ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. 66 

4. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบ 
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมฯ 

ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. - ก.ย. 66 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 2 คร้ัง 
พร้อมผลตัวชี้วัดนำเสนอผู้บริหาร 

ระยะเวลาดำเนินงาน รอบ 6 เดือน >> เม.ย. 66  
รอบ 12 เดือน >> ต.ค. 66 

 

7.  สื่อสารผลการดำเนินงานให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website สศก. 
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ดำเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำ
แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาและมาตรการทาง
การเกษตร 

  

 

   

1.1 ขับเคลื่อนเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลคุวามมั่นคงทางอาหาร 
ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

การดำเนินงานการขับเคลื่อน 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 
ทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ  
และส่งเสรมิเกษตรกรรมยั่งยืน 
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
กับหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง) ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนบัสนุน  
เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้
สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
เป้าหมายที ่2 ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสรมิเกษตรกรรม
ยั่งยืน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ  
และส่งเสรมิเกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสนอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เห็นชอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 
1 เรื่อง 

กนผ. 

1.2 การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 

การรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการดา้นเกษตรอินทรีย ์
พ.ศ. 2566-2570 ต้องรวบรวมจาก
หน่วยงานท้ังในและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบาง
หน่วยงานจะส่งข้อมลูล่าช้ากว่าท่ี
กำหนด ทำให้การรวบรวมผลการ
ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ  
มีความลา่ช้า 

1. ประสานหนว่ยงานเจ้าของข้อมูล 
เป็นการภายใน เพื่อให้ได้ข้อมลูมาใช้
ดำเนินการในเบื้องต้นก่อน และดำเนินการ
ส่งผลการดำเนินงานท่ีจัดทำเรียบร้อยแล้ว
ให้กับหน่วยงาน เพื่อดำเนินการรายงานผล
ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
รายงานผลให้ชัดเจน 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สามารถดำเนินการ 
ตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติการดา้นเกษตรอินทรีย ์
พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว ้
2. ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์
ประกอบการปรับปรุงและ 
จัดทำแผนงาน/โครงการ 
ในปีถัดไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว ้

1. รายงานผลการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบตัิการดา้น
เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 
2. รายงานผลการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ เสนอต่อผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

กนผ. 
 



 
 

ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ดำเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.3 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับประเทศ 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย
สถานการณ์สินคา้เกษตรมาจากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานไม่มี
กำหนดการรายงานหรือการเผยแพร่
ข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า
และบางข้อมูลยังไมเ่ป็นปัจจุบัน  
ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินต้องล่าช้า
และผลการวิเคราะห์มีทิศทางที่ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงได ้

1. ประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นการ
ภายในเพื่อให้ได้ข้อมลูมาใช้ดำเนินการใน
เบื้องต้นก่อน 
2. อัพเดตข้อมลูกับหน่วยงานเป็นระยะ รวมทั้ง
ติดตามสถานการณเ์พื่อให้ทราบทศิทาง 
การเปลีย่นแปลงและสามารถดำเนินงาน 
ให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

การดำเนินงานจดัทำภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตระดับประเทศมีประสิทธภิาพ 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ระดับประเทศ แล้วเสร็จตามกำหนด
รายไตรมาส 3 ครั้งและรายปี 1 ครั้ง  

กนผ. 

1.4 การจัดทำข้อเสนอ
นโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของประเทศ 

1. การกำหนดวนัประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการนโยบายฯ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  
2. การบรรจุเรื่องเพื่อเสนอเป็นวาระ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมจากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การกำหนด 
วันประชุมมีความล่าช้า 

1. ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือขอวันประชุม
จากประธานคณะกรรมการนโยบายฯ ก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
2. ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการบรรจุเรื่อง 
เพื่อเสนอเป็นวาระตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
ควบคู่ไปกับการรวบรวมวาระจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ  
ไปดำเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 
และการพัฒนาภาคเกษตร 
 

จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง 

กนผ. 

1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

1. ภายใต้แผนปฏิบตัิราชการฯ จะบรรจุ
โครงการสำคัญประจำปี ซึ่งจำเป็น 
ต้องดำเนินการตามแนวทางของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตไิปสู ่
การปฏิบัตบินฐานข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
โดยมี สศช. เป็นหน่วยงานดำเนินการ
จัดประชุมจัดทำโครงการสำคัญ  

1. ติดตามข้อมลูจาก สศช. และดำเนินการ
ประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานสามารถ
จัดทำโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรล ุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
2. ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน กษ. ให้จัดทำ
แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุภายใต้

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นำแผนปฏิบัตริาชการฯ 
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์  
จำนวน 1 เรื่อง 

กนผ. 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 2. การจดัทำแผนงาน/โครงการ 
เพื่อบรรจภุายใต้แผนปฏิบตัิราชการฯ  
ต้องรวบรวมจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณร์วม  
22 หน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานจะส่ง
ข้อมูลล่าช้ากว่าท่ีกำหนด ทำให้การ
จัดทำแผนปฏิบัตริาชการฯ มคีวามลา่ช้า  

แผนปฏิบัตริาชการฯ ควบคู่กับการติดตามผล
การคัดเลือกโครงการสำคัญของ สศช. 

1.6 การจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับ
กลุ่มจังหวัด 
 

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลุ่มจังหวัด ต้องมี 
การบูรณาการจากผู้ที่เกีย่วข้องหลาย
หน่วยงานในระดับพื้นท่ีอาจส่งผลต่อ
การยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์น้อย 

๑. มอบหมายเจ้าหนา้ที่จัดทำคู่มือการจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรฯ และดำเนนิการจัดทำ
แผนตามขั้นตอน 
๒. จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
โดยระดมความคดิเห็นร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนงาน  
และมีการบูรณาการจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาค ส่วนให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ
นำไปสู่การปฏิบตัิในระดับพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
๔. การจดัทำข้อมูลการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาในกลุ่มจังหวัด 
อาทิ การจัดทำข้อมูลการเกษตรทีส่อดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการพัฒนาในกลุ่ม
จังหวัด เป็นต้น 
๕. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
๖. ดำเนินการคู่ขนานระหว่างการสร้างบทบาท
สำคัญตามภารกิจในพ้ืนท่ี การพัฒนา ยกระดับ
ศักยภาพของบุคคลกร ประกอบกบัสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับกลุม่จังหวัดได้
ถูกต้องและเกิดการยอมรับและ
นำไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะสำนัก 
บริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด (The 
Office of Strategy Management : 
OSM) 

จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลุ่มจังหวัด ที่มี
หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 10 แผน  

คณะทำงาน
ด้านนโยบาย
และแผน 
สศท.1-12 
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2. จัดทำและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

     

2.1 โครงการเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร 

บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรขาดทักษะในการประยกุต์ 
ใช้เครื่องมือและแบบจำลองวิเคราะห์
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและแมน่ยำ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนไดต้รง
ตามวัตถุประสงค ์
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่(Big Data) 
จำนวน 4 หลักสูตร 
1. หลักสูตร การจัดการข้อมลูและการจัดทำ
แดชบอร์ด สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ด้วย Power Query และ Power 
BI รุ่นที่ 1 
2. หลักสูตรการจดัการข้อมลูและการจัดทำ
แดชบอร์ดสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ด้วย Power Query และ Power 
BI รุ่นที่ 2 
3. หลักสูตร การจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ 
สำหรับวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) 
ด้วย Huawei Cloud และ Microsoft SQL 
Server  
4. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่ 
(Spatial Data Analytics) ด้วย ArcGIS Pro 
และ ERDAS Imagine 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใหม้ี
ทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
แบบ จำลองวิเคราะห์ด้านเศรษฐกจิ
การเกษตร ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ 
มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
อบรมหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือ 
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 
(Big Data) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ศกช. 

2.2 การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร 
 

มาตรการภาครัฐเพื่อแก้ไขปญัหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้
ผู้รับบริการไม่สามารถมารับบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ณ พ้ืนท่ีให้บริการได้ 

1. ให้บริการระบบสารสนเทศอัจฉริยะ 
2. E-Mail  
3. Webboard 
4. โทรศัพท์ 
5. E-Book 
 

1. เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการ 
2. อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ให้แก่ 
ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 

1. จำนวนผู้ใช้บริการ ระบบ
สารสนเทศ อัจฉริยะ E-Mail, 
Webboard เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
2. เพิ่มช่องทางให้บริการผา่น 
Facebook 

ศสส. 
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2.3 การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร 
 

1. ข้อมูลสินค้าเกษตรหลายสินค้า 
มีข้อมูลจากหลายแหล่งหลาย
หน่วยงาน ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความ
สับสนขาดความเช่ือมั่น 
2. ข้อมูลมคีวามล่าช้าไม่ทัน ต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 
3. ข้อมูลมคีวามผันแปรขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ความเป็นจริงในพื้นที ่
 

1. จัดทำข้อมลูเอกภาพ เพิ่มกจิกรรม โดย
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพืน้ท่ีสำรวจ
และตดิตามสถานการณ์การผลิตสนิค้าท่ีมี
ความสำคญั 
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจตามความ
เหมาะสม รวมถึงการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ 
3. สรา้งเครือข่ายและบรูณาการขอ้มูลกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่เป็น
เอกภาพ 
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่
ได้ตรงตามแผนปฏิบตัิงานมากข้ึน  
 
 
 
 
 

1. จำนวนสินคา้เกษตรที่จัดทำข้อมูล 
เอกภาพ  
    - อย่างน้อย 15 สินค้า (ศสส.) 
    - อย่างน้อย 15 สินค้า (สศท.1-12) 
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
สามารถเผยแพร่ได้ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน 
    - ร้อยละ 80 ของจำนวนข้อมลู
สารสนเทศท่ีต้องจัดทำตามแผนฯ
(ศสส.) 
    - อย่างน้อย 2 ข้อมูล (สศท.1-12) 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
    - มากกว่า ร้อยละ 80 มีความ 
พึงพอใจในระดับมาก (ศสส.) 
    - มากกว่า ร้อยละ 80 มีความ 
พึงพอใจในระดับมาก (สศท.1-12) 

ศสส./ 
สศท.1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ระบบการให้บริการ
ข้อมูลเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE) 
 

1. ระบบการตรวจสอบประวัต ิ
การไดร้ับความช่วยเหลือจากทาง
ภาครัฐ (เฉพาะทางดา้นการเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
๒. การดำเนินงานไม่เป็นตาม
แผนปฏิบัติงาน 

๑. ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบ 
และประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ผู้ใช้งาน  
เพื่อนำไปปรับปรุงระบบใหต้รงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานต่อไป 
๒. เร่งรดัและติดตามการจัดทำระบบให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน 

1. เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
ประวัติการได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐได้ด้วยตนเอง 
(เฉพาะทางด้านการเกษตร  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
2. ภาครัฐสามารถนำข้อมลูไป
พิจารณาบริหารจัดการงานงนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ระบบการตรวจสอบประวัติการรบั
การช่วยเหลือจากภาครัฐ ๑ ระบบ 
(เฉพาะทางด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ศสส. 
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2.5 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
สำหรับการสำรวจข้อมูลโดย
ใช้อุปกรณ์ Smart Device 

1. ผู้ใช้งานขาดความเข้าใจในการใช้
งานแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าถึง
บริการและการสำรวจข้อมูล โดยใช้
อุปกรณ์ Smart Device 
2. ข้อจำกัดในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ  
ที่รองรับ 
3. แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองกับ 
ความต้องการของผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือและสื่อวีดีทัศน์
สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางทีผู่้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งกำหนดให้มี
ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ สำหรับให้คำแนะนำและแกป้ัญหาการ 
ใช้งาน 
2. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รวมทั้งจัด
อบรมเจ้าหนา้ที่ สศก. ให้มีความรู ้ความเข้าใจ  
เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแก้ปญัหาให้แก่
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เร่งพัฒนา Mobile Application ให้รองรับ
กับระบบปฏิบตัิการ Android และ iOS 
4. ดำเนินการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน 
และประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ผู้ใช้งาน  
เพื่อนำไปปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานต่อไป 
 

1. เพื่อให้มีแอปพลิเคชันที่ใช้งานใน
การสำรวจข้อมูลและให้บริการข้อมูล 
ผ่านอุปกรณ์ Smart Device  
2. เพื่อให้การสำรวจและจดัเก็บข้อมูล
ผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนา โดยใช้
อุปกรณ์ Smart Device มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากยิง่ขึ้น 
3. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากแอปพลิเคชันที่พัฒนา 
ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และมีความ
สะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

ระบบ Web Application และ
Mobile Application สำหรับ 
การสำรวจและให้บริการข้อมูล 
อย่างน้อย 1 ระบบ 

ศสส./ศชก. 

2.6 จัดทำและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ของ สศท.1-12 

1. ผลการสำรวจข้อมลูของ สศท.2 
อาจมาจากขนาดตัวอย่างน้อย ไม่
ครอบคลมุพื้นท่ีแหล่งผลิตสำคัญ ทำ
ให้ไม่สะท้อนสภาพจริงได้ดีนักส่งผล
กระทบต่อความนา่เชื่อถือของข้อมูล 
โดยเฉพาะในช่วงเกิดการระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 ท่ีนักสำรวจ 
สศท.2 ต้องละเว้นการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานท่ีมีการระบาดรุนแรง   
 

ใช้เครือข่ายภาคีในระดับพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา เจา้หน้าท่ีสำนักงานเกษตร
จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ช่วยรายงาน
สถานการณ์การผลติในระดับพื้นท่ีผ่านระบบ
ออนไลน์ (Google Form) 

รายงานสถานการณ์ข้อมลูสินค้า
เกษตรที่ได้จากการสำรวจและติดตาม
ในระดับพื้นท่ีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
หน่วยงานในระดับพื้นท่ีนำข้อมลูไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจดัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รายงานสถานการณ์ข้อมลูสินค้า
เกษตรมีการนำเสนอคณะทำงานฯ 
ระดับจังหวดั และหน่วยงานมีการนำ
ใช้ประโยชน์อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง ตอ่จังหวัด 

สศท.1-12 
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  2. พัฒนาสมรรถนะของเศรษฐกิจการเกษตร
อาสาให้สามารถทำงานช่วยสำรวจข้อมูลได้ใน
บางกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสำรวจต้นทุนการผลิต 
กิจกรรมสำรวจผลผลิตต่อไรด่้วยวธิีตั้งแปลง
เก็บเกี่ยว (Crop Cutting) 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสามีองค์ความรู้
สามารถช่วยสำรวจข้อมูลแทนเจ้าหน้าที่
สำรวจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในบางกิจกรรม อาทิ การสำรวจ
ต้นทุนการผลิต Crop Cutting 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสาอย่างนอ้ย
1 คนต่อจังหวัด เข้าร่วมรับการอบรม
การสำรวจต้นทุนการผลิต หรือ 
Crop Cutting เพื่อเตรียมพร้อม
สนับสนุนงานด้านการสำรวจ หากมี
เหตุที่เจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได ้

 

 2. จ้างเหมาบรกิารฯ ถูกเลิกจา้ง/ว่างงาน 
อาจนำไปสู่ปญัหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอื่นๆในประเทศ เนื่องจาก
ระเบียบเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจา่ย
งบประมาณโครงการที่เข้มงวดมากข้ึน 
โดยเฉพาะงบรายจ่ายอื่น และการปรบัลด
งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน 
ในส่วนสารสนเทศการเกษตร  
 

ประสานหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
กำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจา้งเหมา
บริการช่วยปฏิบตัิงานไว้ในข้อเสนอโครงการ  
ที ่ลธก. ลงนาม เพื่อให้ทาง สศท.1-12  
มีแนวทางในการบริหารจัดการงานและ
งบประมาณได้มากข้ึน 

สศท.2 สามารถดำเนินการจัดจ้างจ้าง
เหมาช่วยปฏิบตัิงานภายใน สสส. ได้
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ ซึ่งถูกต้องตามระเบยีบ
เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นำเสนอประเด็นปญัหา เพื่อหารือ
ร่วมกับ ศสส. เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
และปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2577 

สศท.1-12 

 3. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ
ในพื้นที่ความรับผิดชอบอาจไมไ่ดร้ับ
การยอมรับหรือไม่เป็นเอกภาพจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จัดทำข้อมูลเอกภาพ ภายใตค้ณะทำงานพัฒนา
คุณภาพข้อมลูปรมิาณการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านพืช ระดับภาค 

ข้อมูลการผลิตสินค้าท่าสำคัญมีเอกภาพ 
เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

จัดประชุม/เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานพัฒนาคณุภาพข้อมลู
ปริมาณการผลติสินค้าเกษตรด้านพืช 
ระดับภาคเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง 

สศท.1-12 

 4. ผู้รบับริการ/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกภาพระดบั
จังหวัด และไม่ทันต่อความต้องการใช้ 
 
 

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร
ระดับจังหวดั/เผยแพร่ขั้นตอนและเพิ่มช่อง
ทางการขอรับบริการข้อมูล (Data request) 

ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกภาพระดบั
จังหวัดและข้อมลูที่เกี่ยวข้องได ้

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศการเกษตรระดับจังหวดั 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

สศท.1-12 



 
 

ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ดำเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 5. ข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลือ่น
จากความเป็นจริง เนื่องจากฐานกรอบ
ข้อมูลในระดับพื้นท่ีที่ได้คณะทำงานฯ 
ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปจัจบุัน
ทำให้ค่าประมาณการข้อมูลทางสถิติ
ในพื้นที่คลาดเคลื่อน  

แจ้งคณะทำงานฯ ที่เป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีใน
การจัดทำข้อมลูกรอบหมูบ่้านเพาะปลูกพืชใน
พื้นที่ต้องให้ความสำคัญกับการปรบักรอบ
หมู่บ้านให้เป็นปัจจบุัน  

หน่วยงานในสังกัด กษ. เผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันในทุกสื่อการ
เผยแพร่  

ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  
(กรอบตัวอย่าง) สามารถเผยแพร ่
ได้ทุกสินคา้ 
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 6. ข้อมูลบางสินค้ามีความล่าช้า  
ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้  
ไม่สามารถนำไปบริหารจดัการผลผลิต
ในฤดูกาลผลิตได้ทัน 

1. ปรับการสำรวจข้อมูลพืชเศรษฐกิจอื่นที่สำคัญ 
เพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการ
สินค้าเกษตรได้เช่นเดยีวกับการบริหารจดัการ
สินค้าไม้ผลของภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ  

ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไมม่าก  
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ข้อมูลคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5  สศท.1-12 

  2. เพิ่มความถี่ในการพยากรณ์และเผยแพร่
สินค้าเกษตรที่สำคญัโดยรายงานเป็นรายเดือน
พร้อมสถานการณ์การผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรทีส่ำคญัในพื้นที่รายไตรมาส 

รายงานผลพยากรณส์ินค้าเกษตร 
พืชเศรษฐกิจ รายไตรมาส อย่างน้อย 
ปีละ 3 ไตรมาส 
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 7. การใช้งาน Application ของ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  
ยังไม่สามารถใช้งานได้ถูกต้องและ 
ขัดเจน ทำใหไ้ด้ข้อมลูไมค่รบถ้วน 
ข้อมูลบางครั้งยังเกดิความผิดพลาด 
ส่งผลให้การนำข้อมลูไปใช้ต่อไม่มี
ความน่าเชื่อถือ 

1. มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
2. จัดทำคูม่ือการใช้งานให้กับ ศกอ. 
3. ติดต่อประสาน ศกอ. ท่ีไมส่ามารถใช้งานได้
เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 
และให้การช่วยเหลือเพื่อให้ ศกอ. ใช้งานได้
ถูกต้องและชัดเจน 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
สามารถใช้งาน Application  
ได้ถูกต้องและขัดเจน 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
มากกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้งาน 
Application  สนับสนุนการทำงาน
ของ สศท. ได้อย่างน้อย 1 App 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร จัดทำ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

1. การจัดทำงานวิจัยที่ยังไม่ครอบคลุม
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด ซึ่งอาจ
ทำให้ข้อมูลไมค่รบถ้วนตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
เนื้อหาท่ีเข้าใจยาก ทำให้ลุม่เป้าหมาย
ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 
 
 

1. การเก็บข้อมลูที่กระจายและครอบคลุมกับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2. การจดัรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้ผลการวิจัยหรือผลการศึกษามีความ
ครอบคลมุและแม่นยำ นำไปสู่การเสนอ
แนวทางที่มีความชัดเจน 
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และโรงงาน เพื่อให้ได้ข้อมลูที่หลากหลาย 
4. จัดทำข้อมลูให้เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน 
นำข้อมูลงานวิจัยไปใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนงานวิจัยท่ีได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
(Focus group) 
2. จำนวนผูม้าขอรับบริการงานวจิัย 
 
 
 
 

สวศ. 
 
 
 

2. หัวข้อ/โจทย์งานวิจยัอาจจะ 
ไม่ครอบคลุมหรือไม่ตรงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ประสานสอบถามผูม้ีส่วนเกีย่วข้องในระดับ
พื้นที่ หรือทำแผนการสำรวจโจทยว์ิจัย ให้เกิด
จากความต้องการจริง เพ่ือนำไปสูก่ารนำไปใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
นำผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ได ้
 

จำนวนโจทย์วิจัยที่เกดิจากความ
ต้องการ และการมสี่วนร่วมเสนอ
ประเด็นงานวิจยัของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ป ี

สศท.1-12 

 2. จัดทำแผนทำวิจัยระยะสั้น (ตั้งแต่ 1-3 ปี) 
3. บูรณาการงานวิจัย/สร้างเครือข่ายนักวิจัย
ในระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะการจัดเวทีระดม
ความเห็นตา่งๆ ในพื้นที ่

มีแผนงานโครงการวิจยัระยะสั้น (1-3 ปี) 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี นำไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 

1. หัวข้องานวิจัยท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
2. งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ 

สศท.1-12 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 
อาจถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ 
 

มีระบบการจัดการ จัดเก็บเอกสาร และทำลาย
เอกสารตามระเบียบราชการ และนำมาปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 
 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ 

มีลำดับขั้นตอนและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ชัดเจน 

สวศ. 

 4. การถ่ายทอด/การสื่อสารข้อมลู 
กับเกษตรกร/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น 
อาจสร้างความเข้าใจผดิได ้

เจ้าหน้าท่ี สวศ. มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และมี
วิธีการสื่อสารที่ผูร้ับข้อมูลสามารถทำความ
เข้าใจได้ง่าย 
 

ลดความผิดพลาดของการสื่อสาร 
เพื่อให้ผู้รับฟังมีความเข้าใจและไดร้ับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ สวศ. อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

สวศ. 



 
 

ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 5 การจัดทำโครงการวิจัยฯ ในเรื่องใหม่
ที่นักวิจัยยังไม่ชำนาญ ไม่มีประสบการณ์  
อาจจะทำให้การดำเนินงานเกิดความ
ล่าช้า 

1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลกัษณะพี่สอน
น้อง 
2. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย
ในเรื่องที่จะดำเนินการศึกษา 

โครงการวิจัยดำเนินการเสร็จตาม
เป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สามารถเผยแพร่ได ้

ผลการศึกษาวิจัยท้ังเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ รวม 2 เล่ม แล้วเสรจ็ 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยฯ ภายในดือนกันยายน 
2566 
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 6. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัยได้ยาก หากช่องทางการ
เผยแพรไ่มม่ีความหลากหลาย 

เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่งานวิจยั รวมถึง
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีหรือ
ผู้สนใจรบัทราบ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหรือผู้ที่สนใจ
งานวิจัยมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัยมากกว่า 1 ช่องทาง 
 

มีจำนวนช่องทางในการเผยแพร่
งานวิจัยให้กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
หรือผู้ที่สนใจ มากกว่า 1 ช่องทาง 

สศท.1-12 

 7. แบบสำรวจข้อมูลมีเนื้อหามาก  
ใช้ระยะเวลาในการสอบถามค่อนข้าง
นาน กระทบเรื่องเวลาของผู้ให้ข้อมูล 
และกลัวผลกระทบหลังการให้ข้อมูล 
เช่น การเสียภาษี  

1. ผู้วิจัยควรทำความเข้าใจประเดน็คำถาม 
กับผู้ร่วมสำรวจฯ ก่อนออกสำรวจข้อมูล และ
ทำการทดสอบแบบก่อนนำไปใช้จริงเพื่อจะได้
กระชับเวลาในการถาม 

นักวิจัยสามารถลดระยะเวลาในการ
สำรวจได ้

ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น สศท.1-12 

 2. ควรประสานงานนบัหมายล่วงหน้าก่อนลงพื้นที ่
และช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลก่อน 
3. ปรับแบบสอบถามให้กระชับและเข้าใจง่าย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลในงานวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และลดผลกระทบตอ่
เวลาทำงานของผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

1. มีการประสานงาน/นดัหมาย
ล่วงหน้าก่อนลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมลู 
เช่น หนังสือข้อความอนุเคราะห์ 
หรือประสานทางโทรศัพท์  
2. มีแบบสอบถามที่กระชับ และ
เข้าใจง่าย 

 

 8. การเปดิตลาดสินค้าเกษตรภายใต้
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาจ
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูผ้ลติสนิค้า
ที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น สินค้าโคเนื้อ โคนมและผลิตภณัฑ์ 
กาแฟ พืชผัก น้ำมันปาล์ม เป็นต้น 
โดยมีการนำเข้าสินค้าเหล่านีเ้ข้ามา
จำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้
เกษตรกรไดร้ับความเดือดร้อน 
 

จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กองทุน FTA) ตั้งแต่ปี 2547 
หลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปดิเสรีทางการค้า 
เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร
ที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกบัสินค้านำเข้า
จากต่างประเทศ โดยไดม้ีความช่วยเหลือผ่าน
กองทุน FTA มาแล้ว 34 โครงการ ใน 13 ชนิด
สินค้า โดยแบ่งออกเป็น สินค้าปศสุัตว์ 19 
โครงการ (สุกร โคเนื้อ และโคนม) และสินคา้พืช 

ลดผลกระทบของสินค้าเกษตร 
จากการเปดิเสรีการค้า สรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ
เกษตรกร ปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตร ปฏริูปผลิตผลทางการเกษตร 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณภาพ และช่วยเหลือให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่นจากการผลิตสินค้าท่ีไม่มี
ศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ 

สนับสนุนงบประมาณผา่นโครงการ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่าปลีะ 50 ล้านบาท 

- กองทุน FTA  
- สวศ. 
- กศป. 
 
 
 
 
 



 
 

ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

15 โครงการ (ข้าว ชา ปาล์มน้ำมนั กาแฟ และ
พืชผัก) รวมเป็นเงิน 1,183,254,676.28 
บาท ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า 
150,000 ราย งบประมาณในการช่วยเหลือปี
ละประมาณ 50 ล้านบาท 

4. ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่สำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

1. ส่วนราชการอื่นยังไมเ่ข้าใจถึง
กระบวนการหรือขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผล โดยเข้าใจว่าเป็นการ
ตรวจสอบการทำงานท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

1. กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. จัดประชุมชี้แจงผู้แทนหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กรอบแนวคิด และวิธีการตดิตามประเมินผล 
และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลการ
ดำเนินงานโครงการสำคัญให้แก่ ศปผ. 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องโครงการสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1. มีการกำหนดกรอบแนวคดิ และ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เกณฑ์การประเมิน (ม/ีไมม่ี) 
2. จำนวนครั้งในการจดัประชุม
พิจารณาแนวทางการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานรับผดิชอบ  
เกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ศปผ. 

 2. จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโครงการบางหน่วยงาน 
มีไมเ่พียงพอ ทำให้เป็นการเพิ่มภาระ
งาน เนื่องจากต้องรายงานข้อมูลเป็น
ประจำทุกเดือน 

บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อลดขั้นตอนหรือการรายงานขอ้มูลที่ซ้ำซ้อน
เพื่อลดภาระงาน 

เพื่อทำให้การทำงานมีความคล่องตัว 
และลดภาระงานให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

จำนวนครั้งในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานลดลง (จาก 12 ครั้ง/ปี 
เป็น 4 ครั้ง/ปี) 
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 3. งานประเมินผลส่วนใหญ่จะเปน็
ภาพรวมระดับประเทศ ทำใหไ้ม่
สามารถตอบข้อมูลในระดับพื้นท่ี 

กำหนดรูปแบบการตดิตามประเมนิผล และ
การออกแบบสอบถามเพิม่เตมิใหค้รอบคลมุ
กลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใหส้ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทำข้อเสนอเชิง
พื้นที่ให้มากขึ้น 
 

เสนอข้อมูล เพื่อสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการที่ควรจะเกิดขึ้นในงาน
ด้านการตดิตามและประเมินผล  เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

จำนวนผลการประเมินทีผู่้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสยีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี หรือ อย่างน้อย 
1 จังหวัด/ป ี
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 4. รูปแบบและผลงานด้านติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ จากผลกระทบ
และปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถนำเสนอ
และนำไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม  
ในการเสนอต่อผู้บริหารในระดับ
กระทรวง แต่ในส่วนของผลลัพธ์ 
(Impact) กับความต้องการ ยังขาด
การสังเคราะห์ข้อมลูเชิงรายละเอียด
แบบองค์รวม ไมต่อบโจทยผ์ู้บริหาร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี 

จัดทำผลการประเมินเบื้องต้นเป็นระดับจังหวดั ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถนำผล 
การประเมินไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

จำนวนผลการประเมินทีผู่้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสยีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี หรืออย่างน้อย 
1 จังหวัด/ป ี
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 5. ผู้ให้ข้อมลูโครงการไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
และไม่ทราบผลการประเมิน ทำให้ 
ไม่สามารถนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
ในระยะต่อไปได ้

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ประเมินผลอธิบายวตัถุประสงค์ 
วิธีการประเมินผล ให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมิน 

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าใจวิธีการประเมินผล และสามารถ
เข้าถึงผลการประเมินได ้

1. นำเสนอผลประเมิน อย่างน้อย  
1 จังหวัด 
2. จำนวนช่องทางการเผยแพร ่
ผลการประเมิน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
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  3. ควรมีการสื่อสาร/ช้ีแจง กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ให้รับทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไข/ข้อจำกัด และ
วิธีการประเมินผลให้ชัดเจนตั้งแต่ในข้ึนตอน
การจัดเก็บข้อมูลการเขียนรายงาน และการ
นำเสนอผลงาน 

ผู้ให้ข้อมูล/หน่วยงานเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการติดตาม
ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ 

ข้อค้นพบจากการประเมินสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงโครงการ
ต่อไปได ้

 

 6. จำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
หลายหน่วยงาน ทำใหผู้้เข้าร่วม
โครงการไม่มเีวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับทุกหน่วยงาน ข้อมลู
สำรวจมีข้อคำถามมาก ผู้ให้ข้อมูล 

ร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช้ีแจง
ทำความเข้าใจแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ผู้ร่วม
สำรวจทำความเข้าใจประเด็นคำถามก่อนออก
สำรวจข้อมลู 

ลดระยะเวลาในการสำรวจ และการ
ให้ข้อมูลของผู้ตอบคำถาม 

ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลัวผลที่ไดร้ับจากการให้ข้อมูล  
ผู้สอบถามไม่ชัดเจนในประเด็น 
ข้อคำถาม ใช้ระยะเวลาในการ
สอบถามค่อนข้างนาน 

 7. การนัดหมายเกษตรกรกลุม่
ตัวอย่างเพื่อขอข้อมูลค่อนข้างยาก 
เนื่องจากเกษตรกรมีภาระงานใน
แปลงเกษตรตลอดทั้งป ี
 

ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/ผู้นำ
ชุมชนในพื้นที ่และช้ีแจงให้เกษตรกรทราบถึง
ความสำคญัของการนำข้อมลูไปใช้ประโยชน ์

เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไป
ตามแผนที่กำหนดสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมต่อไป 

จำนวนโครงการติดตามประเมินผล
โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับพื้นท่ี 2 
โครงการ 
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5. สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

     

การให้บริการของสำนักงาน
เลขานุการกรมผ่านระบบ
บริหารสำนักงานอัจฉริยะ 
ระยะที่ 2  
- ระบบตรวจสอบคณุสมบัติ
การเลื่อนระดับ 
- ระบบตรวจสอบคณุสมบัติ
ตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 
 

1. ผู้รบับริการไม่ทราบประโยชน์ที่
ได้รับ และไม่มีความรู้ในการใช้งาน 
2. ผู้รบับริการเข้าใช้งานมีปริมาณ 
ไม่มากพอ 

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
2. เผยแพร่วิธีการใช้งาน  
3. ติดตามประเมินผลจากผู้รับบรกิาร 

ข้าราชการ สศก. สามารถใช้งานและ
ทราบถึงประโยชน์ของการให้บริการ
ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัจฉรยิะ 

1. จำนวนผูร้ับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของผูม้ีสิทธิเข้าใช้งาน
ระบบ 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า ร้อยละ 80  
 

สลก. 

 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ภารกิจ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ

ดำเนินงาน 
มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำ
แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาและมาตรการทาง
การเกษตร 

  

 

   

1.1 ขับเคลื่อนเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลคุวามมั่นคงทางอาหาร 
ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 

การดำเนินงานการขับเคลื่อน 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 
ทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่าง
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) กับหน่วยงาน
สนับสนุน (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนบัสนุน  
เพือ่จัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้
สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 
 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสรมิเกษตรกรรม
ยั่งยืน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
 
 

รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ  
และส่งเสรมิเกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสนอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เห็นชอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 
1 เรื่อง 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยสนับสนนุ 
 
 
 

กนผ. 
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