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๑. ควำมเป็นมำในกำรตรวจสอบ  

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรโดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการคาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่
เพียงพอในการเพาะปลูก 

  ทั งนี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 
เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ
จ านวน 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
สภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน
การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 หน่วยงาน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์
เกษตรกรและเกษตรกรจ านวน 70,000 ราย เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนด 

 ด้วยเหตุผลและความส าคัญของโครงการดังกล่าว ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ            
การด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือให้ทราบว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง) ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่บรรลุผลหรือความยั่งยืนของโครงการ 
รวมทั งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขยายผลการ
ด าเนินโครงการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
  1. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่ละ
หน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่โครงการก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามคู่มือ/
แนวทาง และระเบียบที่ก าหนด 
  2. เพ่ือให้ทราบว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพียงพอ 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการการปฏิบัติงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่
ละหน่วยงาน พร้อมให้ความเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
 
 



2 

3. ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
  สุ่มตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ในส่วนกลางและพื นที่ด าเนินการ
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ 

4. วิธีกำรตรวจสอบ 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการ คู่มือ รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ของกรมการข้าว กรม
ชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. ประชุมเปิดตรวจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. สอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสมสามารถป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 

4. สอบทานรายละเอียดกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 
  5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 
  6. สอบทานการด าเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
      6.1 กรมกำรข้ำว   
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.2 กรมชลประทำน  
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  
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1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
8. สัมภาษณ์เกษตรกร 
9. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
8. สัมภาษณ์เกษตรกร 
9. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.4 กรมพัฒนำที่ดิน 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
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6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.5 กรมปศุสัตว ์
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.6 กรมประมง 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
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9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีมีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.7 กรมวิชำกำรเกษตร 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืชผัก) 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.8 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ไม้ผล, กล้วยเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ และ
มะละกอ) 

3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
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10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
8. สัมภาษณ์เกษตรกร 
9. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.10 กรมหม่อนไหม 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์หม่อน) 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
4. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
9. สัมภาษณ์เกษตรกร 
10. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามระเบียบหรือไม่ 
      6.11 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  
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1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
8. สัมภาษณ์เกษตรกร 
9. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.12 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 

สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 
8. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

      6.13 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการ ดังนี  

1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร 
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม ่

2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สอบทานแผน – ผลการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย/ตัวชี วัด หรือไม่ 
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. สุ่มตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ 
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7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม 
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้หรือไม่ 

8. สัมภาษณ์เกษตรกร 
9. สอบทานรายงานผลประจ าเดือน 

5. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบ :  เข้าตรวจสอบระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2561 

6. งบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : ประมาณ  32,100 บาท 

7. ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 
  1. นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
  2. นางเนตรนภา ชัยธีระสุเวท  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ผู้ก ำกับดูแล : 1. นางละออ  ขันธรักษ์  ก ากับดูแลในฐานะ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  
  2. นางสาวพวงผกา  สุวรรณรักษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 2 
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บทที่ 2 
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1. หลักกำรเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่
เพียงพอในการเพาะปลูก 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน  าในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื นที่เพ่ือใช้การเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้าง
ผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายที่ได้มั่นคงของครัวเรือน สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก  การท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้น
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื นที่ท ากินน้อย มีแหล่งน  าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ส าหรับ 
“เกษตรผสมผสาน”เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรมแต่ละชนิดเกื อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่าง
เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดมีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกื อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมการเลี ยงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลี ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริม 
ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั งสิ น 70,000 รายได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่ โดยมุ่งหวัง  
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า 

2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
ทางการเกษตรในพื นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่ของเกษตรกร 
  3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

3. เป้ำหมำย 

 เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในพื นที่ 882 อ าเภอ 
จ านวน 70,000 ราย จ าแนกเป็น ภาคเหนือ  จ านวน  14,891 ราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,393 ราย 
ภาคกลาง  11,724 ราย  และภาคใต้ 7,992 ราย 
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4. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ช่วงที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ช่วงที่ 2 ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี 

5. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 หน่วยงานหลัก  :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงานสนบัสนุน :  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม  

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย    
  6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน  
การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว  
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โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง  
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน  ากรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่
เพียงพอใน การเพาะปลูก  

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน  าในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มี การ
สร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก การท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้น
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื นที่ท ากินน้อย มีแหล่งน  าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ส าหรับ 
“เกษตร ผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรม   แต่ละชนิดเกื อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่าง
เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกื อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็น  
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี ยงสัตว์และผลที่ได้จากการเลี ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั งสิ น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลัก
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคม
ของแต่      ละพื นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ อันเกิด
จากการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและ 
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

1.2.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม  
1.2.2 ขยายผลการพัฒนาการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่ขั นที่ 2 และขั นที่ 3  

1.3 เปำหมำย  

1.3.1 รับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพื นที่
ทั่วประเทศ 882 อ าเภอ จ านวน 70,000 ราย หรือมากกว่า 

1.3.2 แบงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินงานตามความพรอมประกอบด้วยกลุ่มพร้อมมาก 
จ านวน 21,000 ราย กลุ่มพรอมปานกลาง จ านวน 42,000 ราย และกลุ่มพรอม จ านวน 7,000 ราย เพ่ือ
จัดล าดับส าคัญในการด าเนินงานและขยายผลจนครบถ้วนตามเป้าหมาย  

1.3.3 เกณฑก์ารคัดเลือก ได้แก ความสมัครใจ มีความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่มีความพรอมใน
การลงทุนเพ่ิมเติม ไม่เคยท ามาก่อน (Start Zero) มีแหล่งน  าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 
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1.4 วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

1.4.1 แนวทำงปฏิบัติ 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง  

(1) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) เกษตรกรเริ่มจากท าตามที่ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน (เหมาะสมกับฐานะ) ลองท า

การเกษตร เพ่ิมขึ นอย่างท่ี 2 , อย่างที่ 3, ...  
(3) ท าให้งา่ย ลงทุนน้อยมีรายได ้ 
(4) ขยายฐานเบ่งบานผล ความจนหาย  
(5) เกิด 1 แตก 2 (แตกcell ต้นก าเนิด)  

1.4.2 บทบำทหน้ำที่ของ 5 ประสำน  

(1) เกษตรกร (Cell ตนก ำเนิด)  
(1.1) พบปะ ปราชญ์/เกษตรกรตนแบบ/ประธาน ศพก. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 

ระเบิดจากขา้งในและวางแผนการผลิต  
(1.2) เกษตรกรลงมอืท าในพื นที่ ลองอย่างที่ 1  
(1.3) เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือจ าหนา่ย เก็บรายได้ครั งที่ 1 ท าบัญชีฟาร์ม  
(1.4) ลองอย่างที่ 2 ลองอย่างที่ 3...  
(1.5) ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ  

(2) ปรำชญ์เกษตร หรือ เกษตรกรต้นแบบ หรือ ประธำน ศพก.  

(2.1) สร้างแรงบันดาลใจ  
(2.2) แนะน า ช่วยเหลือ  
(2.3) สร้างเกษตรกรต้นก าเนิด  
(2.4) สร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม่)  

(3) ภำครัฐ  

(3.1) จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพรอม  
(3.2) คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก.  
(3.3) เพ่ิมพูนองคค์วามรูแกเกษตรกร แนะน าเกษตรกรท าบัญชี  
(3.4) ประสานขอรับการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร  
(3.5) ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 3, … หลากหลาย  
(3.6) ติดตาม ประมวลผล และรายงานความก้าวหน้า  
(3.7) จัดหาตลาดเพ่ือเกษตรกร  

(4) ภำคเอกชน สนับสนุนโครงการ ดังนี   

(4.1) เทคนิค/วิชาการ  
(4.2) ปจจนัการผลิต  
(4.3) ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้นส าหรับเกษตรกรตามความ

จ าเป็น  
(4.4) จัดหาตลาดเพ่ือเกษตรกร  
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(5) ภำคกำรศึกษำ สนับสนุนโครงการ ดังนี   

(5.1) เทคนิค/วิชาการ  
(5.2) นักศึกษาเป็นลูกมือปราชญ์ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร  

1.4.3 แผนปฏิบัติงำน  

(1) บูรณำกำรเพื่อก่อให้เกิด  
(1.1) ก าหนดผู้รว่มบูรณาการ 5 ประสาน (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์ เอกชน สถาบันศึกษา)  
(1.2) พบปะหารือระหว่าง 3 ประสานหลัก (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์)  
(1.3) สร้างกิจกรรมการมสี่วนรว่มระดับประเทศ  

(2) เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนำตนเอง  

(2.1) เพ่ิมพูนองคค์วามรูเชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่(ปราชญเ์ป็นตัวช่วย)  
(2.2) วิเคราะห์ตนเองและวางแผนการผลิตตามศักยภาพ โดยเริ่มจากง่ายและถนัด  

(3) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน (เพื่อนช่วยเพื่อน)  

(3.1) ด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนและปราชญ์เกษตร ให้
ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ติดตามต่อเนื่อง  

(3.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย  
(3.3) วางแผนการตลาดรองรับผลผลิต  

(4) ติดตำม/เยี่ยมเยียน/ประเมินผล  
(4.1) ติดตามเยี่ยมเยียนอย่างเป็นเอกภาพ อย่างน้อย1 ครั งต่อเดือน  
(4.2) ประเมินความส าเร็จและความยั่งยืน  

1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

หนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.6 ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับของโครงกำร  

1.6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพรหลายในทกุภูมิภาคของประเทศไทย  

1.6.2 เกษตรกรได้รับความร ูสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การ
ประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเองและครอบครัว  
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บทที่ 3 
ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม ่

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
คณะผู้ตรวจสอบ ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้

ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 102,444,447.92 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบปกติของ
ส่วนราชการ จ านวน 84,612,597.92 บาท (งบด าเนินงาน 66,308,797.92 บาท งบอุดหนุน 
10,985,900 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 7,317,900บาท) กับงบที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน จ านวน 
17,831,850 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 
102,220,155.17  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือ 
224,292.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รำยละเอียดปรำกฏดัง
ภำคผนวก ก โดยมีการน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการย่อยต่างๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัดผลการด าเนินงานที่แต่ละหน่วยงานทั ง 13 
กรมก าหนดไว้ ตำมภำคผนวก ข 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 สามารถส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้น าหลักทฤษฎี
ใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 70,367 ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,514 ราย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.1 
และตำรำงที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.1 ผลการใช้จ่ายเงินของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หน่วยงำน งบประมำณที่ได้รับ เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ 
1.กรมส่งเสริมการเกษตร  7,536,050 7,492,772.11 99.43 43,277.89 
2.กรมประมง 14,114,206 13,996,845.68 99.17 117,360.32 
3.กรมปศุสัตว์ 41,845,471.92 41,695,899.32 99.64 149,572.60 
4.กรมวิชาการเกษตร 10,695,850 10,674,091.76 99.80 21,758.24 
5.กรมหม่อนไหม 1,713,900 1,713,900 100 - 
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6,158,500 6,158,500 100 - 
7.กรมชลประทาน 1,052,100 1,013,750 96.35 38,350 
8.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,754,250 2,738,044 99.41 16,206 
9.กรมพัฒนาท่ีดิน 943,800 943,800 100 - 
10.กรมการข้าว 1,975,750 1,919,750 97.17 56,000 
11.ส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 3,916,670 4,205,648 107.38 (288,978)* 
12.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1,014,700 978,715 96.45 35,985 
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หน่วยงำน งบประมำณที่ได้รับ เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ 
13.ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8,723,200 8,688,439.30 99.60 34,760.70 

รวม 102,444,447.92 102,220,155.17 99.78 224,292.75 
หมายเหตุ : ที่มา รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ณ 30 กันยายน 2560 
              *สปก. มีการใช้เงินงบประมาณปกติของกรมเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน จ านวน 288,978 บาท 

ตำรำงท่ี 3.2 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

หน่วยงำน 
เป้ำหมำย 

(รำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน (รำย) 
พำเกษตรกรดูงำน ดูแลเกษตรกร สนับสนุนปัจจัย

กำรผลิต 
1.กรมส่งเสริมการเกษตร  15,757 15,617 15,617 70,000 
2.กรมประมง 6,258 6,458 6,458 68,098(5) 
3.กรมปศุสัตว์ 6,797 6,783(6) 6,783 69,954(5) 
4.กรมวิชาการเกษตร 3,861 4,124 4,124 70,000 
5.กรมหม่อนไหม 1,426 1,284(2) 1,423(4) 60,009(5) 
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,750 2,750 2,750 - 
7.กรมชลประทาน 7,014 7,029 7,029 - 
8.กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 5,507 5,406(3) 5,406 - 
9.กรมพัฒนาที่ดิน 6,292 6,235 6,244 - 
10.กรมการข้าว 2,181 2,181 2,180 - 
11.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

4,322 4,665 4,665 - 

12.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 98 98 98 - 
13.ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

7,737(1) 7,737 7,737 - 

รวม 70,000 70,367 70,514 - 
หมำยเหตุ : (1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมการยางแห่งประเทศไทย 2,090 ราย องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร 22 ราย องค์การสะพานปลา 3 ราย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 10 ราย ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรและสภาเกษตรกร 124 ราย และ สป.กษ. 5,392 ราย 
   (2) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 139 ราย จากเป้าหมาย 206 ราย 
               (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวนเกษตรกรที่รับผิดชอบมีจ านวนลดลง 101 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่รับผิดชอบที่
จังหวัดระยองมีการลดเป้าหมายลง 
               (4) กรมหม่อนไหม จ านวนเกษตรกรที่รับผิดชอบมีจ านวนลดลง 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี 138 ราย แต่รับผิดชอบ 141 ราย (เกิน 3 ราย) และเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจังหวัดเลย 147 ราย 
แต่รับผิดชอบ 141 ราย (ขาด 6 ราย) 
    (5) การรับปัจจัยการผลติ เนื่องจากเกษตรกรไม่ขอรับปัจจัยการผลิต และบางพื นที่เกษตรกรไม่พร้อมรับปัจจัยการ
ผลิต 
    (6) กรมปศุสัตว์ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรในระดับพื นท่ีลดลง จ านวน 14 ราย 
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ผลกำรตรวจสอบ 

คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และใช้รายละเอียดของโครงการเป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี วัดผลการด าเนินงานที่แต่ละหน่วยงานทั ง 13 กรมก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี วัดที่โครงการ
ก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของกิจกรรมฯ ในภาพรวมที่
ส่วนกลาง และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพื นที่ด าเนินการ จ านวน 2 จังหวัด คือ จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื นที่ ได้แก่ 1) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด 2) ส านักงานเกษตรจังหวัด 3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 5) 
ส านักงานประมงจังหวัด 6)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดร้อยเอ็ด 7) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน  าจืดเขต 2 8) สถานีพัฒนาที่ดิน 9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 10) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
11) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 12) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 13) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
14) โครงการชลประทาน 15) โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีกลาง 16) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
17) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และ 18) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมทั งสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ส าหรับการเข้าตรวจสอบครั งนี ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั งในส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค 
รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 3.3 

ตำรำงท่ี 3.3 สรุปรายละเอียดการเข้าด าเนินการสอบทาน ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานโครงการฯ  

หน่วยงำนที่เข้ำตรวจสอบ/ สังเกตกำรณ์ วันที่เข้ำตรวจสอบ หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

1.ส่วนกลำง ได้แก่ ส านัก/กองแผนงาน 
ก อ ง ค ลั ง  ก อ ง ป ร ะ ส า น โ ค ร ง ก า ร
พระราชด าริ  ศูนย์ประเมินผล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบ  
     1.1 กรมการข้าว 
     1.2 กรมชลประทาน 
     1.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
     1.4 กรมพัฒนาที่ดิน 
     1.5 กรมปศุสัตว์ 
 
     1.6 กรมประมง 
 
     1.7 กรมวิชาการเกษตร 
 
     1.8 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 

17 พ.ค. และ 13 มิ.ย.61 
16 พ.ค. และ 6 มิ.ย.61 
9 พ.ค. และ 29 มิ.ย.61 

15 พ.ค. และ 26 มิ.ย.61 
15 พ.ค. และ 

27 – 28 มิ.ย.61 
11 พ.ค. และ 

14 – 15 มิ.ย.61 
10 พ.ค. และ   

18 - 19 มิ.ย.61 
11 พ.ค. และ  

11 – 12 มิ.ย.61 

13 หน่วยงาน 
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หน่วยงำนที่เข้ำตรวจสอบ/ สังเกตกำรณ์ วันที่เข้ำตรวจสอบ หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

     1.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     1.10 กรมหม่อนไหม 
 
     1.11 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
     1.12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
     1.13ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

9 พ.ค. และ 2 ก.ค.61 
17 พ.ค. และ  

20 - 21 มิ.ย.61 
16 พ.ค. และ 5 มิ.ย.61 

 
10 พ.ค. และ 22 มิ.ย.61 

7 พ.ค. และ 3 ก.ค.61 

2.หน่วยรับตรวจในระดับพื้นที่ 
     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
21-25 พฤษภาคม 2561 

 
15 หน่วยงาน 

     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

28 พฤษภาคม – 
1 มิถุนายน 2561 

14 หน่วยงาน 

จำกกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ สำมำรถด ำเนินกำรส่งเสริม
เกษตรกรให้น ำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยังมีจุดอ่อน/ควำมเสี่ยงที่เป็นสำระส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม เช่นกำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอน วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรก ำหนดเป้ำหมำย กำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ระบบควบคุมภำยใน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีกำรน ำเงิน
งบประมำณและเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรฯ ไปด ำเนินกำรกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ภำยใต้โครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ อำจส่งผลกระทบให้ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ บำงส่วน ยังไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย ที่โครงกำรก ำหนด จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ปรากฏ มีสาเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งรวมปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด เช่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งน  าแต่ขนาดไม่เหมาะสม ประสบปัญหาภัย
แล้ง หรืออุทกภัย หรือปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อการผลิต โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ดังนี  

ข้อตรวจพบท่ี 1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพียงบำงส่วน 

  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1) เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื นที่ของ
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่ของเกษตรกร 3) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพดีขึ น สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

  จากสอบทาน ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่าสามารถส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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ให้น าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/
ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 70,375 ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,514 ราย เกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (70,000 ราย) และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทั ง 70,000 ราย แต่
มีเกษตรกรบางรายไม่ขอรับปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้านประมง 1,902 ราย และด้านปศุสัตว์ 46 ราย เนื่องจาก
บางพื นที่ของเกษตรกรไม่พร้อมรับปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตบางชนิดไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
ทั งนี หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มิได้ด าเนินการต่อยอดจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนแล้ว ผลผลิต
ที่ไดจ้ากปัจจัยการผลิตพื นฐานยังมีไม่มาก ไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น แต่สามารถ
ลดรายจ่ายของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากน าผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน รวมทั งเกษตรกร
บางส่วนไม่ได้ท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรเป้าหมาย รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร 

หน่วยงำน ปัจจัยท่ีสนับสนุน ผลกำรด ำเนินกำร 
1. กรมประมง พันธุ์ปลากินพืช                        กรมประมงได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจ านวน 17 

ชนิดให้กับเกษตรกร โดยท าการส ารวจความพร้อมของ
เกษตรกรในการรับปัจจัยการผลิต แล้วจึงส่งผลการ
ส ารวจฯ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
ผลิต ซึ่งได้แจกพันธุ์ปลาตามขนาดพื นที่บ่อ/สระน  า 
(3,000 ตัว/ไร่) เฉลี่ยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนราย
ละ 500 -1,000 ตัว  
จึงได้ด าเนินการแจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร 68,098 
ราย เนื่องจาก เกษตรกรอีก 1,902 ราย ไม่มีความ
พร้อม/ไม่ขอรับปัจจัยการผลิต 

2. กรมปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก อาหาร
และเวชภัณฑ์ 

กรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิดให้กับ
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกร 1 รายจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์
สัตว์ปีก จ านวน 5 ตัว อาหารสัตว์ จ านวน 5 กิโลกรัม
และเวชภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียม
พันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครบตาม
แผนที่ก าหนดไว้ แต่ มีเกษตรกรที่ไม่ประสงค์รับปัจจัย
การผลิตจ านวน 46 ราย ท าให้จ านวนสัตว์ อาหาร และ
เวชภัณฑ์ที่ เหลือ ได้มอบให้กับศูนย์ เรียนรู้ ในพื นที่
ด าเนินการ 

3. กรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเมล็ดพันธุ์ผักเป็นชุด 12 เมนู(1 
เมนู ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก 4 ชนิดๆ ละ 1ซอง) 
ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร พันธุ์ไม้ผล  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล 12 ชนิด 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะได้ไม้ผล จ านวน 5 ต้นต่อราย 
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หน่วยงำน ปัจจัยท่ีสนับสนุน ผลกำรด ำเนินกำร 
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจกไม้ผลให้กับเกษตรกร  
70,000 ราย จ านวน 351,618 ต้น 

5. กรมหม่อนไหม ท่อนพันธุ์หม่อน กรมหม่อนไหม ได้แจกจ่ายท่อนพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกร 
จ านวน 73 จั งหวัด (ยกเว้น ปทุมธานี  ปราจีนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต) จ านวน 60,009 ราย 
(แจกจ่ายเฉพาะเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน) โดยแจก
ท่อนพันธุ์หม่อนใบ จ านวน 2,940,744  ท่อน และท่อน
พันธุ์หม่อนผล จ านวน 14,807 ท่อน 

  ข้อตรวจพบย่อยที่ 1.1 บำงส่วนรำชกำรก ำหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่ได้ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวช้ีวัดที่ส่วนรำชกำรก ำหนด 

  จากการสอบทานการก าหนดตัวชี วัดของส่วนราชการ พบว่ากรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน 
และกรมกำรข้ำว มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในโครงกำรฯ ย่อยของกรม แต่มิได้จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผล ดังนี  

  กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี วัดของโครงการฯ เป็น 2 ระดับ ดังนี  

1. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต :  
-จ านวนเกษตรกรที่น้อมน าทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 70,000 ราย 
-จ านวนสัตว์เพ่ิมขึ น 440,000 ตัว 
-มีมูลสัตว์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเป็นอาหารปลา 300 ตัน 

2. ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ : 
 -ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเป็นระบบผลิตทฤษฎีใหม่ 

70,000 แห่ง 
 -เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานปศุสัตว์  

ลดรำยจ่ำย (ค่าอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน 1,000 ฟอง/ครัวเรือน , ค่าปุ๋ยใน
การผลิตพืช ลดลงร้อยละ 20 

เพิ่มรำยได้ (มีรายได้เสริมจากการท าปศุสัตว์ โดยการจ าหน่ายไข่หรือพันธุ์สัตว์ 
2,000 บาท/ครัวเรือน 

ยั่งยืน (จ านวนสัตว์ในพื นที่เพ่ิมขึ นจากการเพาะขยายพันธุ์ 30 ตัว/แม่ 

แต่กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดดังกล่ำว ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงว่ากรมปศุสัตว์เห็นว่า 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่แล้ว 
กรมปศุสัตว์จึงใช้ผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย 

  กรมพัฒนำที่ดิน ได้ก าหนดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชี วัด ดังนี   

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับกำรส่งเสริมองค์
ควำมรู้จากการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ แต่ไม่ได้ระบุจ ำนวนของเกษตรกรว่ำต้องมีจ ำนวนเท่ำใด  
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติงำนได้ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง แต่ไม่ได้ระบุจ านวนร้อยละของเกษตรกรว่าต้องมีจ านวนร้อยละเท่าใด 
และกรมพัฒนำที่ดินไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้ชี แจงว่า กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่แล้ว กรมพัฒนาที่ดินจึงใช้ผลการประเมินของส านั กงานเศรษฐกิจ
การเกษตรด้วย 

  กรมกำรข้ำว ได้ก าหนดตัวชี วัดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชี วัด ดังนี  
   ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : เกษตรกรมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ
ภายใต้การดูแลของกรมการข้าว จ านวน 2,181 ราย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ :  
1.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนวเกษตร

ทฤษฎีใหม ่
2.เกษตรกรที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

ข้าวที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แต่กรมกำรข้ำวไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงว่ากรมการข้าว
เห็นว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่
แล้ว กรมการข้าวจึงใช้ผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย 

สำเหตุ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเข้าใจผิดในการก าหนดตัวชี วัด และการประเมินผลโครงการฯ 

ผลกระทบ  

  1.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการได้ เนื่องจาก
ผลการประเมินที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินนั นไม่ครบคลุมกับตัวชี วัดที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
  2.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการได้ 
  3.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมการข้าวด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ   

  1.กรมปศุสัตว์ควรจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี วัดโครงการ เพ่ือจะได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการได้ 
  2.กรมพัฒนาที่ดินควรก าหนดตัวชี วัดของโครงการทุกโครงการให้มีความชัดเจน สามารถ
วัดผลได้ และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี วัดโครงการ เพ่ือจะได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่
กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการได้ 
  3.กรมการข้าวจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี วัดโครงการ เพ่ือจะได้ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมการข้าวด าเนินการได้ 

ข้อตรวจพบย่อยท่ี 1.2 กำรพบปะ 5 ประสำน ผู้เกี่ยวข้องไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน 

กิจกรรมพบปะ 5 ประสานประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์เกษตรกร ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการชี แจงว่า ในการด าเนินงานกิจกรรม“พบปะ 5 
ประสาน” สามารถด าเนินการได้ครบทั ง 77 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั ง และได้มีการจัด กิจกรรม
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“พบปะ 3 ประสาน” คือ เกษตรกร ภาครัฐ และปราชญ์เกษตรกร ซึ่งการจัดกิจกรรม”พบปะ 3 ประสาน”   
จะด าเนินการได้บ่อยครั งกว่าการจัดกิจกรรม“พบปะ 5 ประสาน” เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5 
ประสานฯ มีภารกิจมาก หรือบางครั งมีเวลาไม่ตรงกัน 

จากการสอบทานการพบปะ 5 ประสาน ของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามี
การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 1 ครั ง ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
เกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน มากกว่า  
สำเหตุ 

  ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาไม่ตรงกัน ติดภารกิจในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม อีกทั งงบประมาณในการ
พบปะไม่เพียงพอ รวมถึงผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีปริมาณและคุณภาพไม่มากพอจึงท าให้
เอกชนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ผลกระทบ 

  ส่งผลให้การด าเนินงานอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการพบปะ 5 
ประสาน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้หน่วยงานภาคเอกชน และภาคการศึกษา
แนะน าถึงแนวโน้มของเกษตรกรว่าสามารถสร้างผลผลิตได้หรือไม่  

ข้อเสนอแนะ 

  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการ การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 
หรือ 3 ประสาน ควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้วางแผนงานของตนเองและจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน  

ข้อตรวจพบที่ 2 กิจกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ อำจยังไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุ 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำรในภำพรวม 

  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ ตามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบไปด้วย 6 ขั นตอน คือ 

1. การเตรียมการและการบริการจัดการในภาพรวม 
2. การคัดเลือกพื นที่และเกษตรกรเป้าหมาย 
3. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื นฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื องต้น 
5. การก ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล 
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป 

และในระหว่างด าเนินการได้มีการจัดท าหนังสือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั ง ได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าเดือนตั งแต่เดือนมีนาคม 2560 
เป็นต้นไป เพ่ือให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ น แต่บางขั นตอนในการปฏิบัติในพื นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
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  ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.1 กำรคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้ำหมำย ด ำเนินไม่เป็นไปตำม
คู่มือที่ก ำหนด 

  ในคู่มือก าหนดโดยพิจารณาจากข้อมูลแหล่งน  า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน  า บ่อน  า หรือแหล่งน  า) 

และมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร ที่เป็น Start Zero เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน แต่เกษตรกร
ที่เป็น Start Zero มีจ านวนน้อย ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ท าเกษตรกรที่เป็นพื นฐานอยู่แล้ว จึงไม่เป็นไป
ตามที่คู่มือและหนังสือแนะน าก าหนด 

สำเหตุ 

  มีการสั่งการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเร่งด่วน อีก
ทั งเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื นฐานด้านการเกษตรอยู่แล้ว ท าให้คัดเลือกเกษตรกรไม่ได้คุณสมบัติตามที่ก าหนด 

ผลกระทบ 

  ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรน าผลจากการด าเนินการที่ผ่านมา มา
ก าหนดคุณลักษณะเกษตรกรให้เหมาะสมในการด าเนินการปีต่อไป 

  ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.2 ขั้นตอนกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร ในโครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ด ำเนินกำรได้ไม่ครบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  จากการตรวจสอบการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร พบว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยเอ็ด พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ 139 ราย ไม่ครบตามเป้าหมาย 206 ราย ที่
ก าหนด ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื นที่ของตนเอง จ านวน 67 ราย เป็นการด าเนินการให้กับเกษตรกรไม่ครบ
ทุกขั นตอนตามที่โครงการฯ ก าหนด 

สำเหตุ  

  เกิดจากความไม่พร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ไปร่วมศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ 

ผลกระทบ 

  ท าให้เกษตรกรมิได้รับความรู้ที่หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมไว้ให้ 

 

 



23 

ข้อเสนอแนะ 

  ในคราวต่อไป กรมหม่อนไหม ควรชี แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ และตรวจสอบ
ความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนตามท่ีโครงการฯ ก าหนด
หรือไม่ เพ่ือจะได้ประเมินผลว่ากิจกรรมที่โครงการด าเนินการนั น ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการหรือไม่ 

ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.3  กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำนเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้น ไม่เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
หน่วยงานที่ผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ระหว่างการผลิตและจัดหา อีกทั งเกษตรกรเป้าหมาย บางพื นที่
ไม่มีความพร้อมในการรับปัจจัยการผลิต อาจเกิดจากอุทกภัย ทั งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไม่สามารถมารับแจก
ปัจจัยการผลิตได้ หรือประสบภัยแล้งไม่มีน  าในบ่อ หรือขนาดของบ่อไม่เหมาะสมในการรับปัจจัยการผลิต 

สำเหตุ 

  ความไม่พร้อมของเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐ และภัยพิบัติของธรรมชาติ 

ผลกระทบ 

  ไม่สามารถด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ตามระยะเวลาที่แผนก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ  

  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เพ่ือที่จะก าหนดแผนการแจกปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับการผลิต/จัดหาและความพร้อมของ
เกษตรกร 

ข้อตรวจพบย่อยท่ี 2.4 เกษตรกรเป้ำหมำยรับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้นไม่
ครบทุกรำย 

  เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพ่ึงพา
ตนเองเบื องต้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เจียไต๋ จ ากัด  บริษัท เรียลซัตส์ อโกร จ ากัด  
บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จ ากัด บริษัท ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช จ ากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทเบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) บริษัทอรรณพฟาร์มบ้านนา จ ากัด บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ ากัด ฯลฯ โดยมีแผนจัดสรรให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี  

  1. พันธุ์ไม้ผล 8 ชนิด จ านวน 490,000 ต้น (ไม่ต่ ากว่ารายละ 2 ต้น) 
  2. เมล็ดพันธุ์ผัก 8 ชนิด จ านวน 3,921.50 กิโลกรัม (รายละ 4 ซอง) 
  3. ท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 3,500,000 ท่อน (รายละ 50 ท่อน) 
  4. พันธุ์ปลากินพืช 4 ชนิด จ านวน 210,000,000 ตัว (รายละ 1,000 – 3,000 ตัว) 
  5. พันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิด จ านวน 350,000 ตัว (รายละ 5 ตัว) 
  6. วิตามินและยาปฏิชีวนะส าหรับสัตว์ปีก จ านวน 70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด) 
  7. อาหารสัตว์ปีก จ านวน  700,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก รายละ 10 กิโลกรัม) 
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ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตำมตำรำงท่ี 3.5  

ตำรำงท่ี 3.5 การรับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 

หน่วยงำน เกษตรกร (รำย) รับปัจจัยกำรผลิต หมำยเหตุ 
1.กรมส่งเสริมการเกษตร  70,000 พันธุ์ไม้ผล 12 ชนิด จ านวน 

351,618 ต้น (รายละ 5 ต้น) 
 

2.กรมประมง 68,098 พันธุ์ปลากินพืช 17 ชนิด 
จ านวน 86,522,6921 ตัว 
(รายละ 500 - 1,000 ตัว) 

พื นที่ของเกษตรกรไม่มี
ความพร้อม เกษตรกรจึง
ไม่ขอรับปัจจัยการผลิต 
จ านวน 1,902 ราย 

3.กรมปศุสัตว์ 69,954     1.พันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิด 
จ านวน 350,065 ตัว (ราย
ละ 5 ตัว) 
    2.วิตามินและยาปฏิชีวนะ
ส า ห รั บ สั ต ว์ ปี ก  จ า น ว น 
70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด) 
    3.อาหารสัตว์ปีก จ านวน  
350,000 กิโลกรัม (รายละ 
5 กิโลกรัม) 

เกษตรกรไม่ขอรับปัจจัย
การผลิต และกรมปศุสัตว์
ได้มอบปัจจัยการผลิตใน
ส่วนที่ เหลื อให้กับศูนย์
เรียนรู้ในพื นที่ด าเนินการ 
(จังหวัดชุมพร 5 ราย และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
41 ราย) อีกทั งจังหวัดเลย
ได้รับสัตว์ปีก เพ่ิม 65 ตัว 

4.กรมวิชาการเกษตร 70,000 เมล็ดพันธุ์ผัก 12 เมนู (1 
เมนู ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์
ผัก 4 ชนิดๆ ละ 1 ซอง) 

 

5.กรมหม่อนไหม 60,009 ท่ อน พันธุ์ หม่ อน  จ านวน 
2,955,551 ท่อน  

เกษตรกรไม่ขอรับปัจจัย
การผลิต และแจกจ่าย
ตามความต้องการของ
เกษตรกร 

สำเหตุ 

  ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรเป้าหมายต่อรายมีปริมาณน้อย และบางชนิดไม่ตรง
กับความต้องการของเกษตรกร 

ผลกระทบ 

  ผลผลิตที่ได้จากปัจจัยที่สนับสนุนยังมีไม่มากพอ ที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น แต่
สามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง  

ข้อเสนอแนะ 

  ในคราวต่อไป ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และควรมี
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีก่อน แล้วยังสนใจในการท า
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การเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั งได้น าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง เพ่ือที่จะได้เห็นผลความส าเร็จ
ในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

  ข้อตรวจพบย่อยท่ี 2.5 กำรจัดท ำ/ส่งคู่มือกำรเลี้ยงปลำให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

กรมประมงมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต “ปลาพันธุ์กินพืช” ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.59 และ เดือน ม.ค., ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ก.ค.60 และกรมประมงได้จัดท าคู่มือ 
“เลี ยงปลาอย่างไรให้โต” เพ่ือใช้เป็นเอกสารเผยแพร่เรื่องการเลี ยงปลาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่  

จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดจ้าง/ แบบตอบรับเอกสารเผยแพร่ คู่มือ 
“เลี ยงปลาอย่างไรให้โต” จากส่วนกลาง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พบว่า กรมประมงได้ท าการจ้างพิมพ์
คู่มือดังกล่าว จ านวน 70,000 เล่ม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่มี
การแจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ท าให้มีบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 60) และบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.261 (มกราคม - มีนาคม 2561)  

สำเหตุ 

     เจ้าหน้าที่ชี แจงถึงสาเหตุที่จัดจ้างคู่มือล่าช้า เนื่องจาก  ได้รับจัดสรรงบประมาณ รอบ 2 
(พฤษภาคม 2560) จึงได้รีบด าเนินการจัดจ้างในทันทีที่ได้รับเงินงบประมาณ ส่วนการแจกจ่ายเอกสารคู่มือ
การเลี ยงปลา กรมประมงได้แจ้งให้หน่วยงานที่ด าเนินการมารับคู่มือจากส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีงบประมาณใน
การจัดส่ง ประกอบกับได้สั่งการให้หน่วยงานที่ด าเนินการแจกจ่ายคู่มือที่หน่วยงานมีอยู่ให้กับเกษตรกรในช่วงที่
มีการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรด้วยแล้วบางส่วน 

ผลกระทบ 
  ท าให้การจ่ายเอกสารคู่มือการเลี ยงปลาให้กับเกษตรกรไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลา และอาจมีผลต่อเกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ปลาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารคู่มือการเลี ยง
อาจท าให้ไม่ทราบวิธีการในการเพาะเลี ยงที่เหมาะสมกับพันธุ์ปลาที่ตนได้รับ 

ข้อเสนอแนะ  

  กรมประมงควรพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้ผลการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อตรวจพบที่ 3. กำรบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อมน า
หลักการทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดท าขึ นส าหรับจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการน้อมน าหลักการ ทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมใน
แปลง แผนการพัฒนา แผนปฏิบัติและผลการด าเนินงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
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จากการสอบทานผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน
เกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบไม่ตรงกัน และยังมิได้ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกร
ทุกราย เนื่องจากหลังจากท่ีโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 แล้วยังมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม N ในระบบ
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั งการบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนบันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึกแผนการพัฒนา ผังแปลงหลังเข้าโครงการ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล  (ตำมตำรำงท่ี 3.4) 

ตำรำงท่ี 3.4 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

หน่วยงำน กำรบันทึกในระบบ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
1.กรมส่งเสริมการเกษตร  15,726 13,801 1,417 448 60 
2.กรมประมง 6,461 5,478 746 87 150 
3.กรมปศุสัตว์ 6,771 6,099 552 114 6 
4.กรมวิชาการเกษตร 4,119 3,332 508 203 76 
5.กรมหม่อนไหม 1,423 1,382 39 1 1 
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,786 1,908 499 377 2 
7.กรมชลประทาน 7,204 6,105 780 288 31 
8.กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 5,489 4,755 464 267 3 
9.กรมพัฒนาที่ดิน 6,356 4,578 1,327 440 11 
10.กรมการข้าว 2,189 2,032 134 21 2 
11.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4,488 3,994 382 68 44 
12.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 35 32 1 2 - 
13.ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5,257 4,298 578 378 3 
14.องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 22 22 - - - 
15.การยางแห่งประเทศไทย 2,130 1,911 136 80 3 
16.สภาเกษตรแห่งชาติ 123 123 - - - 
17.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 96 96 - - - 
18.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 10 - 10 - - 
19.องค์การสะพานปลา 3 - - 3 - 

รวม 70,688 59,946 7,573 2,777 392 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  และจากการสอบทานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีข้อมูลของ
เกษตรกรไม่สอดคล้องตรงกัน เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 12 มีเกษตรกรบางรายที่มีใบสมัครแต่ไม่ได้ไปศึกษาดูงาน และมีเกษตรกรบางรายที่ไปดูงานไม่มี
ใบสมัคร    
  ซึ่งการแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน  า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี  
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  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน  า บ่อน  า หรือแหล่งน  า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ นแล้ว อีกทั ง ตามแผนการด าเนินงานโครงการ ได้มีการก าหนดให้จังหวัดจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และน าไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทั งจังหวัด ซึ่งในพื นที่ด าเนินการได้จัดท าประกาศครบถ้วนทั ง 
77 จังหวัด ดังนั น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรได้ครบทุกราย  

สำเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพื นที่ที่
รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกษตรกรดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภาระงานในหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน อีกทั งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพื นที่ ท าให้ผู้บันทึก
อาจจะยังมิได้แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรไมค่รบถ้วน สมบูรณ์  เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลของ
เกษตรกรได ้

ข้อเสนอแนะ 
  1. ให้กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานการปฏิรูปทีดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งหน่วยงานในพื นที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 
  2. เห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  12 ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค์ตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรว่ารายใดที่เข้าร่วมโครงการ หากเข้าร่วมโครงการแล้วยังมิได้
กรอกใบสมัครก็ให้กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย และบันทึกแก้ไขข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้องในระบบต่อไป 

ข้อตรวจพบที่ 4. กำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ บำงขั้นตอนยังปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

     4.1 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

เรื่อง หน่วยงำน 
มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง โดยมี
การใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้
รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรม
ชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานการปฏิรูป
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เรื่อง หน่วยงำน 
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

สำเหตุ  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในปริมาณมาก 

ผลกระทบ  

  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และส่งใช้เงินยืมราชการไม่ทันภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

ในคราวต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
วิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานปฏิรูปทีดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า “... ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามา
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั น ท า
ใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

     4.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555 

เรื่อง หน่วยงำน 
1.ไม่ได้รายงานผลการฝึกอบรมให้กับหัวหน้าส่วน
ราชการ (อธิบดี) ทราบหลังจากที่จัดฝึกอบรมแล้ว
เสร็จ แต่รายงานผลให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ทราบ 

กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการ
เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

2.มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง โดย
มีการใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) มา
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับ
เกษตรกร 

กรมหม่อนไหม 

3.มีการปรับแก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

กรมวิชาการเกษตร , กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เรื่อง หน่วยงำน 
4.ใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของ
วิทยากร มาเป็นหลักฐานในการเบิกค่าตอบแทน
วิทยากร 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

สำเหตุ  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

  1.ในคราวต่อไป เห็นควรให้กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 23 “ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นสุดการฝึกอบรม” 

  2.ในคราวต่อไป ให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่สังกัดกรม
หม่อนไหม ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานตรวจบัญชีนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืช
ไร่นครสวรรค์ ใช้แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมส าหรับบุคคลภายนอก 
(เอกสารหมายเลข 2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 (ข้อ 19) ก าหนด 
  3.ในคราวต่อไป ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ก าหนด 

     4.3 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก ำหนด  

  ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ “การใช้
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้จ่ายตามรายการงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุ
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความ
จ าเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามความที่ก าหนดไว้ใน
ลักษณะ 2 หมวด 4 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
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  จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การด าเนินงานโครงการฯ พบว่า 

  1. กรมประมง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามเอกสาร
รายจ่ายงบประมาณ แต่ได้ก าหนดกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้กับเกษตรกร ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 70,000 ราย ซึ่งได้เจียดจ่ายเงินงบประมาณจากงบด าเนินงาน แผนงานพื นฐานด้าน
การจัดการน  าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น  าให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10,075,506 บาท รายการดังกล่าวจัด
อยู่ในหมวดงบรายจ่ายที่อยู่ในประเภทของเงินอุดหนุน ทั งนี จากการตรวจสอบไม่พบเอกสำร/หลักฐำน ในการ
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกับส านักงบประมาณ จำกงบด ำเนินงำนเป็นงบเงินอุดหนุน ซึ่ง
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 วรรค 2 ต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระส าคัญ 
  2. กรมวิชำกำรเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์) มีการน าเงินงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปซ่อมแซมทาสีอาคารอ านวยการ จ านวน 
17,800 บาท 

สำเหตุ  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติคลาดเคลื่อน เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 

อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะ 

1. เห็นควรให้กรมประมง จัดท าหนังสือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือขอผ่อน
ผันการใช้งบประมาณรายจ่ายของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนงานงบประมาณทุกกิจกรรม/โครงการ หาก
โครงการฯ ด าเนินการแล้วเสร็จตามรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ จึงสามารถน าเงินเหลือจ่ายมาด าเนินการในลักษณะของการบริหารภายในหน่วยงานได้ 
และต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกครั ง หากมีการน าเงินงบประมาณ
ภายใต้โครงการไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนในแผนงานเดียวกันทั งกรณีที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานหรือยังไม่
มีการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 5 
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  3. ให้กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร ก ากับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 5 มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมของหน่วยงำนยังไม่เหมำะสมเพียงพอ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ส่วนราชการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการ
ควบคุมภายในในระดับส่วนราชการ และระดับกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ 

จากการสอบทานและตรวจสอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโครงการส าคัญ พบว่า 
ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการโครงการส าคัญของกระทรวง ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการ เช่น 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลักได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ก าหนด  
แต่จากผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ยังมีความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญควรปรับปรุง
แก้ไขปรากฏ ดังนี  

1. ผลการด าเนินงานโครงการฯ บางส่วนไม่เป็นไปตามขั นตอน/คู่มือการด าเนินงานที่ก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์โครงการฯ กฎ ระเบียบ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ยังไม่เพียงพอ 
3. การก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในระดับพื นที่ยังไม่ครอบคลุมทุก

หน่วยงานที่ด าเนินการ 
4. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่ครบถ้วน 

ถูกต้อง 
5. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ บางส่วนยังด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง 
6. บางส่วนราชการไม่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ แต่ละปี

เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือรับทราบ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปัญหา/
อุปสรรคต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป 

สำเหตุ  
1) กระบวนการก ากับและติดตามยังมีไม่เพียงพอ  
2) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังให้ความส าคัญกับการจัดวางและ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างน้อย  
3) บุคลากรส่วนใหญ่ของภาคราชการยังมีองค์ความรู้ด้านการจัดวางและประเมินผลระบบ

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ  

ผลกระทบ  

ท าให้จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบระหว่างด าเนินงานโครงการฯ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ 
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ข้อเสนอแนะ  

ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการควรด าเนินการ ดังนี  
1) พิจารณาทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้

ครอบคลุมกิจกรรม/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินตนเองมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การประเมิน และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ระดับกรม ด าเนินการติดตาม วิเคราะห์ 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
และน ามาก าหนดเป็นนโยบาย/มาตรการในการด าเนินการในระยะต่อไป 

3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง  

ข้อสังเกต กำรก ำกับ ติดตำม รำยงำน และประเมินผล ข้อมูลที่น ำมำรำยงำนยังมีไม่เพียงพอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ
แต่งตั งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรกรที่ 920/2559 ลงวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  อีกทั ง ได้มีการแต่งตั งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานโครงการในจังหวัดที่มีการ
ด าเนินงาน 77 จังหวัด เพ่ือค่อยประสานงานในพื นที่และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 9 ครั ง ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ครั งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 
2560 ครั งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ครั งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2560 ครั งที่ 5 วันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 ครั งที่ 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ครั งที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ครั งที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 
2560 และครั งที่ 9 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ทุกเดือน จากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่เป็นผู้สรุปรวบรวมรายงาน
ของทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นภาพรวมจังหวัด  

จากการสอบทานการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า มีบางหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดไม่ครบเป็นประจ าทุกเดือน แต่ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมิได้หมายเหตุไว้ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ว่าหน่วยงานใดบ้างที่มิได้จัดส่งรายงาน 
ซึ่งหากหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่จัดส่งรายงานในแต่ละเดือนให้กับส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ข้อมูลที่ประกอบการรายงานจึงเป็นข้อมูลที่ไมค่รบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 
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สำเหตุ 

  เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนเพ่ือมาประกอบการรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการฯ 

ผลกระทบ 

  รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ มีข้อมูลสนับสนุนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้ผู้บริหาร
รับทราบผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ หากมีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ต้องระบุปัญหาและอุปสรรคของการไม่ได้มาของข้อมูลไว้
ในรายงานด้วย เพ่ือความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน 

  ทั้งนี้จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนกลำงและใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 34 รำย พบว่ำ เจ้าหน้าที่พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้ความเห็นในการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี  

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1.ด้ำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 คู่มือ/โครงการไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อยตามสภาพการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มการรายงานอยู่บ่อยครั ง และวิธีการปฏิบัติไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานสบสน 
  1.2 ระยะเวลาในการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรมีน้อย ประกอบกับมี
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการรับสมัครเป็น Start Zero ท าให้เกิดความสับสนในคุณสมบัติของเกษตรกรที่ร่วม
โครงการ และท าให้เกษตรกรบางส่วนขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการ 
  1.3 ในช่วงที่ด าเนินการ การสั่งการมีความเร่งด่วนมากเกินไป ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง 

2.ด้ำนเกษตรกรเป้ำหมำย/ปรำชญ์เกษตร 
  2.1  เกษตรกรเป้าหมายที่รับผิดชอบของหน่วยงานบางจังหวัดมีมากเกินศักยภาพที่เจ้าหน้าที่
จะดูแลเกษตรกรได้อย่างมีคุณภาพ  
  2.2  เกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการฝึกอบรม 
  2.3  เกษตรกรบางรายขาดเงินทุนในการท าการเกษตร 
  2.4 เกษตรกรบางรายไม่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการจริงๆ  
  2.5  เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตจ านวนมากจากโครงการ 
  2.6  ระยะเวลาในการรับสมัครปราชญ์เกษตรกรมีน้อย ท าให้ปราชญ์บางส่วนยังไม่เป็น
ต้นแบบหรือเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
  2.7  จ านวนปราชญ์เกษตรกรมีจ านวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ได้สมัครเป็นเกษตรกรใน
โครงการแล้ว 
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3.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
  3.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ และยายพาหนะมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้าไปดูแล
และช่วยเหลือเกษตรกรได้เต็มความสามารถ 
  3.2  การลงพื นที่ในการติดตามเยี่ยมเยือนไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกราย ด้วยมีภารกิจ
ในงานประจ าที่ท าอยู่และเกษตรกรเป้าหมายมีจ านวนมากเกินไป 

4.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
  4.1  กิจกรรมการประชุมในพื นที่ การรายงานผล มีมากเกินไป ท าให้การนัดหมายเกษตรกร
ไม่พร้อมและบางครั งท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอึดอัด 
  4.2  พื นที่แปลงของเกษตรกรบางรายต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างก่อนถึงจะท าให้การ
ท าเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
  4.3  พื นที่แปลงของเกษตรกรอยู่ไกลจากหน่วยงานมากท าให้การติดต่อสื่อสารหรือการ
เดินทางไปติดตามผลตรวจเยี่ยมยากล าบาก 
  4.4  มีการแจกจ่ายปัจจัยการผลิต ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมตามฤดูการ และปัจจัยการผลิต
ที่แจกไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
  4.5  เวลาในการด าเนินการจัดท าชุดเมล็ดพันธุ์มีจ านวนจ ากัด ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
จัดชุดเวลาส่งมอบให้แต่เขตอาจจะไม่ครบตามจ านวนที่จะต้องได้รับ 
  4.6  ในการออกพื นที่ตรวจติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรจะไม่ค่อยเจอเกษตรกรเนื่องจาก
ออกไปท านา 
  4.7  การด าเนินการ 5 ประสานไม่สามารถด าเนินการได้จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน และผลผลิตยังไม่สามารถขยายตลาดได้เท่าท่ีเอกชนต้องการได้ 
  4.8  มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่มีบางพื นที่เกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย 
  4.9  ด้านแหล่งน  า ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าแล้งจะมีน  าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
  4.10  เกษตรกรแต่ละรายอยู่ห่างไกลกันยากต่อการติดตามเยี่ยมเยือนต้องใช้ระยะเวลา
หลายวัน 

5.ด้ำนงบประมำณ 
  5.1  ไม่มีค่าตอบแทนให้ปราชญ์ในการติดตามดูแลเกษตรกร เพราะปัจจุบันหน่วยงานต้องขอ
ความร่วมมือในการติดตามโครงการ 
  5.2  งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ ควรส่งตรงถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยตรงใน
พื นที่ ไม่ควรให้หน่วยงานพี่เลี ยง 
  5.3  กระทรวงฯ ควรแจ้งเป้าหมายและกิจกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือวางแผนจัดท าค าของบประมาณปีต่อไป 
  5.4  ในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเจียดจ่ายจากงบประมาณปกติของ
หน่วยงานมาด าเนินงาน 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

  1. ไม่ควรก าหนดเป้าหมายมาจากด้านบน ควรมาจากเกษตรกรโดยแท้จริง การก าหนด
เป้าหมายจ านวนมากท าให้ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ ควรเน้นคุณภาพเกษตรกรมากกว่าเน้นปริมาณ 
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  2. อยากให้มีแปลงต้นแบบที่ชัดเจนที่เกษตรกรในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้ 
  3. อยากให้สร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรให้มากกว่านี  
  4. เห็นควรมีงบประมาณจ้างลูกจ้างเพราะงานเร่งด่วนมาก 
  5. การแจกจ่ายปัจจัยการผลิต ควรให้เหมาะสมตามฤดูการและระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือลด
การสูญเสียและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
  6. การเยี่ยมเยือนท าได้ไม่ทั่วถึง ควรมีการสนับสนุนเกษตรต าบลให้มากขึ นกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือ
เพ่ิมความสนใจและรับรู้ข้อมูลด้านการเกษตรให้มากขึ น 
  7. ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ โดยก าหนดเป้าหมายแต่ละต าบลเท่ากันทั่วประเทศเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมาก
เกินไป 
  8. ปัจจัยการผลิตที่แจกควรมีมากกว่าปี 2560 
  9. การด าเนินงานควรมีการศึกษาให้รอบคอบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการแจกปัจจัยการผลิต
เพียงเล็กน้อย จะได้ผลดีส าหรับเกษตรกรที่มีการท าเพ่ือต่อยอดเท่านั น ควรที่จะมีการส่งเสริมในกลุ่ มเล็กๆ 
อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเห็นภาพชัดเจนและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้จะเกิดผลดีต่อกระทรวงมากกว่า 
  10. ควรมีค่าตอบแทนให้ปราชญ์เพ่ือสะดวกในการติดตามเพราะปัจจุบันหน่วยงานต้องขอ
ความร่วมมือในการติดตามโครงการ 
  11. การแนะน าการด าเนินงาน ควรชัดเจนตั งแต่แรก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติจะได้เป็นเส้นทางการ
ด าเนินงานอย่างชัดแจ้งจนภาพสุดท้ายของสิ่งที่จะเกิดขึ น 
  12. ควรก าหนดเป้าหมายเป็นจ านวนไร่มากกกว่าจ านวนราย 
  13. กระทรวงควรแจ้งเป้าหมายและกิจกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือวางแผนจัดท าค าของบประมาณปีต่อไป 
  14. การก าหนดคุณสมบัติเกษตรกรและแนวทางการด าเนินงานควรมีความชัดเจนและเป็น
ขั นตอนมากกว่านี  รวมถึงระบบการรายงานผ่านระบบที่สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real time) 
  15. การก าหนดเป้าหมายและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรพิจารณาความเหมาะสมของ
พื นที่และความต้องการของเกษตรกร 

และจากการสัมภำษณ์เกษตรกร จ ำนวน 96 รำย ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ด 71 ราย และจังหวัดนครสวรรค์ 25 ราย พบว่า 
พื นที่เกษตรกร ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเอง 90 ราย เป็นที่ดินเช่า 6 รายซึ่ง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้น ามาเข้าร่วมโครงการ และน าพื นที่เข้าโครงการ ประมาณ 1–10 ไร่ 
จ านวน 80 ราย 11–20 ไร่ จ านวน 12 ราย และ 21–30 ไร่ จ านวน 4 ราย โดยพื นที่ที่เข้าร่วมโครงการมี
แหล่งน  า ส่วนใหญ่ เป็นสระน  า 75 ราย บ่อน  า 18 ราย และบ่อบาดาล 3 ราย เกษตรกรได้ไปศึกษาดูงาน 78 
ราย ไม่ได้ไปดูงาน 18 ราย เกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ทั ง 96 ราย ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องบัญชีครัวเรือน เรื่ องการดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิธี
ธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์ และเรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการบันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นประจ า 21 ราย 
บันทึกบ้างบางครั ง 56 ราย และไม่ได้บันทึก 15 ราย ซึ่งสาเหตุที่ไม่บันทึกบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเขียน
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หนังสือไม่ได้ ไม่มีเวลา และไม่เข้าใจวิธีการท า และหลังจากที่เกษตรกรได้ไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม 
เกษตรกรได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในแปลงของเกษตรกร ทั ง 96 ราย เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ 
มะละกอรายละ 3 ต้น ไม้ผล รายละ 2 ต้น (ฝรั่ง มะนาว มะม่วง ขนุน) กล้วยเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  พันธุ์พืชผัก 
(1ชุด ประกอบไปด้วย 4 ซอง) ท่อนพันธุ์หม่อน 1 มัด (50 ท่อน) อาหารสัตว์ 5 กิโลกรัม (1 ถุง) วัคซีน 1 
ขวด ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ หลังจากที่เกษตรกรได้ด าเนินการตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่แล้ว สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากน าผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือได้
น าไปขายที่ตลาด 49 ราย และมีขายตามหมู่บ้านบ้าง ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ พอใจมากที่สุด 42 ราย พอใจมาก 41 ราย พอใจปานกลาง 13 ราย รำยละเอียดปรำกฏดัง
ภำคผนวก ค 
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บทที่ 4  
สรุปผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่  

ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  การตรวจสอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้า
ตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สังกัดหน่วยงานข้างต้น โดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการฯ การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย 

1.กรมกำรข้ำว เข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 
และกองประสานโครงการพระราชด าริ  

2.กรมชลประทำน เข้าตรวจสอบ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาชีกลาง โครงการชลประทานนครสวรรค์ และกองแผนงาน 

3.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4.กรมพัฒนำที่ดิน เข้าตรวจสอบ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และกองแผนงาน 

5.กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์นครสวรรค์ 
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

6.กรมประมง เข้าตรวจสอบ ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดร้อยเอ็ด ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน  าจืดเขต 2 
(นครสวรรค์) และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

7.กรมวิชำกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

8.กรมส่งเสริมกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครสวรรค์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

9.กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 

10.กรมหม่อนไหม เข้าตรวจสอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด และส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 

11.ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าตรวจสอบ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ร้อยเอ็ด ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และกองประสานงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 

12.ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และ
ศูนย์ประเมินผล 

13.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และกองประสานงานโครงการพระราชด าริ  
สรุปผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของแต่ละส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 


