บทที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมเป็นมำในกำรตรวจสอบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนนาในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรโดยอาศัยนาฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการคาดแคลนนา กรณีฝนทิงช่วงและปริมาณนาฝนไม่
เพียงพอในการเพาะปลูก
ทังนี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ
จานวน 70,000 ราย ได้น้อมนาหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
สภาพพืนที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 หน่วยงาน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์
เกษตรกรและเกษตรกรจ านวน 70,000 ราย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการประสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนด
ด้ ว ยเหตุ ผ ลและความส าคั ญ ของโครงการดั ง กล่ า ว ส านั ก ตรวจสอบภายใน ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
การดาเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ทราบว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง) ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดต่างๆ ที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่บรรลุผลหรือความยั่งยืนของโครงการ
รวมทังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขยายผลการ
ดาเนินโครงการต่อไป
๒. วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่ละ
หน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่โครงการกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามคู่มือ/
แนวทาง และระเบียบที่กาหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพียงพอ
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการการปฏิบัติงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแต่
ละหน่วยงาน พร้อมให้ความเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
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3. ขอบเขตกำรตรวจสอบ
สุ่ ม ตรวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านของโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ในส่ว นกลางและพืนที่ดาเนินการ
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์
4. วิธีกำรตรวจสอบ
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการ คู่มือ รูปแบบ วิธีการดาเนินงาน ของกรมการข้าว กรม
ชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ประชุมเปิดตรวจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสมสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
4. สอบทานรายละเอียดกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
5. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการในภาพรวม
6. สอบทานการดาเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี
6.1 กรมกำรข้ำว
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกั บแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.2 กรมชลประทำน
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี

3
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สัมภาษณ์เกษตรกร
9. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้ องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สัมภาษณ์เกษตรกร
9. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.4 กรมพัฒนำที่ดิน
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
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6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.5 กรมปศุสัตว์
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.6 กรมประมง
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา)
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่

5
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.7 กรมวิชำกำรเกษตร
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืชผัก)
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.8 กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ไม้ผล, กล้วยเพาะเลียงเนือเยื่อ และ
มะละกอ)
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่า ยเงิน และผลการด าเนิ นงาน ว่ า เป็ นไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร

6
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่า ยเงิน และผลการด าเนิ นงาน ว่ า เป็ นไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สัมภาษณ์เกษตรกร
9. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.10 กรมหม่อนไหม
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. สอบทานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์หม่อน)
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
4. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่า ยเงิน และผลการด าเนิ นงาน ว่ า เป็ นไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
5. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
6. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
7. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
8. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
9. สัมภาษณ์เกษตรกร
10. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
11. ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีการแจกปัจจัยการผลิต ว่าดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่
6.11 สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
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1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สัมภาษณ์เกษตรกร
9. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.12 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่า ยเงิน และผลการด าเนิ นงาน ว่ า เป็ นไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
6.13 สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจสอบ/สอบทานหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ดังนี
1. ตรวจสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยสอบทานจากเอกสาร
หลักสูตรขออนุมัติการจัดอบรม คุณสมบัติของเกษตรกร ระยะเวลาที่จัดอบรมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
3. สอบทานแผน – ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด หรือไม่
4. สอบทานการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. สุ่มตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินภายใต้กิจกรรมของโครงการ
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7. สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการฯ ว่ามีความเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้หรือไม่
8. สัมภาษณ์เกษตรกร
9. สอบทานรายงานผลประจาเดือน
5. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : เข้าตรวจสอบระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2561
6. งบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : ประมาณ 32,100 บาท
7. ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
1. นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ์
2. นางเนตรนภา ชัยธีระสุเวท

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ผู้กำกับดูแล : 1. นางละออ ขันธรักษ์
กากับดูแลในฐานะ ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
2. นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 2
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บทที่ 2
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
1. หลักกำรเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนนาในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยอาศัยนาฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนนา กรณีฝนทิงช่วงและปริมาณนาฝนไม่
เพียงพอในการเพาะปลูก
“เกษตรทฤษฎีใ หม่ ” คือ ระบบการเกษตรที่ เน้น การจั ดสรรทรัพ ยากรนาในไร่ นาให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพืนที่เพื่อใช้การเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้าง
ผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสาหรับเป็นแหล่งรายที่ได้มั่นคงของครัวเรือน สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก การทาเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้น
สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพืนที่ทากินน้อย มีแหล่งนาในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทาการเกษตร สาหรับ
“เกษตรผสมผสาน”เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืช และเลียงสั ตว์หลากหลายชนิดในพืนที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรมแต่ละชนิดเกือกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่าง
เหมาะสมเกิดประโยชน์ สู งสุ ดมีความสมดุลต่ อสิ่ งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกือกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมการเลียงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลียงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
จึงได้จัดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อาเภอ รวมทังสิน 70,000 รายได้น้อมนาหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพืนที่ โดยมุ่งหวัง
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรน าแนวทางทฤษฎี ใ หม่ ม าปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรม
ทางการเกษตรในพืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพืนที่ของเกษตรกร
3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
3. เป้ำหมำย
เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในพืนที่ 882 อาเภอ
จานวน 70,000 ราย จาแนกเป็น ภาคเหนือ จานวน 14,891 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,393 ราย
ภาคกลาง 11,724 ราย และภาคใต้ 7,992 ราย

10
4. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ช่วงที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ช่วงที่ 2 ตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี
5. หน่วยงำนรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานสนับสนุน : ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ได้นาไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
6.2 เกษตรกรได้รั บ ความรู้ สามารถปรับ เปลี่ ยนแนวคิด และรู ปแบบในการท ามาหากิ น
การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว
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โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนนาในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยอาศัยนาฝนเป็นหลัก ซึ่ง มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนนากรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณนาฝนไม่
เพียงพอใน การเพาะปลูก
“เกษตรทฤษฎีใหม่ ” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรนาในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพืนที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มี การ
สร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายสาหรับแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก การทาเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้น
สาหรับเกษตรกรรายย่ อยที่มีพืนที่ทากินน้อย มีแหล่งนาในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทาการเกษตร สาหรับ
“เกษตร ผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลียงสัตว์หลากหลายชนิดในพืนที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรม แต่ละชนิดเกือกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่าง
เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกือกูลกันระหว่างพืชและสั ตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลียงสัตว์และผลที่ได้จากการเลียงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย จึงได้จัดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อาเภอ รวมทังสิน 70,000 ราย ได้น้อมนาหลัก
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคม
ของแต่
ละพืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อันเกิด
จากการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.2.1 เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
1.2.2 ขยายผลการพัฒนาการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่ขันที่ 2 และขันที่ 3
1.3 เปำหมำย
1.3.1 รับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในพืนที่
ทั่วประเทศ 882 อาเภอ จานวน 70,000 ราย หรือมากกว่า
1.3.2 แบงกลุ่ มเป้ าหมายเพื่อดาเนินงานตามความพรอมประกอบด้วยกลุ่ มพร้อมมาก
จานวน 21,000 ราย กลุ่มพรอมปานกลาง จานวน 42,000 ราย และกลุ่มพรอม จานวน 7,000 ราย เพื่อ
จัดลาดับสาคัญในการดาเนินงานและขยายผลจนครบถ้วนตามเป้าหมาย
1.3.3 เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก ความสมัครใจ มีความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่มีความพรอมใน
การลงทุนเพิ่มเติม ไม่เคยทามาก่อน (Start Zero) มีแหล่งนาของตนเองใช้งานได้ตลอดปี
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1.4 วิธีกำรดำเนินงำนโครงกำร
1.4.1 แนวทำงปฏิบัติ 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง
(1) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) เกษตรกรเริ่มจากทาตามที่ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน (เหมาะสมกับฐานะ) ลองทา
การเกษตร เพิ่มขึนอย่างที่ 2 , อย่างที่ 3, ...
(3) ทาให้งา่ ย ลงทุนน้อยมีรายได้
(4) ขยายฐานเบ่งบานผล ความจนหาย
(5) เกิด 1 แตก 2 (แตกcell ต้นกาเนิด)
1.4.2 บทบำทหน้ำที่ของ 5 ประสำน
(1) เกษตรกร (Cell ตนกำเนิด)
(1.1) พบปะ ปราชญ์ /เกษตรกรตนแบบ/ประธาน ศพก. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ระเบิดจากข้างในและวางแผนการผลิต
(1.2) เกษตรกรลงมือทาในพืนที่ ลองอย่างที่ 1
(1.3) เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจาหน่าย เก็บรายได้ครังที่ 1 ทาบัญชีฟาร์ม
(1.4) ลองอย่างที่ 2 ลองอย่างที่ 3...
(1.5) ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
(2) ปรำชญ์เกษตร หรือ เกษตรกรต้นแบบ หรือ ประธำน ศพก.
(2.1) สร้างแรงบันดาลใจ
(2.2) แนะนา ช่วยเหลือ
(2.3) สร้างเกษตรกรต้นกาเนิด
(2.4) สร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม่)
(3) ภำครัฐ
(3.1) จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพรอม
(3.2) คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก.
(3.3) เพิ่มพูนองค์ความรูแกเกษตรกร แนะนาเกษตรกรทาบัญชี
(3.4) ประสานขอรับการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร
(3.5) ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 3, … หลากหลาย
(3.6) ติดตาม ประมวลผล และรายงานความก้าวหน้า
(3.7) จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร
(4) ภำคเอกชน สนับสนุนโครงการ ดังนี
(4.1) เทคนิค/วิชาการ
(4.2) ปจจันการผลิต
(4.3) ทุนทรัพย์สาหรับตอบแทนปราชญ์ /ทุนเริ่มต้นสาหรับเกษตรกรตามความ
จาเป็น
(4.4) จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร
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(5) ภำคกำรศึกษำ สนับสนุนโครงการ ดังนี
(5.1) เทคนิค/วิชาการ
(5.2) นักศึกษาเป็นลูกมือปราชญ์ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร
1.4.3 แผนปฏิบัติงำน
(1) บูรณำกำรเพื่อก่อให้เกิด
(1.1) กาหนดผู้รว่ มบูรณาการ 5 ประสาน (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์ เอกชน สถาบันศึกษา)
(1.2) พบปะหารือระหว่าง 3 ประสานหลัก (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์)
(1.3) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระดับประเทศ
(2) เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนำตนเอง
(2.1) เพิ่มพูนองค์ความรูเชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่(ปราชญ์เป็นตัวช่วย)
(2.2) วิเคราะห์ตนเองและวางแผนการผลิตตามศักยภาพ โดยเริ่มจากง่ายและถนัด
(3) ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน (เพื่อนช่วยเพื่อน)
(3.1) ดาเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนและปราชญ์ เกษตร ให้
คาแนะนา เป็นที่ปรึกษา ติดตามต่อเนื่อง
(3.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรดาเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย
(3.3) วางแผนการตลาดรองรับผลผลิต
(4) ติดตำม/เยี่ยมเยียน/ประเมินผล
(4.1) ติดตามเยี่ยมเยียนอย่างเป็นเอกภาพ อย่างน้อย1 ครังต่อเดือน
(4.2) ประเมินความสาเร็จและความยั่งยืน
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร
1.6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ได้นาไปปฏิบัติจริงอย่างแพรหลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
1.6.2 เกษตรกรได้รับความรู สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทามาหากิน การ
ประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเองและครอบครัว
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บทที่ 3
ผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
คณะผู้ตรวจสอบ สานักตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดาเนินการร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน 102,444,447.92 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบปกติของ
ส่ ว นราชการ จ านวน 84,612,597.92 บาท (งบด าเนิ น งาน 66,308,797.92 บาท งบอุ ด หนุ น
10,985,900 บาท และงบรายจ่ายอื่น 7,317,900บาท) กับงบที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน จานวน
17,831,850 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มี ผลการเบิ กจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน
102,220,155.17 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.78 จากจ านวนงบประมาณที่ ไ ด้ รับ จั ดสรร คงเหลื อ
224,292.75 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.22 จากจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รำยละเอียดปรำกฏดัง
ภำคผนวก ก โดยมีการนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการย่อยต่างๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวัดผลการดาเนินงานที่แต่ละหน่วยงานทัง 13
กรมกาหนดไว้ ตำมภำคผนวก ข
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
ผลการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 สามารถส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นาหลักทฤษฎี
ใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเอง โดยนาเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้
จานวน 70,367 ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 70,514 ราย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.1
และตำรำงที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.1 ผลการใช้จ่ายเงินของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยงำน
งบประมำณที่ได้รับ
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
7,536,050
2.กรมประมง
14,114,206
3.กรมปศุสัตว์
41,845,471.92
4.กรมวิชาการเกษตร
10,695,850
5.กรมหม่อนไหม
1,713,900
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6,158,500
7.กรมชลประทาน
1,052,100
8.กรมส่งเสริมสหกรณ์
2,754,250
9.กรมพัฒนาที่ดิน
943,800
10.กรมการข้าว
1,975,750
11.สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
3,916,670
12.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1,014,700

เบิกจ่ำย
ร้อยละ
7,492,772.11 99.43
13,996,845.68 99.17
41,695,899.32 99.64
10,674,091.76 99.80
1,713,900
100
6,158,500
100
1,013,750
96.35
2,738,044
99.41
943,800
100
1,919,750
97.17
4,205,648
107.38
978,715
96.45

คงเหลือ
43,277.89
117,360.32
149,572.60
21,758.24
38,350
16,206
56,000
(288,978)*
35,985
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หน่วยงำน
งบประมำณที่ได้รับ
เบิกจ่ำย
ร้อยละ
คงเหลือ
13.สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 จานวน 288,978 บาท

ตำรำงที่ 3.2 ผลการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
หน่วยงำน
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
2.กรมประมง
3.กรมปศุสัตว์
4.กรมวิชาการเกษตร
5.กรมหม่อนไหม
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7.กรมชลประทาน
8.กรมส่งเสริมสหกรณ์
9.กรมพัฒนาที่ดิน
10.กรมการข้าว
11.สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
12.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
13.ส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รวม

เป้ำหมำย
(รำย)
15,757
6,258
6,797
3,861
1,426
2,750
7,014
5,507
6,292
2,181
4,322

ผลกำรดำเนินงำน (รำย)
พำเกษตรกรดูงำน ดูแลเกษตรกร สนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต
15,617
15,617
70,000
6,458
6,458
68,098(5)
6,783(6)
6,783
69,954(5)
4,124
4,124
70,000
(2)
(4)
1,284
1,423
60,009(5)
2,750
2,750
7,029
7,029
(3)
5,406
5,406
6,235
6,244
2,181
2,180
4,665
4,665
-

98
7,737(1)

98
7,737

98
7,737

-

70,000

70,367

70,514

-

หมำยเหตุ : (1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมการยางแห่งประเทศไทย 2,090 ราย องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร 22 ราย องค์การสะพานปลา 3 ราย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 10 ราย สานักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรและสภาเกษตรกร 124 ราย และ สป.กษ. 5,392 ราย
(2) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 139 ราย จากเป้าหมาย 206 ราย
(3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวนเกษตรกรที่รับผิดชอบมีจานวนลดลง 101 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่รับผิดชอบที่
จังหวัดระยองมีการลดเป้าหมายลง
(4) กรมหม่อนไหม จานวนเกษตรกรที่รับผิดชอบมีจานวนลดลง 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี 138 ราย แต่รับผิดชอบ 141 ราย (เกิน 3 ราย) และเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจังหวัดเลย 147 ราย
แต่รับผิดชอบ 141 ราย (ขาด 6 ราย)
(5) การรับปัจจัยการผลิต เนื่องจากเกษตรกรไม่ขอรับปัจจัยการผลิต และบางพืนที่เกษตรกรไม่พร้อมรับปัจจัยการ
ผลิต
(6) กรมปศุสัตว์ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรในระดับพืนที่ลดลง จานวน 14 ราย
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ผลกำรตรวจสอบ
คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และใช้รายละเอียดของโครงการเป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบ เพื่อประเมิน ผลสั มฤทธิ์ในการดาเนินงานว่าบรรลุ ผ ลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชีวัดผลการดาเนินงานที่แต่ละหน่วยงานทัง 13 กรมกาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชีวัดที่โครงการ
กาหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการดาเนินงานของกิจกรรมฯ ในภาพรวมที่
ส่วนกลาง และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานในพืนที่ดาเนินการ จานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพืนที่ ได้แก่ 1) สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด 2) สานักงานเกษตรจังหวัด 3) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 5)
สานักงานประมงจังหวัด 6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดร้อยเอ็ด 7) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนาจืดเขต 2 8) สถานีพัฒนาที่ดิน 9) ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการเกษตร 10) สานักงานสหกรณ์จังหวัด
11) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 12) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 13) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
14) โครงการชลประทาน 15) โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง 16) สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
17) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และ 18) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมทังสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย สาหรับการเข้าตรวจสอบครังนีได้รับความร่วมมือ
จากผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า กลุ่ ม /ฝ่ า ย และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ระดั บ ทั งในส่ ว นกลางและส่ วนภู มิ ภ าค
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 สรุปรายละเอียดการเข้าดาเนินการสอบทาน ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานโครงการฯ
หน่วยงำนที่เข้ำตรวจสอบ/ สังเกตกำรณ์

วันที่เข้ำตรวจสอบ

1.ส่วนกลำง ได้แก่ สานัก/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 ศู น ย์ ป ระเมิ น ผล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
1.1 กรมการข้าว
17 พ.ค. และ 13 มิ.ย.61
1.2 กรมชลประทาน
16 พ.ค. และ 6 มิ.ย.61
1.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9 พ.ค. และ 29 มิ.ย.61
1.4 กรมพัฒนาที่ดิน
15 พ.ค. และ 26 มิ.ย.61
1.5 กรมปศุสัตว์
15 พ.ค. และ
27 – 28 มิ.ย.61
1.6 กรมประมง
11 พ.ค. และ
14 – 15 มิ.ย.61
1.7 กรมวิชาการเกษตร
10 พ.ค. และ
18 - 19 มิ.ย.61
1.8 กรมส่งเสริมการเกษตร
11 พ.ค. และ
11 – 12 มิ.ย.61

หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจสอบ
13 หน่วยงาน
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หน่วยงำนที่เข้ำตรวจสอบ/ สังเกตกำรณ์
1.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.10 กรมหม่อนไหม

วันที่เข้ำตรวจสอบ

หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจสอบ

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

1.11 สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
1.12 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 พ.ค. และ 22 มิ.ย.61
1.13สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 7 พ.ค. และ 3 ก.ค.61
และสหกรณ์
2.หน่วยรับตรวจในระดับพื้นที่
หน่ ว ยงานในสั ง กัดกระทรวงเกษตร 21-25 พฤษภาคม 2561
และสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่ ว ยงานในสั ง กัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์

28 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2561

15 หน่วยงาน
14 หน่วยงาน

จำกกำรสอบทำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ สำมำรถดำเนินกำรส่งเสริม
เกษตรกรให้นำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้มำกกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยังมีจุ ด อ่อน/ควำมเสี่ยงที่เ ป็น สำระสำคัญในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรกิจกรรม เช่น กำรดำเนิน งำนตำม
ขั้นตอน วิธีกำรที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรกำหนดเป้ำหมำย กำร
ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ระบบควบคุมภำยใน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีกำรนำเงิน
งบประมำณและเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรฯ ไปดำเนินกำรกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภำยใต้โครงกำรเกษตร
ทฤษฎี ใ หม่ อำจส่งผลกระทบให้ผลกำรดำเนิน งำนโครงกำรฯ บำงส่วน ยังไม่เ ป็น ไปตำมวัตถุประสงค์
เป้ำ หมำย ที่โ ครงกำรกำหนด จุ ดอ่อน/ความเสี่ ยงที่ปรากฏ มีส าเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งรวมปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด เช่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ พืนที่ที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งนาแต่ขนาดไม่เหมาะสม ประสบปัญหาภัย
แล้ง หรืออุทกภัย หรือปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อการผลิต โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี
ข้อตรวจพบที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพียงบำงส่วน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อ 1) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนาแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพืนที่ของ
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพืนที่ของเกษตรกร 3) เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพดีขึน สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
จากสอบทาน ติ ด ตาม และตรวจสอบผลการด าเนิ น งานโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่าสามารถส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
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ให้นาหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเอง โดยนาเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/
ศูน ย์การเรี ยนรู้ จานวน 70,375 ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการ จานวน 70,514 ราย เกินกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (70,000 ราย) และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทัง 70,000 ราย แต่
มีเกษตรกรบางรายไม่ขอรับปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้านประมง 1,902 ราย และด้านปศุสัตว์ 46 ราย เนื่องจาก
บางพืนที่ของเกษตรกรไม่พร้อมรับปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตบางชนิดไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร
ทังนีหากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มิได้ดาเนินการต่อยอดจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนแล้ว ผลผลิต
ที่ได้จากปัจจัยการผลิตพืนฐานยังมีไม่มาก ไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น แต่สามารถ
ลดรายจ่ายของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากนาผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน รวมทังเกษตรกร
บางส่วนไม่ได้ทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรเป้าหมาย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.4
ตำรำงที่ 3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร
หน่วยงำน
1. กรมประมง

ปัจจัยที่สนับสนุน
พันธุ์ปลากินพืช

2. กรมปศุสัตว์

พัน ธุ์ สั ตว์ ปี ก อาหาร กรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิดให้กับ
และเวชภัณฑ์
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกร 1 รายจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์
สัตว์ปีก จานวน 5 ตัว อาหารสัตว์ จานวน 5 กิโ ลกรัม
และเวชภัณฑ์ จานวน 1 ชุด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียม
พันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครบตาม
แผนที่กาหนดไว้ แต่ มีเกษตรกรที่ไม่ประสงค์รับปัจจัย
การผลิตจานวน 46 ราย ทาให้จานวนสัตว์ อาหาร และ
เวชภั ณ ฑ์ ที่ เ หลื อ ได้ ม อบให้ กั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ใ นพื นที่
ดาเนินการ

3. กรมวิชาการเกษตร

เมล็ดพันธุ์ผัก

4. กรมส่งเสริมการเกษตร พันธุ์ไม้ผล

ผลกำรดำเนินกำร
กรมประมงได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจานวน 17
ชนิดให้กับเกษตรกร โดยทาการสารวจความพร้อมของ
เกษตรกรในการรั บ ปั จ จั ย การผลิ ต แล้ ว จึ ง ส่ ง ผลการ
สารวจฯ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
ผลิ ต ซึ่ ง ได้ แ จกพั น ธุ์ ป ลาตามขนาดพื นที่ บ่ อ /สระน า
(3,000 ตัว/ไร่) เฉลี่ยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนราย
ละ 500 -1,000 ตัว
จึงได้ดาเนินการแจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร 68,098
ราย เนื่ อ งจาก เกษตรกรอี ก 1,902 ราย ไม่ มี ค วาม
พร้อม/ไม่ขอรับปัจจัยการผลิต

กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเมล็ดพันธุ์ผักเป็นชุด 12 เมนู(1
เมนู ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก 4 ชนิดๆ ละ 1ซอง)
ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล 12 ชนิด
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะได้ไม้ผล จานวน 5 ต้นต่อราย
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หน่วยงำน

5. กรมหม่อนไหม

ปัจจัยที่สนับสนุน

ท่อนพันธุ์หม่อน

ผลกำรดำเนินกำร
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจกไม้ผลให้กับเกษตรกร
70,000 ราย จานวน 351,618 ต้น
กรมหม่อนไหม ได้แจกจ่ายท่อนพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกร
จ านวน 73 จั ง หวั ด (ยกเว้ น ปทุ ม ธานี ปราจี น บุ รี
ประจวบคี รี ขั น ธ์ และภู เ ก็ ต ) จ านวน 60,009 ราย
(แจกจ่ายเฉพาะเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน) โดยแจก
ท่อนพันธุ์หม่อนใบ จานวน 2,940,744 ท่อน และท่อน
พันธุ์หม่อนผล จานวน 14,807 ท่อน

ข้อตรวจพบย่อยที่ 1.1 บำงส่วนรำชกำรกำหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่ได้ประเมินผล
กำรดำเนินงำนโครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ส่วนรำชกำรกำหนด
จากการสอบทานการกาหนดตัวชีวัดของส่วนราชการ พบว่า กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน
และกรมกำรข้ำว มีกำรกำหนดตัวชี้วัดในโครงกำรฯ ย่อยของกรม แต่มิได้จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผล ดังนี
กรมปศุสัตว์ ได้กาหนดตัวชีวัดของโครงการฯ เป็น 2 ระดับ ดังนี
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต :
-จานวนเกษตรกรที่น้อมนาทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 70,000 ราย
-จานวนสัตว์เพิ่มขึน 440,000 ตัว
-มีมูลสัตว์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเป็นอาหารปลา 300 ตัน
2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ :
-ระบบการผลิ ต การเกษตรเปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ไปเป็ น ระบบผลิ ต ทฤษฎี ใ หม่
70,000 แห่ง
-เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินงานปศุสัตว์
ลดรำยจ่ำย (ค่าอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน 1,000 ฟอง/ครัวเรือน , ค่าปุ๋ยใน
การผลิตพืช ลดลงร้อยละ 20
เพิ่มรำยได้ (มีร ายได้เ สริมจากการทาปศุสั ตว์ โดยการจาหน่ า ยไข่ห รือ พันธุ์สั ต ว์
2,000 บาท/ครัวเรือน
ยั่งยืน (จานวนสัตว์ในพืนที่เพิ่มขึนจากการเพาะขยายพันธุ์ 30 ตัว/แม่
แต่กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดดังกล่ำว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชีแจงว่ากรมปศุสัตว์เห็นว่า
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่แล้ว
กรมปศุสัตว์จึงใช้ผลการประเมินของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย
กรมพัฒนำที่ดิน ได้กาหนดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชีวัด ดังนี
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับกำรส่งเสริมองค์
ควำมรู้จากการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ แต่ไม่ได้ระบุจำนวนของเกษตรกรว่ำต้องมีจำนวนเท่ำใด
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ ปฏิบัติงำนได้ในพื้นที่ของ
ตนเอง แต่ไม่ได้ระบุจานวนร้อยละของเกษตรกรว่าต้องมีจานวนร้อยละเท่าใด
และกรมพั ฒ นำที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและเชิ ง คุ ณ ภำพ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ได้ชีแจงว่า กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่า สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่แล้ว กรมพัฒนาที่ดินจึงใช้ผลการประเมินของสานั กงานเศรษฐกิจ
การเกษตรด้วย
กรมกำรข้ำว ได้กาหนดตัวชีวัดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชีวัด ดังนี
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : เกษตรกรมีการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ
ภายใต้การดูแลของกรมการข้าว จานวน 2,181 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
1.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่
2.เกษตรกรที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ข้าวที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แต่กรมกำรข้ำวไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัด เชิงคุณภำพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชีแจงว่า กรมการข้าว
เห็นว่า สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่
แล้ว กรมการข้าวจึงใช้ผลการประเมินของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย
สำเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเข้าใจผิดในการกาหนดตัวชีวัด และการประเมินผลโครงการฯ

ผลกระทบ
1.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมปศุสัตว์ดาเนินการได้ เนื่องจาก
ผลการประเมินที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาเนินนันไม่ครบคลุมกับตัวชีวัดที่กรมปศุสัตว์กาหนด
2.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการได้
3.ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมการข้าวดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ
1.กรมปศุสั ตว์ควรจัดเก็บข้อมูล ประกอบการประเมินตัว ชีวัดโครงการ เพื่อจะได้ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมปศุสัตว์ดาเนินการได้
2.กรมพัฒนาที่ดินควรกาหนดตัวชีวัดของโครงการทุกโครงการให้มีความชัดเจน สามารถ
วัดผลได้ และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชีวัดโครงการ เพื่อจะได้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่
กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการได้
3.กรมการข้ า วจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบการประเมิ น ตั ว ชี วั ด โครงการ เพื่ อ จะได้ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมการข้าวดาเนินการได้
ข้อตรวจพบย่อยที่ 1.2 กำรพบปะ 5 ประสำน ผู้เกี่ยวข้องไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน
กิจกรรมพบปะ 5 ประสานประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์เกษตรกร ภาคเอกชน
และสถานศึกษา จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานโครงการชีแจงว่า ในการดาเนินงานกิจกรรม“พบปะ 5
ประสาน” สามารถดาเนินการได้ครบทัง 77 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครัง และได้มีการจัด กิจกรรม
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“พบปะ 3 ประสาน” คือ เกษตรกร ภาครัฐ และปราชญ์เกษตรกร ซึ่งการจัดกิจกรรม”พบปะ 3 ประสาน”
จะดาเนินการได้บ่อยครังกว่าการจัดกิจกรรม“พบปะ 5 ประสาน” เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5
ประสานฯ มีภารกิจมาก หรือบางครังมีเวลาไม่ตรงกัน
จากการสอบทานการพบปะ 5 ประสาน ของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามี
การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 1 ครัง ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
เกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน มากกว่า
สำเหตุ
ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาไม่ตรงกัน ติดภารกิจในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม อีกทังงบประมาณในการ
พบปะไม่เพียงพอ รวมถึงผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีปริมาณและคุณภาพไม่มากพอจึงทาให้
เอกชนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผลกระทบ
ส่งผลให้ การดาเนิน งานอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการพบปะ 5
ประสาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้หน่วยงานภาคเอกชน และภาคการศึกษา
แนะนาถึงแนวโน้มของเกษตรกรว่าสามารถสร้างผลผลิตได้หรือไม่
ข้อเสนอแนะ
ให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการ การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน
หรื อ 3 ประสาน ควรกาหนดแผนการจัด กิจกรรมในภาพรวมของจั งหวัด ไว้ล่ ว งหน้า เพื่อ ให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้วางแผนงานของตนเองและจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
ข้อตรวจพบที่ 2 กิจกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ อำจยังไม่สำมำรถนำไปสู่กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำรในภำพรวม
สานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ตุล าคม 2559) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการ ตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบไปด้วย 6 ขันตอน คือ
1. การเตรียมการและการบริการจัดการในภาพรวม
2. การคัดเลือกพืนที่และเกษตรกรเป้าหมาย
3. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืนฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบืองต้น
5. การกากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป
และในระหว่างดาเนินการได้มีการจัดทาหนังสือให้คาแนะนาการปฏิบัติงานเป็ นระยะ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง ได้มีการกาหนดแผนการดาเนินงานประจาเดือนตังแต่เดือนมีนาคม 2560
เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึน แต่บางขันตอนในการปฏิบัติในพืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
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ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.1 กำรคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้ำหมำย ดำเนินไม่เป็นไปตำม
คู่มือที่กำหนด
ในคู่มือกาหนดโดยพิจารณาจากข้อมูลแหล่งนา ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี
กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ มาก
กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ ปานกลาง
กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ น้อย
กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการ (ไม่มีสระนา บ่อนา หรือแหล่งนา)
และมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร ที่เป็น Start Zero เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน แต่เกษตรกร
ที่เป็น Start Zero มีจานวนน้อย ทาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ทาเกษตรกรที่เป็นพืนฐานอยู่แล้ว จึงไม่เป็นไป
ตามที่คู่มือและหนังสือแนะนากาหนด
สำเหตุ
มีการสั่งการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเร่งด่วน อีก
ทังเกษตรกรส่วนใหญ่มีพืนฐานด้านการเกษตรอยู่แล้ว ทาให้คัดเลือกเกษตรกรไม่ได้คุณสมบัติตามที่กาหนด
ผลกระทบ
ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อเสนอแนะ
ส านั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรน าผลจากการด าเนิ นการที่ ผ่ า นมา มา
กาหนดคุณลักษณะเกษตรกรให้เหมาะสมในการดาเนินการปีต่อไป
ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.2 ขั้นตอนกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร ในโครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ดำเนินกำรได้ไม่ครบตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
จากการตรวจสอบการส่ งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร พบว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยเอ็ด พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ 139 ราย ไม่ครบตามเป้าหมาย 206 ราย ที่
กาหนด ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพืนที่ของตนเอง จานวน 67 ราย เป็นการดาเนินการให้กับเกษตรกรไม่ครบ
ทุกขันตอนตามที่โครงการฯ กาหนด
สำเหตุ
เกิดจากความไม่พร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ไปร่วมศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ
ผลกระทบ
ทาให้เกษตรกรมิได้รับความรู้ที่หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมไว้ให้
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ข้อเสนอแนะ
ในคราวต่อไป กรมหม่อนไหม ควรชีแจงรายละเอียดโครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ และตรวจสอบ
ความพร้ อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่โครงการฯ กาหนด
หรือไม่ เพื่อจะได้ประเมินผลว่ากิจกรรมที่โครงการดาเนินการนัน ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการหรือไม่
ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำนเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้น ไม่เป็นไปตำม
แผนที่กำหนดไว้
การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ให้ กั บ เกษตรกร ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ เนื่ อ งจาก
หน่วยงานที่ผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ระหว่างการผลิตและจัดหา อีกทังเกษตรกรเป้าหมาย บางพืนที่
ไม่มีความพร้อมในการรับปัจจัยการผลิต อาจเกิดจากอุทกภัย ทังเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไม่สามารถมารับแจก
ปัจจัยการผลิตได้ หรือประสบภัยแล้งไม่มีนาในบ่อ หรือขนาดของบ่อไม่เหมาะสมในการรับปัจจัยการผลิต
สำเหตุ
ความไม่พร้อมของเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐ และภัยพิบัติของธรรมชาติ
ผลกระทบ
ไม่สามารถดาเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ตามระยะเวลาที่แผนกาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เพื่อที่จะกาหนดแผนการแจกปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับการผลิต/จัดหาและความพร้อมของ
เกษตรกร
ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.4 เกษตรกรเป้ำหมำยรับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้ นไม่
ครบทุกรำย
เกษตรกรที่ส มัครเข้าร่ว มโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพึ่งพา
ตนเองเบืองต้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เจียไต๋ จากัด บริษัท เรียลซัตส์ อโกร จากัด
บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จากัด บริษัท ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช จากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด บริษัทเบทาโกร
จากัด (มหาชน) บริษัทอรรณพฟาร์มบ้านนา จากัด บริษัท แหลมทองฟาร์ม จากัด ฯลฯ โดยมีแผนจัดสรรให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี
1. พันธุ์ไม้ผล 8 ชนิด จานวน 490,000 ต้น (ไม่ต่ากว่ารายละ 2 ต้น)
2. เมล็ดพันธุ์ผัก 8 ชนิด จานวน 3,921.50 กิโลกรัม (รายละ 4 ซอง)
3. ท่อนพันธุ์หม่อน จานวน 3,500,000 ท่อน (รายละ 50 ท่อน)
4. พันธุ์ปลากินพืช 4 ชนิด จานวน 210,000,000 ตัว (รายละ 1,000 – 3,000 ตัว)
5. พันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิด จานวน 350,000 ตัว (รายละ 5 ตัว)
6. วิตามินและยาปฏิชีวนะสาหรับสัตว์ปีก จานวน 70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด)
7. อาหารสัตว์ปีก จานวน 700,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก รายละ 10 กิโลกรัม)
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ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตำมตำรำงที่ 3.5
ตำรำงที่ 3.5 การรับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร
หน่วยงำน
1.กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกร (รำย)
70,000

2.กรมประมง

68,098

3.กรมปศุสัตว์

69,954

4.กรมวิชาการเกษตร

70,000

5.กรมหม่อนไหม

60,009

รับปัจจัยกำรผลิต
หมำยเหตุ
พั นธุ์ ไม้ ผล 12 ชนิ ด จ านวน
351,618 ต้น (รายละ 5 ต้น)
พั น ธุ์ ป ลากิ น พื ช 17 ชนิ ด พื นที่ ข องเกษตรกรไม่ มี
จานวน 86,522,6921 ตัว ความพร้อม เกษตรกรจึง
(รายละ 500 - 1,000 ตัว) ไม่ ข อรั บ ปั จ จั ย การผลิ ต
จานวน 1,902 ราย
1.พั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก 4 ชนิ ด เกษตรกรไม่ ข อรั บ ปั จ จั ย
จานวน 350,065 ตัว (ราย การผลิต และกรมปศุสัตว์
ละ 5 ตัว)
ได้มอบปัจจั ยการผลิ ตใน
2.วิตามินและยาปฏิชีวนะ ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ กั บ ศู น ย์
ส า ห รั บ สั ต ว์ ปี ก จ า น ว น เรียนรู้ในพืนที่ดาเนินการ
70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด) (จังหวัดชุมพร 5 ราย และ
3.อาหารสัตว์ปีก จานวน จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
350,000 กิโลกรัม (รายละ 41 ราย) อีกทังจังหวัดเลย
5 กิโลกรัม)
ได้รับสัตว์ปีก เพิ่ม 65 ตัว
เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก 12 เมนู (1
เมนู ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์
ผัก 4 ชนิดๆ ละ 1 ซอง)
ท่ อ นพั นธุ์ ห ม่ อน จ านว น เกษตรกรไม่ ข อรั บ ปั จ จั ย
2,955,551 ท่อน
การผลิ ต และแจกจ่าย
ตามความต้ อ งการของ
เกษตรกร

สำเหตุ
ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรเป้าหมายต่อรายมีปริมาณน้อย และบางชนิดไม่ตรง
กับความต้องการของเกษตรกร
ผลกระทบ
ผลผลิตที่ได้จากปัจจัยที่สนับสนุนยังมีไม่มากพอ ที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน แต่
สามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
ในคราวต่อไป ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และควรมี
การสนับ สนุ นปัจ จัย การผลิ ตเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีก่อน แล้ว ยังสนใจในการทา
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การเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทังได้นาหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้เห็นผลความสาเร็จ
ในการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม
ข้อตรวจพบย่อยที่ 2.5 กำรจัดทำ/ส่งคู่มือกำรเลี้ยงปลำให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
กรมประมงมีก ารสนั บ สนุ นปั จจัย การผลิ ต “ปลาพั นธุ์ กิน พืช ” ให้ กั บเกษตรกรที่เ ข้า ร่ว ม
โครงการในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.59 และ เดือน ม.ค., ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ก.ค.60 และกรมประมงได้จัดทาคู่มือ
“เลียงปลาอย่างไรให้โต” เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่เรื่องการเลียงปลาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่
จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดจ้าง/ แบบตอบรับเอกสารเผยแพร่ คู่มือ
“เลียงปลาอย่างไรให้โต” จากส่วนกลาง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พบว่า กรมประมงได้ทาการจ้างพิมพ์
คู่มือดังกล่าว จานวน 70,000 เล่ม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่มี
การแจกพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ทาให้มีบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 60) และบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.261 (มกราคม - มีนาคม 2561)
สำเหตุ
เจ้าหน้าที่ชีแจงถึงสาเหตุที่จัดจ้างคู่มือล่าช้า เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ รอบ 2
(พฤษภาคม 2560) จึงได้รีบดาเนินการจัดจ้างในทันทีที่ได้รับเงินงบประมาณ ส่วนการแจกจ่ายเอกสารคู่มือ
การเลียงปลา กรมประมงได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดาเนินการมารับคู่มือจากส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีงบประมาณใน
การจัดส่ง ประกอบกับได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดาเนินการแจกจ่ายคู่มือที่หน่วยงานมีอยู่ให้กับเกษตรกรในช่วงที่
มีการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรด้วยแล้วบางส่วน
ผลกระทบ
ทาให้การจ่ายเอกสารคู่มือการเลียงปลาให้กับเกษตรกรไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการ
ดาเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลา และอาจมีผลต่อเกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ปลาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารคู่มือการเลียง
อาจทาให้ไม่ทราบวิธีการในการเพาะเลียงที่เหมาะสมกับพันธุ์ปลาที่ตนได้รับ
ข้อเสนอแนะ
กรมประมงควรพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผลการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อตรวจพบที่ 3. กำรบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อมนา
หลักการทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดทาขึนสาหรับจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการน้อมนาหลักการ ทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมใน
แปลง แผนการพัฒนา แผนปฏิบัติและผลการดาเนินงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ทาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
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จากการสอบทานผลการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ 2560 จานวน
เกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบไม่ตรงกัน และยังมิได้ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกร
ทุกราย เนื่องจากหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 แล้วยังมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม N ในระบบ
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทังการบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนบันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึกแผนการพัฒนา ผังแปลงหลังเข้าโครงการ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล (ตำมตำรำงที่ 3.4)
ตำรำงที่ 3.4 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
หน่วยงำน
กำรบันทึกในระบบ
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
15,726
2.กรมประมง
6,461
3.กรมปศุสัตว์
6,771
4.กรมวิชาการเกษตร
4,119
5.กรมหม่อนไหม
1,423
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2,786
7.กรมชลประทาน
7,204
8.กรมส่งเสริมสหกรณ์
5,489
9.กรมพัฒนาที่ดิน
6,356
10.กรมการข้าว
2,189
11.สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4,488
12.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
35
13.สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5,257
14.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
22
15.การยางแห่งประเทศไทย
2,130
16.สภาเกษตรแห่งชาติ
123
17.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
96
18.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10
19.องค์การสะพานปลา
3
รวม
70,688

กลุ่ม A
13,801
5,478
6,099
3,332
1,382
1,908
6,105
4,755
4,578
2,032
3,994
32
4,298
22
1,911
123
96
59,946

กลุ่ม B
1,417
746
552
508
39
499
780
464
1,327
134
382
1
578
136
10
7,573

กลุ่ม C กลุ่ม N
448 60
87 150
114
6
203 76
1
1
377
2
288 31
267
3
440 11
21
2
68
44
2
378
3
80
3
3
2,777 392

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

และจากการสอบทานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีข้อมูลของ
เกษตรกรไม่สอดคล้องตรงกัน เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 12 มีเกษตรกรบางรายที่มีใบสมัครแต่ไม่ได้ไปศึกษาดูงาน และมีเกษตรกรบางรายที่ไปดูงานไม่มี
ใบสมัคร
ซึ่งการแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559)
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งนา ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4
กลุ่ม ดังนี
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กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ มาก
กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ ปานกลาง
กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการฯ น้อย
กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการ (ไม่มีสระนา บ่อนา หรือแหล่งนา)
แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการดาเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ดาเนินการ
เสร็จสินแล้ว อีกทัง ตามแผนการดาเนินงานโครงการ ได้มีการกาหนดให้จังหวัดจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และนาไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทังจังหวัด ซึ่งในพืนที่ดาเนินการได้จัดทาประกาศครบถ้วนทัง
77 จังหวัด ดังนัน จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรได้ครบทุกราย
สำเหตุ
ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ เป็ น หน่ ว ยงานในพื นที่ ที่
รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกษตรกรดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภาระงานในหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน อีกทังมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพืนที่ ทาให้ผู้บันทึก
อาจจะยังมิได้แก้ไขข้อมูล
ผลกระทบ
ทาให้ข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลของ
เกษตรกรได้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ ก รมการข้ าว กรมปศุสั ต ว์ กรมประมง กรมวิ ช าการเกษตร กรมพัฒ นาที่ ดิ น กรม
ชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร สานั กงานการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม และสานักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แจ้งหน่วยงานในพืนที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560
ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการดาเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป
2. เห็ น ควรให้ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 12 ร่ ว มกั บ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
นครสวรรค์ตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรว่ารายใดที่เข้าร่วมโครงการ หากเข้าร่วมโครงการแล้วยังมิได้
กรอกใบสมัครก็ให้กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย และบันทึกแก้ไขข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้องในระบบต่อไป
ข้อตรวจพบที่ 4. กำรด ำเนิ น งำนโครงกำรเกษตรทฤษฎี ใ หม่ บำงขั้น ตอนยังปฏิบัติงำนไม่เ ป็น ไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
4.1 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
เรื่อง
มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้ อง โดยมี
การใช้ใบสาคัญรับเงินและสาเนาบัตรประชาชนของผู้
รั บ จ้ า ง มาเป็ น หลั ก ฐานประกอบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

หน่วยงำน
กรมการข้าว กรมประมง กรมวิช าการเกษตร กรม
ชลประทาน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีส หกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานการปฏิรูป
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เรื่อง

หน่วยงำน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สำเหตุ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในปริมาณมาก
ผลกระทบ
ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และส่งใช้เงินยืมราชการไม่ทันภายใน
กาหนดระยะเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด
ข้อเสนอแนะ
ในคราวต่ อไป ให้ เจ้ าหน้า ที่ผู้ รั บผิ ด ชอบของกรมการข้ าว กรมปศุสั ตว์ กรมประมง กรม
วิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม และสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่กาหนด ไว้ว่า “... ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนันทาใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนามา
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนัน ทา
ใบสาคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนัน เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย”
4.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
เรื่อง
หน่วยงำน
1.ไม่ ได้ ร ายงานผลการฝึ ก อบรมให้ กับ หั ว หน้ า ส่ ว น กรมการข้าว กรมปศุสั ตว์ กรมประมง กรมวิชาการ
ราชการ (อธิบ ดี ) ทราบหลั ง จากที่จั ด ฝึ กอบรมแล้ ว เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
เสร็จ แต่รายงานผลให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ทราบ
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม และสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2.มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง โดย กรมหม่อนไหม
มีการใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) มา
เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้ กับ
เกษตรกร
3.มีการปรับแก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มการเบิก กรมวิช าการเกษตร , กรมตรวจบั ญชีส หกรณ์ ,
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เรื่อง
หน่วยงำน
4.ใช้ใบส าคัญรั บ เงิน และส าเนาบั ตรประชาชนของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วิ ท ยากร มาเป็ น หลั ก ฐานในการเบิ ก ค่ า ตอบแทน
วิทยากร
สำเหตุ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
ผลกระทบ
ทาให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กาหนด
ข้อเสนอแนะ
1.ในคราวต่อไป เห็นควรให้ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 23 “ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสินสุดการฝึกอบรม”
2.ในคราวต่อไป ให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่สังกัดกรม
หม่อนไหม สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานตรวจบัญชีนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืช
ไร่ น ครสวรรค์ ใช้ แบบฟอร์ ม ใบส าคั ญ รั บ เงิ น ค่า ใช้จ่ ายในการเดิน ทางมาฝึ กอบรมส าหรับ บุ คคลภายนอก
(เอกสารหมายเลข 2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 (ข้อ 19) กาหนด
3.ในคราวต่ อ ไป ให้ ส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ใช้ แ บบฟอร์ ม ใบส าคั ญ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนวิทยากร ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 กาหนด
4.3 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด
ระเบียบว่ำด้ วยกำรบริ หำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้ อ ๕ “การใช้
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้จ่ายตามรายการงบประมาณรายจ่าย
สาหรับ ส่วนราชการและรั ฐวิสาหกิจที่ร ะบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุ
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความ
จาเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ให้ดาเนินการตามความที่กาหนดไว้ใน
ลักษณะ 2 หมวด 4 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
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จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การดาเนินงานโครงการฯ พบว่า
1. กรมประมง ไม่ไ ด้รั บ การจัด สรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามเอกสาร
รายจ่ายงบประมาณ แต่ได้กาหนดกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้กับเกษตรกร ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จานวน 70,000 ราย ซึ่งได้เจียดจ่ายเงินงบประมาณจากงบดาเนินงาน แผนงานพืนฐานด้าน
การจัดการนาและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนพันธุ์สัตว์นาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 10,075,506 บาท รายการดังกล่าวจัด
อยู่ในหมวดงบรายจ่ายที่อยู่ในประเภทของเงินอุดหนุน ทังนีจากการตรวจสอบไม่พบเอกสำร/หลักฐำน ในการ
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกับสานักงบประมาณ จำกงบดำเนินงำนเป็นงบเงินอุดหนุน ซึ่ง
การโอนและหรือเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 วรรค 2 ต้องไม่ทาให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ
2. กรมวิชำกำรเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์) มีการนาเงินงบประมาณ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการติด ตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ไปซ่อ มแซมทาสี อ าคารอ านวยการ จ านวน
17,800 บาท
สำเหตุ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติคลาดเคลื่ อน เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลกระทบ
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้กรมประมง จัดทาหนังสือขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อขอผ่อน
ผั น การใช้งบประมาณรายจ่ ายของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการเบิก จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการที่กาหนดไว้ตามแผนงานงบประมาณทุกกิจกรรม/โครงการ หาก
โครงการฯ ดาเนินการแล้วเสร็จตามรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ จึงสามารถนาเงินเหลือจ่ายมาดาเนินการในลักษณะของการบริหารภายในหน่วยงานได้
และต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกครัง หากมีการนาเงินงบประมาณ
ภายใต้โครงการไปใช้ในกิจกรรมอื่นในแผนงานเดียวกันทังกรณีที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานหรือยังไม่
มีการดาเนินการ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 5
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3. ให้กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร กากับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
ข้อตรวจพบที่ 5 มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมของหน่วยงำนยังไม่เหมำะสมเพียงพอ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ส่วนราชการนามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการ
ควบคุมภายในในระดับส่วนราชการ และระดับกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้
จากการสอบทานและตรวจสอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโครงการสาคัญ พบว่า
ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการโครงการสาคัญของกระทรวง ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในโครงการ เช่น
โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ซึ่ งในการขับเคลื่ อนโครงการส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลักได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่กาหนด
แต่จากผลการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ยังมีความเสี่ยงที่เป็ นสาระสาคัญควรปรับปรุง
แก้ไขปรากฏ ดังนี
1. ผลการดาเนินงานโครงการฯ บางส่วนไม่เป็นไปตามขันตอน/คู่มือการดาเนินงานที่กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์โครงการฯ กฎ ระเบียบ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ยังไม่เพียงพอ
3. การกากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ในระดับพืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานที่ดาเนินการ
4. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง
5. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ บางส่วนยังดาเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกีย่ วข้อง
6. บางส่วนราชการไม่ได้ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ แต่ละปี
เสนอหัว หน้าส่ว นราชการเพื่อรั บทราบ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา/
อุปสรรคต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป
สำเหตุ
1) กระบวนการกากับและติดตามยังมีไม่เพียงพอ
2) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด วางและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างน้อย
3) บุคลากรส่วนใหญ่ของภาคราชการยังมีองค์ความรู้ด้านการจัดวางและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ
ผลกระทบ
ทาให้จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบระหว่างดาเนินงานโครงการฯ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ
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ข้อเสนอแนะ
ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการควรดาเนินการ ดังนี
1) พิจารณาทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้
ครอบคลุมกิจกรรม/โครงการสาคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และนาผลการประเมินตนเองมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตาม การประเมิน และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ระดับกรม ดาเนินการติดตาม วิเคราะห์
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
และนามากาหนดเป็นนโยบาย/มาตรการในการดาเนินการในระยะต่อไป
3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับ บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกต กำรกำกับ ติดตำม รำยงำน และประเมินผล ข้อมูลที่นำมำรำยงำนยังมีไม่เพียงพอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ
แต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรกรที่ 920/2559 ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้คาแนะนา ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดาเนินงาน
และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ อีกทัง ได้มีการแต่งตังคณะทางานเพื่อดาเนินงานโครงการในจังหวัดที่มีการ
ดาเนินงาน 77 จังหวัด เพื่อค่อยประสานงานในพืนที่และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 9 ครัง ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ครังที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม
2560 ครังที่ 3 วัน ที่ 8 มีนาคม 2560 ครังที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2560 ครังที่ 5 วันที่ 5 พฤษภาคม
2560 ครังที่ 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ครังที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ครังที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม
2560 และครั งที่ 9 วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2560 ซึ่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้ รั บ รายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ทุกเดือน จากสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่เป็นผู้สรุปรวบรวมรายงาน
ของทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นภาพรวมจังหวัด
จากการสอบทานการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า มีบ างหน่ วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่ งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ให้กับสานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดไม่ครบเป็นประจาทุกเดือน แต่สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมิได้หมายเหตุไว้ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ว่าหน่วยงานใดบ้างที่มิได้จัดส่งรายงาน
ซึ่งหากหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่จัดส่งรายงานในแต่ละเดือนให้กับสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ข้อมูลที่ประกอบการรายงานจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
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สำเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนเพื่อมาประกอบการรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการฯ
ผลกระทบ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ มีข้อมูลสนับสนุนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้ผู้บริหาร
รับทราบผลการดาเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ หากมีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ต้องระบุปัญหาและอุปสรรคของการไม่ได้มาของข้อมูลไว้
ในรายงานด้วย เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน
ทั้งนี้จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนกลำงและใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 34 รำย พบว่ำ เจ้าหน้าที่พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้ความเห็นในการดาเนินงานโครงการฯ ดังนี
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
1.ด้ำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
1.1 คู่มือ/โครงการไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อยตามสภาพการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มการรายงานอยู่บ่อยครัง และวิธีการปฏิบัติไม่ชัดเจนทาให้ผู้ปฏิบัติงานสบสน
1.2 ระยะเวลาในการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรมี น้อย ประกอบกับมี
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการรับสมัครเป็น Start Zero ทาให้เกิดความสับสนในคุณสมบัติของเกษตรกรที่ร่วม
โครงการ และทาให้เกษตรกรบางส่วนขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการ
1.3 ในช่วงที่ดาเนินการ การสั่งการมีความเร่งด่วนมากเกินไป ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ทางานลดลง
2.ด้ำนเกษตรกรเป้ำหมำย/ปรำชญ์เกษตร
2.1 เกษตรกรเป้าหมายที่รับผิดชอบของหน่วยงานบางจังหวัดมีมากเกินศักยภาพที่เจ้าหน้าที่
จะดูแลเกษตรกรได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 เกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการฝึกอบรม
2.3 เกษตรกรบางรายขาดเงินทุนในการทาการเกษตร
2.4 เกษตรกรบางรายไม่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการจริงๆ
2.5 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตจานวนมากจากโครงการ
2.6 ระยะเวลาในการรับสมัครปราชญ์เกษตรกรมีน้อย ทาให้ ปราชญ์บางส่ว นยังไม่เป็น
ต้นแบบหรือเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
2.7 จ านวนปราชญ์เกษตรกรมีจานวนน้อย เนื่องจากส่ วนใหญ่ได้สมัครเป็นเกษตรกรใน
โครงการแล้ว
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3.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ และยายพาหนะมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้าไปดูแล
และช่วยเหลือเกษตรกรได้เต็มความสามารถ
3.2 การลงพืนที่ในการติดตามเยี่ยมเยือนไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกราย ด้วยมีภารกิจ
ในงานประจาที่ทาอยู่และเกษตรกรเป้าหมายมีจานวนมากเกินไป
4.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
4.1 กิจกรรมการประชุมในพืนที่ การรายงานผล มีมากเกินไป ทาให้การนัดหมายเกษตรกร
ไม่พร้อมและบางครังทาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอึดอัด
4.2 พืนที่แปลงของเกษตรกรบางรายต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างก่อนถึงจะทาให้การ
ทาเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
4.3 พืนที่แปลงของเกษตรกรอยู่ไกลจากหน่ว ยงานมากทาให้ การติดต่อสื่ อสารหรือการ
เดินทางไปติดตามผลตรวจเยี่ยมยากลาบาก
4.4 มีการแจกจ่ายปัจจัยการผลิต ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมตามฤดูการ และปัจจัยการผลิต
ที่แจกไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร
4.5 เวลาในการดาเนินการจัดทาชุดเมล็ดพันธุ์มีจานวนจากัด ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
จัดชุดเวลาส่งมอบให้แต่เขตอาจจะไม่ครบตามจานวนที่จะต้องได้รับ
4.6 ในการออกพืนที่ตรวจติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรจะไม่ค่อยเจอเกษตรกรเนื่องจาก
ออกไปทานา
4.7 การดาเนินการ 5 ประสานไม่สามารถดาเนินการได้จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน และผลผลิตยังไม่สามารถขยายตลาดได้เท่าที่เอกชนต้องการได้
4.8 มีการกาหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวนมาก แต่มีบางพืนที่เกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย
4.9 ด้านแหล่งนา ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าแล้งจะมีนาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
4.10 เกษตรกรแต่ละรายอยู่ห่ างไกลกั นยากต่อการติดตามเยี่ยมเยือนต้องใช้ระยะเวลา
หลายวัน
5.ด้ำนงบประมำณ
5.1 ไม่มีค่าตอบแทนให้ปราชญ์ในการติดตามดูแลเกษตรกร เพราะปัจจุบันหน่วยงานต้องขอ
ความร่วมมือในการติดตามโครงการ
5.2 งบประมาณในการดาเนินงานโครงการ ควรส่งตรงถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยตรงใน
พืนที่ ไม่ควรให้หน่วยงานพี่เลียง
5.3 กระทรวงฯ ควรแจ้งเป้าหมายและกิจกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานทราบ
ล่วงหน้า เพื่อวางแผนจัดทาคาของบประมาณปีต่อไป
5.4 ในการด าเนิ น งานมี ไ ม่ เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากต้ อ งเจี ย ดจ่ า ยจากงบประมาณปกติ ข อง
หน่วยงานมาดาเนินงาน
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
1. ไม่ควรกาหนดเป้ าหมายมาจากด้านบน ควรมาจากเกษตรกรโดยแท้จริง การกาหนด
เป้าหมายจานวนมากทาให้ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ ควรเน้นคุณภาพเกษตรกรมากกว่าเน้นปริมาณ
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2. อยากให้มีแปลงต้นแบบที่ชัดเจนที่เกษตรกรในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้
3. อยากให้สร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรให้มากกว่านี
4. เห็นควรมีงบประมาณจ้างลูกจ้างเพราะงานเร่งด่วนมาก
5. การแจกจ่ายปัจจัยการผลิต ควรให้เหมาะสมตามฤดูการและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลด
การสูญเสียและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
6. การเยี่ยมเยือนทาได้ไม่ทั่วถึง ควรมีการสนับสนุนเกษตรตาบลให้มากขึนกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อ
เพิ่มความสนใจและรับรู้ข้อมูลด้านการเกษตรให้มากขึน
7. ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ โดยกาหนดเป้าหมายแต่ละตาบลเท่ากันทั่วประเทศเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมาก
เกินไป
8. ปัจจัยการผลิตที่แจกควรมีมากกว่าปี 2560
9. การดาเนินงานควรมีการศึกษาให้รอบคอบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการแจกปัจจัยการผลิต
เพียงเล็กน้อย จะได้ผลดีสาหรับเกษตรกรที่มีการทาเพื่อต่อยอดเท่านัน ควรที่จะมีการส่งเสริมในกลุ่ มเล็กๆ
อย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเห็นภาพชัดเจนและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้จะเกิดผลดีต่อกระทรวงมากกว่า
10. ควรมีค่าตอบแทนให้ปราชญ์เพื่อสะดวกในการติดตามเพราะปัจจุบันหน่วยงานต้องขอ
ความร่วมมือในการติดตามโครงการ
11. การแนะนาการดาเนินงาน ควรชัดเจนตังแต่แรก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้เป็นเส้นทางการ
ดาเนินงานอย่างชัดแจ้งจนภาพสุดท้ายของสิ่งที่จะเกิดขึน
12. ควรกาหนดเป้าหมายเป็นจานวนไร่มากกกว่าจานวนราย
13. กระทรวงควรแจ้งเป้าหมายและกิจกรรมการดาเนินงานของแต่ละหน่ว ยงานทราบ
ล่วงหน้า เพื่อวางแผนจัดทาคาของบประมาณปีต่อไป
14. การกาหนดคุณสมบัติเกษตรกรและแนวทางการดาเนินงานควรมีความชัดเจนและเป็น
ขันตอนมากกว่านี รวมถึงระบบการรายงานผ่านระบบที่สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real time)
15. การกาหนดเป้าหมายและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรพิจารณาความเหมาะสมของ
พืนที่และความต้องการของเกษตรกร
และจากการสัมภำษณ์เกษตรกร จำนวน 96 รำย ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ด 71 ราย และจังหวัดนครสวรรค์ 25 ราย พบว่า
พืนที่เกษตรกร ส่วนใหญ่ที่เข้าร่ วมโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเอง 90 ราย เป็นที่ดินเช่า 6 รายซึ่ง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้นามาเข้าร่วมโครงการ และนาพืนที่เข้าโครงการ ประมาณ 1–10 ไร่
จานวน 80 ราย 11–20 ไร่ จานวน 12 ราย และ 21–30 ไร่ จานวน 4 ราย โดยพืนที่ที่เข้าร่วมโครงการมี
แหล่งนา ส่วนใหญ่ เป็นสระนา 75 ราย บ่อนา 18 ราย และบ่อบาดาล 3 ราย เกษตรกรได้ไปศึกษาดูงาน 78
ราย ไม่ได้ไปดูงาน 18 ราย เกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ทัง 96 ราย ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องบัญชีครัวเรือน เรื่ องการดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิธี
ธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์ และเรื่องการปรับปรุงบารุงดิน มีการบันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นประจา 21 ราย
บันทึกบ้างบางครัง 56 ราย และไม่ได้บันทึก 15 ราย ซึ่งสาเหตุที่ไม่บันทึกบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเขียน
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หนังสือไม่ได้ ไม่มีเวลา และไม่ เข้าใจวิธีการทา และหลังจากที่เกษตรกรได้ไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม
เกษตรกรได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในแปลงของเกษตรกร ทัง 96 ราย เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่
มะละกอรายละ 3 ต้น ไม้ผล รายละ 2 ต้น (ฝรั่ง มะนาว มะม่วง ขนุน) กล้วยเพาะเลียงเนือเยื่อ พันธุ์พืชผัก
(1ชุด ประกอบไปด้วย 4 ซอง) ท่อนพันธุ์หม่อน 1 มัด (50 ท่อน) อาหารสัตว์ 5 กิโลกรัม (1 ถุง) วัคซีน 1
ขวด ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ หลังจากที่เกษตรกรได้ดาเนินการตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่แล้ว สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากนาผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือได้
นาไปขายที่ตลาด 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 ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้า
ตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สังกัดหน่วยงานข้างต้น โดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโครงการฯ การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย
1.กรมกำรข้ำว เข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
และกองประสานโครงการพระราชดาริ
2.กรมชลประทำน เข้าตรวจสอบ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการส่ งนาและ
บารุงรักษาชีกลาง โครงการชลประทานนครสวรรค์ และกองแผนงาน
3.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด สานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ สานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.กรมพัฒนำที่ดิน เข้าตรวจสอบ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และกองแผนงาน
5.กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานปศุสัตว์นครสวรรค์
กองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
6.กรมประมง เข้าตรวจสอบ สานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียงสัตว์นาจืดร้อยเอ็ด สานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงนาจืดเขต 2
(นครสวรรค์) และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
7.กรมวิชำกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
8.กรมส่งเสริมกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเกษตร
จังหวัดนครสวรรค์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
9.กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ สานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์ กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
10.กรมหม่อนไหม เข้าตรวจสอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด และสานัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม
11.สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าตรวจสอบ สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ร้อยเอ็ด สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และกองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ
12.สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เข้าตรวจสอบ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และ
ศูนย์ประเมินผล
13.สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และกองประสานงานโครงการพระราชดาริ
สรุปผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของแต่ละส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้

