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1. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการข้าว 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของกรมการข้าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรมการข้าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณ
จ านวน 1,975,750 บาท จากเงินกันส ารองโครงการกรมการข้าว แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 2 การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา แบ่งเป็น งบประมาณในการน า
เกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ จ านวน 327,150 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ /ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน 1,648,600 บาท              
โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ภายใตโ้ครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ของกรมการข้าว ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์  - เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือ

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จากแปลงต้นแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

- เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น า
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

- เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และ
มีรายได้เสริม 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ 
ภายใตก้ารดูแลของกรมการข้าว จ านวน 2,181 ราย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  - เกษตรกรที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเกษตรกรจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  วางแผน/ประสานการรับปัจจัยการผลิต
พ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่
เกษตรกร   ติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) กรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 2,181 ราย แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกร 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ขอปรับลดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสิงห์บุรี 1 ราย(จากเดิม 
25 ราย เป็น 24 ราย ซึ่งได้แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ท าให้
เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมการข้าว คงเหลือ 2,180 ราย ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด โดยได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
ดังตารางที่ 1 



๓๙ 
 

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

2,181 2,181 100 327,150  
  
 
  1,579,750 

 
 
 
96.57 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     

2,180 2,180 100 1,308,600 

3. การติดตาม ให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าว และ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
(เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง) 

   340,000 340,000 100 

รวม 1,975,750 1,919,750 56,000 

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  จ านวน 2,181 ราย ครบตาม
เป้าหมายที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด  

2. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่กรมการข้าวรับผิดชอบ จ านวน 2,180 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง
(ปรับเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ด าเนินการหลังการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานออกไปเป็นปราชญ์ 1 ราย) 

3. ด าเนินการดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
ตั้งแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึงสิ้นสุดโครงการที่กรมการข้าวรับผิดชอบ จ านวน 2,180 ราย ด าเนินการได้
ครบตามเป้าหมายจริง 

4. ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2560  

5. ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ และมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปปัญหา/อุปสรรค์หรือข้อจ ากัด 
ในการปฏิบัติงานโครงการฯ ดังนี้ 

  1) แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ยังขาดความชัดเจนในหลายด้าน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงาน /เพ่ิมขั้นตอนต่างๆ อยู่เสมอ 



๔๐ 
 

ท าให้ไม่สามารถวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าได้ ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณรองรับ และแบบฟอร์ม
รายงานผล/ประเมินผลโครงการ 

  2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานโครงการนี้ได้อย่างเต็มตัว 
หรือไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ใกล้ชิด รวมทั้งเกษตรกรเป้าหมายอยู่ต่างต าบล ต่างอ าเภอกัน ต้อง
ใช้เวลาเดินทางมากในการเยี่ยมเยียนเกษตรกรแต่ละราย 

  3) เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงของหลายหน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่ต าบล / อ าเภอเดียวกัน ท าให้เกิดความ
สับสนในการดูแลเกษตรกร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

  4) การสื่อสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานส่วนกลาง และระหว่าง
ส่วนกลางสู่ภูมิภาคได้ไม่ครบถ้วน เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 

  5) การรับรู้ของเกษตรกร เกษตรกรต้องมีความพร้อมต้องการอยากท า เกิดแรงบันดาลใจ (คือ
ระเบิดจากภายใน) รวมทั้ง ปราชญ์เกษตร / ประธาน ศพก. / ประธานศูนย์เรียนรู้ / เกษตรกรต้นแบบ ต้อง
เป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง 

  6) การด าเนินงานโครงการยังไม่ครบ 5 ประสานอย่างแท้จริง ยังรอคอยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

  7) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ควรมีการเตรียมความ
พร้อมของพ้ืนที่ และตัวเกษตรกรก่อนแจก ตลอดจนควรให้การสนับสนุนตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
เกษตรกรด้วย 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงาน
ได ้ดังนี้ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีผล
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

267 267 100 40,050  
  
 
  172,113.77 
เงินเหลือ 
28,136.23 
บาท น ามา
เบิกจ่ายร่วมกับ
งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน 

 
 
 
100 
 
 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     

267 267 100 160,200 

รวม 200,250 100 



๔๑ 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีผล
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

48 48 100 7,200 ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
เนื่องจาก ได้มีการพา
เกษตรกรไปดูงาน
แปลงต้นแบบก่อนที่
เงินงบประมาณจะ
โอนมาให้ และไมไ่ด้
เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามให้ค าแนะน า
เกษตรกร โดยมีการ
โอนเงินคืนกรมการ
ข้าวเมื่อ เดือน
กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     

48 48 100 28,800 

รวม 36,000 0 0 

ผลการตรวจสอบ 
  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมการข้าว และเอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่  กรมการข้าวและ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความ
เสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวมที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการ 2 จังหวัด ซึ่งมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และ 2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ทั้งนี้ ได้รับ
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ทั้งนี้ จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและ
ในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 



๔๒ 
 

ข้อตรวจพบที่ 1. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรมการข้าวรับผิดชอบในระบบ
จัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่กรมการ
ข้าวรับผิดชอบ ดังนี้   

ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
2,181 ราย 2,180 ราย 2,189 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
2,189 2,032 134 21 2 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล  

 
 
 



๔๓ 
 

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้กรมการข้าว ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพื้นท่ีตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ
สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จ
สิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมการข้าว ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการประเมินผล
การฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 
รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 



๔๔ 
 

ข้อตรวจพบท่ี 3. ไม่พบการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดของโครงการฯ 

  กรมการข้าว ได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชี้วัด คือ ทั้งตัวชี้วัด เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ แต่กรมการข้าวไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า        
กรมการข้าวเห็นว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของ
กระทรวงฯอยู่แล้ว กรมการข้าวจึงใช้ผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเข้าใจผิดในการก าหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลโครงการฯ 

ผลกระทบ  

ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ได ้

ข้อเสนอแนะ   

กรมการข้าว ควรจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือจะได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมการข้าวด าเนินการ ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

ข้อตรวจพบท่ี 4 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวนครสวรรค์ พบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้
รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และมีการปรับแก้ไข
รายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมการข้าว ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า 
“...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย” 

 

 

 

 



๔๕ 
 

2. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมชลประทาน 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของกรมชลประทาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรมชลประทานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณ
ปกติของกรม จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด จึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินงบประมาณที่แน่ชัดในการด าเนินงานทั้งโครงการฯ ได้ว่า กรมชลประทาน
ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ทั้งนี้ สามารถระบุงบประมาณในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนได้เพียงกิจกรรมเดียว คือ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ (กรมชลประทานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 7,014 ราย) ไปศึกษาดูงานในแปลง
ต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้เจียดจ่ายงบประมาณ จ านวน 1,052,100 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน โดยกรม
ชลประทานได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด มิได้จัดท าโครงการของกรมชลประทานเอง 

  กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเกษตรกรจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  วางแผน/ประสานการรับปัจจัย
ของเกษตรกรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสถานการณ์น้ า การรับมือกับสถานการณ์
อุทกภัย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ท าการเกษตรหลังประสบอุทกภัย ฯลฯ แก่เกษตรกร ติดตามความก้าวหน้า 
ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 7,014 ราย แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินการ ท าให้เกษตรกรที่กรมชลประทานรับผิดเพ่ิมขึ้น เป็น 7,029 ราย ใน
พ้ืนที่ 72 จังหวัด   โดยได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
โดยพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้  

7,014 7,029 100.22 1,052,100 1,013,750 96.36 
   เงินเหลือ 38,350 บาท (เนื่องจากจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานอื่นจงึไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย) โอนเงินคืนกรมชลประทานทั้งจ านวน 

2. การส ารวจพื้นที่เพื่อจัดท าผังแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่     
 

7,029 7,029 100 - กิจกรรมการส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดท าผังแปลง และ
การติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าปรกึษากับ
เกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ เจียดจา่ยจากงบปกติ
ของโครงการชลประทานท่ีดินเนินการ ไมส่ามารถ
แยกค่าใช้จ่ายเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไ่ด้ 

3. การติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

7,029 7,029 100 



๔๖ 
 

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  จ านวน 7,029 ราย ครบตาม
เป้าหมายที่กรมชลประทานรับผิดชอบจริง  

2. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่กรมการข้าวรับผิดชอบ จ านวน 7,029 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายกรม
ชลประทานรับผิดชอบจริง  

3. ด าเนินการดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
ตั้งแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึงสิ้นสุดโครงการที่กรมการข้าวรับผิดชอบ จ านวน 7,029 ราย ด าเนินการได้
ครบตามเป้าหมายกรมชลประทานรับผิดชอบจริง 

4. ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560 (เดือนกันยายน มีสรุปผลการ
ด าเนินงานงานแต่ไม่จัดท าตามแบบที่ก าหนด)  

5. ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพื้นที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ  

และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปปัญหา/อุปสรรค์หรือข้อจ ากัด 
ในการปฏิบัติงานโครงการฯ ดังนี้ 

  1) การพบปะตรวจเยี่ยมเกษตรกรของแต่ละหน่วยงานไม่พร้อมกัน เนื่องจากบางหน่วยงาน
ติดภารกิจส าคัญ 

  2) เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถท าบัญชีครัวเรือนได้ เนื่องจากความไม่รู้หนังสือ 
  3) เกษตรกรบางรายเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากมีการติดตามผลและสร้างความคาดหวังกับ

ตัวเกษตรกรมากเกินไป/ เกษตรกรบางรายร้องขอปัจจัยเพิ่ม 
  4) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถ่องแท้/ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูลการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่ ท าให้ด าเนินงานเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทุกราย 

  5) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และภารกิจไม่สอดคล้องกัน 
  6) ไม่มีค่าตอบแทนให้ปราชญ์เกษตรกร 
  7) เกษตรกร Cell ต้นก าหนด และ Cell แตกตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เวลาว่างไม่ตรงกัน ท า

ให้การนัดพบกันท าได้ยาก 
  8) ขาดการบูรณาการกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ 
  9) เกิดอุทกภัยในพื้นท่ี ท าให้พื้นที่ด าเนินการเสียหายและเข้าเยี่ยมเกษตรกรเป็นไปได้ยาก 

  จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง และ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง 

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง  มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะ และมีผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 



๔๗ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

290 290 100 43,500 43,500 100 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

290 290 100 - กิจกรรมการส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลง และการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ เจียด
จ่ายจากงบปกติของโครงการชลประทาน
ที่ดินเนินการ ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่าย
เฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 

3 .  ก า ร ติ ด ต า ม  ดู แ ล  ใ ห้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่
รับผิดชอบ     

290 290 100 

โครงการชลประทานนครสวรรค์ 

โครงการชลประทานนครสวรรค์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีผลด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและขั้นตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

55 55 100 8,250 8,250 100 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

55 55 100 - กิจกรรมการส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลง และการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ เจียด
จ่ายจากงบปกติของโครงการชลประทาน
ที่ดินเนินการ ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่าย
เฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 

3 .  ก า ร ติ ด ต า ม  ดู แ ล  ใ ห้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่
รับผิดชอบ     

55 55 100 

ผลการตรวจสอบ 

  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ด าเนินการ 2 จังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 2) โครงการส่ง



๔๘ 
 

น้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง และ 3) โครงการชลประทานนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐานในการตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและใน
พ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรมชลประทานรับผิดชอบในระบบ
จัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่กรม
ชลประทานรับผิดชอบ  ดังนี้  

ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
7,014 ราย 7,029 ราย 7,204 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่มN 
7,204 6,105 780 288 31 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 

 



๔๙ 
 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล  

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้กรมชลประทาน ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ
สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตรวจพบที่ 2.  มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง และ โครงการ
ชลประทานนครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัด
ฝึกอบรมเสนอผู้อ านวยการโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ าฯ ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้า
ส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 



๕๐ 
 

ข้อเสนอแนะ  

กรมชลประทาน ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ     
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของโครงการชลประทานร้อยเอ็ด  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาชีกลาง และ โครงการชลประทานนครสวรรค์ พบว่า โครงการชลประทานนครสวรรค์ มีการใช้
ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และมีการปรับแก้ไขรายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมชลประทาน ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า 
“...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย” 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

3. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เป็นงบ
ด าเนินงาน ทั้งสิ้น 6,158,500 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ จ านวน 6,158,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับ  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแยกเป็น 3 กิจกรรม คือ 
1.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 412,500 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายส าหรับแนะน าส่งเสริมและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร (2,750ราย) 62 จังหวัด 

เป็นเงิน 1,375,000 บาท 

3.ค่าใช้จ่ายในอบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (70,000 ราย) เป็นเงิน 
4,371,000 บาท 

โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ จ านวน 70,000 คน  

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 12 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะ สามารถจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพได้ 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

412,500 412,500 - 2,750 2,750 100 

2.แนะน าส่งเสริมและติดตาม
เยี่ยมเยียนเกษตรกร 

1,375,000 1,375,000 - 2,750 2,750 100 

3.อบรมสอนแนะการจัดท าบัญชี 4,371,000 4,371,000 - 70,000 70,000 100 
รวมทั้งสิ้น 6,158,500 6,158,500 - - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

  จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด และส านักงานตรวจบัญชีนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการ
ด าเนินงานได ้ดังนี้ 
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ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 820,300 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 820,300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 270 ราย) จ านวน 
40,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 405,000 บาท และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกร 4,685 ราย เป็นเงิน 374,800 บาท (ตามตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

40,500 40,500 - 270 270 100 

2.ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยม
เยียน 

405,000 405,000 - 270 270 100 

3.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

374,800 374,800 - 4,685 4,685 100 

รวมทั้งสิ้น 820,300 820,300 - - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 

  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 223,420 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 223,420 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 70 ราย) จ านวน 
10,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 105,000 บาท และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกร 1,349 ราย เป็นเงิน 107,920 บาท (ตามตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

10,500 10,500 - 70 70 100 

2.ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยม
เยียน 

105,000 105,000 - 70 70 100 

3.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

107,920 107,920 - 1,349 1,349 100 

รวมทั้งสิ้น 223,420 223,420 - - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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และตัวชี้วัดที่โครงการก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มโครงการพิเศษ และเข้าตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) พบว่าการ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของโครงการฯ ใน
ภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับผิดชอบใน
ระบบ พบว่า  
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน และยังมิได้
ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 4 และตารางที่ 5) 
ตารางที่ 4 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
2,750 ราย 2,750 ราย 2,786 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 5 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
2,786 1,908 499 377 2 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 
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  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรได ้

ข้อเสนอแนะ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรแจ้งส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบเกษตรกร
เป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูลในระบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 
พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอหัวหน้า
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จดังานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้อง
ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 



๕๕ 
 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง 
มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่
ก าหนด ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วน
ราชการและเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงิน
นั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อตรวจพบท่ี 4 ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน แต่ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีเพียงใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ด าเนินการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และส่งผลให้เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ข้อเสนอแนะ 

  ในคราวต่อไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และตามหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในเรื่องระเบียบ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 



๕๖ 
 

4. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรมพัฒนาที่ดินไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณ
ปกติของกรม จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรม ส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด จึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินงบประมาณที่แน่ชัดในการด าเนินงานทั้ง
โครงการฯ ได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ทั้งนี้ 
สามารถระบุงบประมาณในการด าเนินงานที่ชัดเจนได้เพียงกิจกรรมเดียว คือ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 
6,292 ราย) ไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้เจียดจ่ายงบประมาณ จ านวน 943,800 บาท เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์  -  เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
    -  เพ่ือให้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ไปปรับใช้ในด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที ่

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 
  กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้
ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับปรุงบ ารุงดิน
ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพ้ืนที่  เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง และน าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสม สามารถลด
รายจ่าย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ใหร้ับผิดชอบเกษตรกรรวม 6,292 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 73 จังหวัด แต่เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรในระดับจังหวัดท าให้เกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบจริงลดลง คงเหลือ

-เกษตรกรได้รับค าปรึกษาแนะน าและ
ประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการ
รับรอง GAP จ านวน 33,972 แปลง/ราย 
-เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเอกสารตาม
ระบบการจัดการมาตรฐาน GAP  
   -แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 

   -ระบบควบคุมภายใน GAP 
แบบกลุ่ม  
    จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 

 

 มีการสรุปประเมินสถานการณ์การ
ด าเนินงานโครงการ (GAP) จ านวน 1 เร่ือง 

 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน ได้รับการ
พัฒนาในการเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ
วิทยากรหลักด้าน GAP จ านวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรตามระบบ GAP พืช 
- แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 
- แบบกลุ่ม จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 
 

เกษตรกร จ านวน 882 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ของ 
GAP อาสา จ านวน 1 คร้ัง 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เกษตรกรร้อยละ 77  
มีการน าความรู้ด้าน
การผลิตและจัดการ
สินค้าตามมาตรฐาน 
GAP ไปใช้ในการท า
การเกษตร 

ผลผลิต 
(Output) 

1.เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
33,972ราย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาใน
การผลิตสินค้าเกษตร
ตามระบบ GAP 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากร
หลักในการถา่ยทอด
ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานเกษตร GAP 
 

มีการหารือแนวทางการรับรอง GAP 
คณะอนุกรรมการความร่วมมอืของจนท.  
ในพื้นที่ 9 เขต 
 

 

ตัวช้ีวัด (Kpi) 

153 



๕๗ 
 

จ านวน 6,244 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 76 จังหวัด (ปรับหลังจากพาเกษตรกรดูงานแล้ว) โดยมีกา ร
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/
ศูนย์เรียนรู้ (ราย) 

6,292 6,235 99.10 943,800 943,800 100 

2. การส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจัดท า
ผังแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ(ราย) 

6,244 6,244 100 งบประมาณ 
- กิจกรรมส่งเสรมิองค์ความรูเ้ชิงปฏิบัติการ เจียดจา่ย
จากงบประมาณตามนโยบายส าคญัของกระทรวง
เกษตรฯ ปี 2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน 943,800 
บาท 
- กิจกรรมสนบัสนุนการปรับปรุงบ ารุงดิน การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การส ารวจพื้นท่ีเพื่อ
จัดท าผังแปลง และการติดตาม ดแูล ให้ค าแนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ เจียดจ่ายจากงบ
กิจกรรมปกติของสถานีพัฒนาที่ดนิท่ีด าเนินการไม่
สามารถแยกงบประมาณเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ได ้
 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านการพัฒนาท่ีดิน (ราย) 
- กรมรับผดิชอบ 
- หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ 

 
 
6,244 

 
 
6,227 
31,799 

 
 
99.72 

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาท่ีดินให้กับ
เกษตรกร(ราย) 
- กรมรับผดิชอบ 
- หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ 
(สนับสนุนตามความต้องการ
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 

 
 
 
6,244 

 
 
 
6,207 
35,940 

 
 
 
99.40 

5. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่
รับผิดชอบ 

6,244 6,244 100 

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระน้ าในไร่นานอกเขต

ชลประทานตั้งแต่ปี 2556-2559 ส่งให้กับ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งต่อให้กับ 
Single Command ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส ารวจ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่
ละจังหวัด 

1.2 ด าเนินการจัดท า/ดูแล ระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อมน าหลักการ
ทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ/อบรม การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.3 ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน จ านวน 6,235 ราย ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 57 ราย   (กรมพัฒนาที่ดินได้รับ



๕๘ 
 

มอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 6,292 ราย) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรในระดับ
จังหวัด ท าให้เกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบลดลงในช่วงแรก 

1.4 ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่รับผิดชอบ จ านวน 6,244 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง 
(ปรับเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ด าเนินการหลังการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน) 

1.5 ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง พด. น้ าหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินโดยการ
ปรับจากกิจกรรมปกติต่างๆ เข้าไปด าเนินงาน ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และตามความต้องการของเกษตรกร 
โดยแยกเป็น  

- เกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ จ านวน 6,227 ราย 
- เกษตรกรที่กรมอ่ืนรับผิดชอบ จ านวน 31,799 ราย 
1.6 ด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรม

พัฒนาที่ดินรับผิดชอบ จ านวน 6,244 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง 
1.7 ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2560  
1.8 ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ 

 และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปปัญหา/อุปสรรค์หรือข้อจ ากัด 
และแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงานโครงการฯ ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค์หรือข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงานโครงการฯ 

1. ไม่มีงบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินงานโครงการ ทุกหน่วยงานวางแผนร่วมกันล่วงหน้าให้ทันกับการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

2. เป้าหมายของเกษตรกรมีจ านวนมาก ก าหนดจ านวนเป้าหมายเกษตรกรที่มีความเป็นไปได้
โดยต้องเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ
จริงๆ น าร่องการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่เป็นรูปธรรมและเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

3. การเริ่มด าเนินงานโครงการในแต่ละกลุ่มเกษตรกร
ไม่พร้อมกัน รวมทั้งข้อมูลจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย
แตล่ะกลุ่มของแต่ละจังหวัดระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่
กับหน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับมาไม่ตรงกัน ท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ทบทวนและตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรเป้าหมาย
กับ sc เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
เกษตรกรให้ตรงกัน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือทุกหน่วยงานจะได้มีข้อมูลชุดเดียวกัน
และวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนร่วมกัน 

4. แผนปฏิบัติงานโครงการมีรายละเอียดมากและมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการ

4. การจัดท าแผนปฏิบัติ งานควรมีการก าหนด
แผนงานในภาพรวมทั้งปี เพ่ือให้มีการเตรียมการ



๕๙ 
 

ปัญหา/อุปสรรค์หรือข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงานโครงการฯ 
รายงานผลไม่ต่อเนื่อง ล่วงหน้าในการปฏิบัติ งาน และก าหนดรูปแบบ

รายงานผลการด าเนินงานให้ละเอียดชัดเจนไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อย และสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันใน
การรายงานให้ทั้ง sc และส่วนกลาง 

5. เกษตรกรขาดการด าเนินงานกิจกรรมในแปลง
อย่ างต่อ เนื่ อง  และไม่พร้อมร่ วมท ากิ จกรรมที่
หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นฤดู
การผลิต และมีภารกิจด้านอ่ืนที่ต้องด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นถึง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการและการท า
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 

6. การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในการลงพ้ืนที่
ไปพบเกษตรกรในพ้ืนท าได้ไม่พร้อมกัน เนื่องจาก
จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและแต่ละ
หน่วยงานติดภารกิจด้านอื่นท่ีต้องด าเนินการ 

ทุกหน่วยงานวางแผนร่วมกันก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้ตรง
การและยืดหยุ่น เพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวขึ้น รวมทั้งด าเนินงาน
เท่าที่จ าเป็นให้ครบถ้วนเพ่ือจะเป็นการบกวนเวลาใน
การประกอบอาชีพของเกษตรกร 

7. เกษตรกรบางรายต้องการปัจจัยการผลิตที่ภาครัฐ
ไม่สามารถสนับสนุนให้ได้ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์
การเกษตร 

วางแผนการด าเนินงานให้มีความยืดหยุ่นให้ระยะเวลา
กับเกษตรกรได้เรียนรู้ ค่อยเป็นค่อยไป ลงมือด้วย
ความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง และไม่เร่งรัดการด าเนินงาน 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ด าเนินการจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดนครสวรรค์ ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีผลด าเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 
กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิการ โดยพา
เกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

553 553 100 82,950 82,950 100 

2. การส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจัดท าผังแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 

553 553 100 - กิจกรรมสนบัสนุนการปรับปรุงบ ารุงดิน 
(สนับสนุนตามความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี)   การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน การส ารวจ
พื้นที่เพ่ือจัดท าผังแปลง และการตดิตาม 
ดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่
กรมรับผิดชอบ เจียดจ่ายจากงบกิจกรรม
ปกติของสถานีพัฒนาที่ดินไมส่ามารถ

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนา
ที่ดิน  
- กรมรับผดิชอบ 
- หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ 

 
 
553 

 
 
396 
2,241 

 
 
71.61 



๖๐ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
ที่ดินให้กับเกษตรกร 
- กรมรับผดิชอบ 

 
 
553 

 
 
553 

 
 
100 

แยกงบประมาณเฉพาะโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได ้

5. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษากับ
เกษตรกรทีร่ับผดิชอบ 

 
553 

 
553 

 
100 

รวม 82,950 82,950 100 

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีผล

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 
กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิการ โดยพา
เกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

127 127 100 19,070 19,070 100 

2. การส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจัดท าผังแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

127 127 100 - กิจกรรมสนบัสนุนการปรับปรุงบ ารุงดิน 
(สนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร
ในพื้นที่)   การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดิน การส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจัดท า
ผังแปลง และการตดิตาม ดูแล ให้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบ เจยีดจ่ายจากงบกิจกรรมปกติ
ของสถานีพัฒนาที่ดินไมส่ามารถแยก
งบประมาณเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ได ้

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนา
ที่ดิน  
- กรมรับผดิชอบ 

 
 
127 

 
 
127 

 
 
100 

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
ที่ดินให้กับเกษตรกร 
- กรมรับผดิชอบ 

 
 
127 

 
 
127 

 
 
100 

5. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษากับ
เกษตรกรทีร่ับผดิชอบ 

 
127 

 
127 

 
100 

รวม 19,070 19,070 100 

ผลการตรวจสอบ 
  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมพัฒนาที่ดินและเอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ กรมพัฒนาที่ดินและ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความ
เสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวมที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการ 2 จังหวัด ซึ่งมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และ 2) สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับ



๖๑ 
 

ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและใน
พ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อตรวจพบท่ี 1.  การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบในระบบ
จัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่กรมพัฒนา
ที่ดินรับผิดชอบ  ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
6,292 ราย 6,244 ราย 6,357 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่มN 
6,357 4,579 1,327 440 11 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 

 



๖๒ 
 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล  

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ
สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้น
การจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินทราบ
แล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

 



๖๓ 
 

ข้อเสนอแนะ  

กรมพัฒนาที่ดินควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ      
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบที่ 4. ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ ไม่ชัดเจน และไม่ได้จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดของ
โครงการฯ 

  กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดของโครงการฯ เป็น 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณก าหนดเป็น 
“จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในแปลง
ต้นแบบ” แต่ไม่ได้ระบุจ านวนของเกษตรกรว่าต้องมีจ านวนเท่าใด และ ได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเป็น  
“ร้อยละของเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในพ้ืนที่ของตนเอง” แต่ไม่ได้ระบุจ านวนร้อยละของ
เกษตรกรว่าต้องมีจ านวนร้อยละเท่าใด 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไดช้ี้แจงว่า กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงฯอยู่แล้ว กรมพัฒนาที่ดินจึงใช้ผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรด้วย 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเข้าใจผิดในการก าหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลโครงการฯ 

ผลกระทบ  

ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ได้ 

ข้อเสนอแนะ   

กรมพัฒนาที่ดินควรก าหนดตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการให้มีความชัดเจน สามารถวัดผล
ได้ และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือจะได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรม
พัฒนาที่ดินด าเนินการได้ 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

5. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมปศุสัตว์ 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรมปศุสัตว์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณ    
จาก 5 แผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง งบด าเนินงาน จ านวน 1,017,450 
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการน าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 
    2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ งบด าเนินงาน จ านวน 7,000,000 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามันในการติดตามงานตามภารกิจ
กรรมปศุสัตว์และภารกิจตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3. โอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งบด าเนินงานไปตั้งจ่ายภายใต้
แผนงาน/โครงการ กิจกรรมเดียวกัน เป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน 10,985,900 บาท เพ่ือเป็นงบประมาณในการ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกและอาหารสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
   4. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกษตรกรรับการ
ถ่ายทอด (ก.พ.ก) จ านวน 350,000 บาท เป็นงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์  
   5. เจียดจ่ายวัคซีนเวชภัณฑ์ จากกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค
ไข้หวัดนก จ านวน 6,456,771.92 บาท 
   6. ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากบริษัทเอกชน เป็นไก่ไข่ จ านวน 259,150 ตัว และเป็ด
ไข่ จ านวน 1,090 ตัว คิดเป็นเงินงบประมาณ จ านวน 16,035,350 บาท 
   รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 41,845,471.92 บาท 
   โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ของกรมปศุสัตว์ 
ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์  - เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือ
ร าลึกในพระมหา กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร 

- เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และ
มีรายได้เสริม 

- เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรท าเกษตรทฤษฎีใหม่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาหารลด
รายจ่ายและจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ 

 
 



๖๕ 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนเกษตรกรที่น้อมน าทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 70,000 ราย 
2) จ านวนสัตว์เพ่ิมข้ึน 440,000 ตวั 
3) มีมูลสัตว์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเป็นอาหารปลา 300 ตัน 

ผลลัพธ์ /ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

1) ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเป็นระบบผลิตทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง 
2) เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานปศุสัตว์ 
ลดรายจ่าย 
    - ค่าอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน 
    - ค่าปุ๋ยในการผลิตพืช 
เพ่ิมรายได้ 
    - มีรายได้เสริมจากการท าปศุสัตว์ (จ าหน่ายไข่หรือพันธุ์สัตว์) 
ยั่งยืน 
    - จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากการเพาะขยายพันธุ์ 

 
 
1,000 ฟอง/ครัวเรือน 
ร้อยละ 20 
 
2,000 บาท/
ครัวเรือน 
30 ตัว/แม่ 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์ปีก) ให้กับ
เกษตรกร 70,000 ราย และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วย
เกษตรกรจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ติดตามความก้าวหน้า 
ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึง ติดตามให้ค าปรึกษาด้านปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิต ทั้ง 70,000 ราย 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) กรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 6,797 ราย แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรในพ้ืนที่
ด าเนินการ ท าให้เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ลดลงเหลือ 6,783 ราย (จ านวน
เกษตรกรแตกต่างกันกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายในบางจังหวัด) ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด       
ตามตาราง ที่ 1 

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิการ โดย
พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงตน้แบบ/
ศูนย์เรียนรู ้
 
 

6,797 6,783  99.80  1,017,450 1,017,450 100 



๖๖ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร(ราย) 
- จ านวนสัตว์ปีกท่ีส่งเสริมสู่เกษตรกร(ตัว) 
 
- สนับสนุนอาหารสัตวส์ู่เกษตรกร(ราย) 
- สนับสนุนวัคซีนเวชภณัฑส์ู่เกษตรกร(ราย) 

 
70,000 
350,000 
 
70,000 
70,000 

 
69,954  
350,065 
 
69,954  
69,954 

 
99.93 
100.01 
 
99.93 
99.93 

 
 
 10,985,900 
*16,035,350 
 
6,456,771.92 

 
 
10,969,776.40 
*16,035,350 
 
6,456,771.92 

 
 
99.85 
100 
 
100 

หมายเหตุ :  
1. กรมปศุสัตวเ์ตรยีมพันธุ์สตัว์ปีกจ านวน 350,000 ตัว ส าหรับเกษตรกร 70,000 
และได้รับสนับสนุนเพิ่มเติม 65 ตวั 
2. แจกพันธุ์สัตว์ปีกใหเ้กษตรกรจริง จ านวน 69,954 ราย สัตว์ปีกทั้งหมดรวม 
349,835 ตัว 
3. เกษตรกรไม่ขอรับปัจจยัการผลติจ านวน 46 ราย คือ จังหวัดชุมพร 5 ราย และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 41 ราย ซึ่ง สัตว์ปีก/อาหารสตัว์/วัคซีนเวชภัณฑ์ ท่ีเตรียมไว้
ส าหรับเกษตรกร 46 ราย ได้มอบให้กับศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนท่ีด าเนินการ 

หมายเหตุ :  
1. งบประมาณที่เหลือ 16,123.60 คืนกรม 

  2. งบประมาณ  *16,035,350 ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทเอกชน 
 

3. จัดท าคู่มือการเลี้ยงสตัว์ปีก (แผ่นพับ) 100,000 
 

100,000 
 

100 350,000 
 

250,000 71.43 

หมายเหตุ : งบประมาณทีเ่หลือ 100,000 
คืนกรม 

4. ค่า เบี้ย เลี้ยงและค่าน้ ามัน ในการ
ติดตามงานตามภารกิจกรรมปศุสัตว์และ
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

70,000 69,954  
 

99.93 
 

7,000,000 
 

6,966,551 99.52 

หมายเหตุ : งบประมาณทีเ่หลือ 33,449 คืน
กรม 

รวม 41,845,471.92 41,695,899.32 99.64 

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  จ านวน 6,783 ราย ครบตาม
เป้าหมายจริงที่กรมรับผิดชอบ  

2. ด าเนินการจัดเตรียมพันธุ์สัตว์ปีก เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
70,000 ราย ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ส านักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2. แผน-ผล การแจกปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

รายการ แผน ผล หมายเหตุ 
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 70,000 69,954 ไม่ได้ตามแผน เนื่องจากเกษตรกร

จ านวน  46  ร า ย  ไ ม่ ขอรั บกา ร
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ระยะเวลาการแจกปัจจัยการ
ผลิต (ระยะเวลา) 

ม.ค. 2560 ธ.ค.59-ก.พ. 60 ไม่ได้ตามแผน เนื่องจาก เกิดอุทกภัย
ช่วงการมอบปัจจัยการผลิต และ



๖๗ 
 

รายการ แผน ผล หมายเหตุ 
เกษตรกรบางรายยังไม่มีความพร้อม
ของคอกในการเลี้ยงสัตว์ปีก  
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงต้องท าการปรับ
แผนในการแจกปัจจัยการผลิต 

ปัจจัยการผลิต  
1) สัตว์ปีก อายุ 45 วัน (ตัว)      
จ านวน 5 ตัว/ราย 
1. ไก่ไข่/ไก่โรด 
2. ไก่พ้ืนเมือง 
3. เป็ดเทศ 
4. เป็ดไข่ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
350,065 
 
271,825 
33,935 
23,845 
20,460 
 
 
 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์ปีก
ให้กับเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ 
ครบตามแผนที่ ก าหนดไว้  แต่  มี
เกษตรกรที่ไม่ประสงค์รับปัจจัยการ
ผลิตจ านวน 46 ราย ท าให้จ านวน
สัตว์ที่เหลือ จ านวน 230 ตัว ได้มอบ
ให้กับศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ด าเนินการ
(จังหวัดเลยได้สัตว์ปีก เพ่ิม 65 ตัว 
จังหวัดชุมพร ไม่รับพันธุ์สัตว์ 5 ราย 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่รับ
พันธุ์สัตว์ จ านวน 41 ราย)  
 
ที่มา : แผนการผิตและส่งมอบปัจจัย
การผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
70,000 ราย ปีงบประมาณ 2560  

2) อาหารสัตว์ปีก (กิโลกรัม) 
    5 กิโลกรัม/ราย 

350,000 
 

350,000 
 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้จัดหา 

3) วัคซีนสัตว์ปีก (ชุด) 
    1 ชุด/ราย 

70,000 70,000 เจียดจ่ายจากส านักควบคุมป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์  

3. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ จ านวน 6,783 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 

4. ด าเนินการดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป้าหมาย   
ที่ได้รับปัจจัยการผลิต จ านวน 69,954 ราย ด าเนินการได้ครบตามจ านวนเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับปัจจัยการ
ผลิต 

5. ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2560  

6. ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการถอดบทเรียนและ
สรุปปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปได้ดังนี้ 



๖๘ 
 

ตารางท่ี 3. สรุปข้อมูลการถอดบทเรียนโครงการ  
ประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 
1. วิสัยทัศน์/เป้าหมาย 
การก าหนดเป้าหมายของ
โครงการ/ประโยชน์ที่เกษตร
ได้รับ 
ความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ
(output/outcome) 

 
มีความเหมาะสม 
 เป็นประโยชน์ช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดรายจ่ายค่าอาหาร
บริโภคในครัวเรือน และจ าหน่าย
ผลผลิตไข่เพ่ิมรายได้เสริม 

 
 

2. โครงสร้าง กลไก การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

เวที 3 ประสาน 5 ประสาน 
ระดมความคิด แก้ปัญหา และหา
แนวทางพัฒนาร่วมกันเป็นเรื่องดีที่
ควรท าต่อ 
 การใช้รูปแบบแตก cell โดย
เกษตรกรชักชวนคนอ่ืนมาเข้าร่วม
โครงการ และด าเนินการไปด้วยกัน
เป็นเรื่องดี 
 ให้ SC เป็นองค์กรการขับเคลื่อน
มีความเหมาะสม 

ควรมีเจ้าภาพหลักผลัดเปลี่ยนแต่
ละครั้งแต่ละพ้ืนที่อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้งใน 1 ต าบล โดยมีผู้แทน 
กษ จังหวัด เป็นฝ่ายเลขา ก าหนด
ประเด็นการท าเวที และสรุป
ประเด็นที่ได้รับการแก้ไขจากเวที 
ประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต้อง
เสนอต่อ และจัดท าสรุปการท าเวที 
3 ประสาน 5 ประสาน ของแต่ละ
จังหวัดรายงานให้กระทรวงทราบ
เป็นรายเดือน รายปี 

3. การแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การบริหารงบประมาณ 
กระบวนการและล าดับขั้นการ
ท างานที่สอดประสานกัน เช่น 
ระบบการส่งมอบปัจจัยการผลิต 
การตรวจเยี่ยม หรือการเก็บ
ข้อมูลเกษตรกร 
 การติดตามและเกษตรกร 

 
 มีการบูรณาการท างานมีความ
เหมาะสม 
 กรมปศุสัตว์มีงบประมาณในการ
ด าเนินงานและติดตามให้หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติ โดยพิจารณาจากจ านวน
เกษตรกรที่รับผิดชอบและ การเป็น
เจ้าภาพ 
 

 
 งบประมาณในการจัดท าเวที 3 
ประสาน 5 ประสาน และส่งเสริม
องค์ความรู้ในการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ควรบูรณาการ 
การมอบปัจจัยการผลิต สามารถ
ยืดหยุ่นได้ ตามฤดูกาลผลิตและ
เงื่อนไขเฉพาะ เช่น ประกาศเขต
โรคระบาดสัตว์  
ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรควรท า
คอกเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือช่วยป้องกัน
ศัตรู และสร้างระบบป้องกันโรค
ระบาดสัตว์ปีกท่ีดี 
 ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการควรแสดงบนแผนที่ GIS 
MIS ทุกหน่วยงานสามารถเข้าดูได้
ง่ายและน าไปใช้ประโยชน์ในการ



๖๙ 
 

ประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

บริหารจัดการได้ 
 พัฒนาระบบการตรวจเยี่ยม
ติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การตลาดยังไม่มีความชัดเจน
เท่าท่ีควร รวมไปถึงควรพัฒนา
ความรู้เกษตรกรในการแปรรูป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตหลักของ
เกษตรกร 

4. การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และเกษตรกร 

การใช้ช่องทาง app line ได้ผลดี  
 การท าสื่อแบบ info graphic 
เกษตรกรเข้าใจง่าย 
 

ควรจัดท าเว็บไซด์ของโครงการใน
ระดักระทรวงฯ 
สื่อแบบ info graphic บางเรื่อง
ควรเป็นรูปแบบที่เกษตรกรเข้าใจ
ได้ง่าย 

5. ความพร้อมและองค์ความรู้ 
ความเข้าใจของเกษตร/
ปราชญ์/เอกชน/
สถาบันการศึกษา 

เกษตรกรมีความเข้าในระดับหนึ่ง 
กรมปศุสัตว์มีเอกสารแผ่นพับ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย  

ที่มา : แบบถอดบทเรียน โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 กรมปศุสัตว์ 

ปัญหา/ อุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการ ของกรมปศุสัตว ์

  1. การมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรบางรายยังไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเกิดอุทกภัย
ช่วงการมอบปัจจัยการผลิต  และเกษตรกรบางรายยังไม่มีความพร้อมของคอกในการเลี้ยงสัตว์ปีก 

2. เกษตรกรบางรายยังไม่เห็นความส าคัญของจัดท าสรุปการท าเวที 3 ประสาน 5 ประสาน  
3. การตลาดยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นควรพัฒนาความรู้เกษตรกรในการแปรรูป

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตหลักของเกษตรกร 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด และ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมพอควร และมีผลด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและขั้นตอนที่โครงการฯ 
ก าหนด ดังนี้ 
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กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรที่
ได้รับมอบหมายไปศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 
 

376 376  100 56,400 56,400 100 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
- เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 
- ไก่ไข่ อายุ 45 วัน จ านวน 5 
ตัว/ราย 
- อาหารไก่ไข่ จ านวน 5 
กิโลกรัม/ราย 
- ยาปฏิชีวนะ จ านวน 1 ซอง/
ราย 
- หญ้าเนเปียปากช่อง 1 มัด/
ราย 
 
 

 
4,685 
23,425 
 
23,425 
 
4,685 
 
4,685 

 
4,685 
23,425 
 
23,425 
 
4,685 
 
4,685 
 

 
100 
100 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
374,800 
 

 
 
 
 
374,800 

 
 
 
 
100 

- พันธุ์ไก่ไข่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแหลมทองฟาร์ม จ ากัด 
- อาหารไก่ไข่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ยาปฏิชีวนะได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ 
- หญ้าเนเปียปากช่อง ได้รับการจัดสรรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 

3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ
เลี้ยงสัตว์ปีกให้กับเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยการแจกคู่มือ
การเลี้ยงสัตว์ปีก (แผ่นพับ) 

4,685    ไม่พบเอกสารการแจกจ่ายคู่มือการแนะน า
การเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า 
เนื่องจากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึง
ไม่สามารถหาเอกสารให้ตรวจสอบได้ 

4. การบริหารจัดการโครงการ 
- เกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามัน ใน
การติดตามงานตามภารกิจ
กรรมปศุสัตว์และภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 
4,685  
 
 

 
4,685  
 
 

 
100 
 
 
 

 
468,500 

 
441,120 
(เงินคงเหลือ 
33,140 บาท 
เบิกจ่ายรวมกับ
งบปกติของ
หน่วยงาน) 

 
94.16 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีผล
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

 

 



๗๑ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรที่
ได้รับมอบหมายไปศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 
 

230 230  100 30,450 30,450 100 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
- เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 
- ไก่ไข่ อายุ 45 วัน จ านวน 5 
ตัว/ราย 
- เป็ดไข่ อายุ 45 วัน จ านวน 
5 ตัว/ราย 
- อาหาร จ านวน 5 กิโลกรัม/
ราย 
- ยาปฏิชีวนะ จ านวน 1 ชุด/
ราย 
- หญ้า เนเปียปากช่อง 10 
ท่ อ น / ร า ย  ( เ ฉ พ าะ ร า ย ที่
ต้องการรับการสนับสนุน) 
- เมล็ดกระถิน 1 ซอง/ราย 
(เฉพาะรายที่ต้องการรับการ
สนับสนุน) 
 
 

 
1,349 
2,305 
 
4,440  
 
6,745  
 
1,349 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,349 
2,305 
 
4,440  
 
6,745  
 
1,349  
 
10,730 
 
 
1,063 

 
100 
100 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
 
 
107,920 

 
 
 
 
 
 
107,846 
(เงินคงเหลือ 
74 บาท 
เบิกจ่ายรวม
กับงบปกติ
ของ 

 
 
 
 
 
 
99.93 

- พันธุ์ไก่ไข่ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเมืองทองฟาร์ม อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา (ฟาร์มในเครือบริษัทแหลมทองฟาร์มจ ากัด) 
- พันธุ์เป็ดไข่ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์ นครสวรรค์ 
- อาหารไก่ไข่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ยาปฏิชีวนะฯ/วิตามินฯ/ยาก าจัดพยาธิ ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ 
- เมล็ดกะถิน/หญ้าเนเปีย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร 

3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ
เลี้ยงสัตว์ปีกให้กับเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยการแจกคู่มือ
การเลี้ยงสัตว์ปีก (แผ่นพับ) 

1,760 1,760 100 รายการคู่มือการ
เลี้ยงสัตว์ปีก 

รับ
จัดสรร
(แผ่น) 

แจกจ่าย 
(แผ่น) 

1.  การเลี้ยงไก่ไข่                  460 460 
2. การเลี้ยงเป็ดไข่ 1,000 1,000 
3. การเลี้ยงเป็ดเนื้อ 200 200 
4 .  ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่
พื้นเมือง 

100 100 

รวม 1,760 1,760  
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กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

4. การบริหารจัดการโครงการ 
- เกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามัน ใน
การติดตามงานตามภารกิจ
กรรมปศุสัตว์และภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 
1,349  
 

 
1,349  
 

 
100 
 
 
 

 
134,900 

 
134,460 
(เงินคงเหลือ 
440 บาท 
เบิกจ่ายรวมกับ
งบปกติของ
หน่วยงาน) 

 
99.67 

ผลการตรวจสอบ 

  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมปศุสัตว์ และเอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ กรมปศุสัตว์และ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความ
เสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวมที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการ  2 จังหวัด ซึ่งมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 
และ 3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
  ทั้งนี้ จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและ
ในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบในระบบ
จัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่         
กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
6,783  ราย 6,783 ราย 6,771 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
6,771 6,099 552 114 6 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร
และพบข้อผิดพลาดแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้ เนื่องจากข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล จึงได้แจ้งให้พ้ืนที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้กรมปศุสัตว์ ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ



๗๔ 
 

สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด และ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผล
การจัดฝึกอบรมเสนอปศุสัตว์จังหวัด ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมปศุสัตว์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับ  
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการประเมินผล
การฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 
รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3. ไม่พบการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดของโครงการฯ 

  กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ เป็น 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดระดับผลผลิตและ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ แต่กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า        
กรมปศุสัตว์เห็นว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของ
กระทรวงฯอยู่แล้ว กรมปศุสัตว์จึงใช้ผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วย 

สาเหต ุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าใจคลาดเคลื่อนในการประเมินผลโครงการ โดยเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินโครงการแล้ว จึงมิได้จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดย่อยที่กรม
ก าหนด 

ผลกระทบ  ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการได้ เนื่องจากผลการ
ประเมินที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินนั้นไม่ครบคลุมกับตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ  กรมปศุสัตว์ควรจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือจะได้ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการได ้
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6. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมประมง 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของกรมประมง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรมประมงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณ    
จากเงินงบริหารส่วนกลางกรมประมง จาก 3 แผนงาน ได้แก่ 
   1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรอย่าง
เป็นระบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง จ านวน 3,338,700 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเกษตรกรศึกษาดู
งานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ และจ านวน 938,700 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่/ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2,100,000 บาท และค่าบริหารโครงการ 
จ านวน 300,000 บาท   
   2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นงบประมาณในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า (ปลากินพืช) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 10,075,506 บาท 
   3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง เป็นงบประมาณในการ
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จ านวน 700,000 บาท 
   รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 14,114,206 บาท 
   โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ภายใตโ้ครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ของประมง ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์  - เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือ

ร าลึกในพระมหา กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการด าเนิน

กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร 
- เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และ

มีรายได้เสริม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  -  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

                                     -  เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบใน
การท ามาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว 

  กรมประมง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้กับ
เกษตรกร 70,000 ราย และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วย
เกษตรกรจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ติดตามความก้าวหน้า 
ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึง ติดตามให้ค าปรึกษาด้านประมงให้กับ
เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิต ทั้ง 70,000 ราย 
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 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) กรมประมง ไดร้ับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 6,258 ราย แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกร      
ในพ้ืนที่ด าเนินการ ท าให้เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมประมง เพ่ิมขึ้นเป็น 6,458 ราย ใน
พ้ืนที่ 75 จังหวัด โดยได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู ้

6,258 6,458 103.20 938,700 906,006.05 
(เงินเหลือ 
32,693.95   
โอนคืนกรม) 

96.52 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ปลากินพืช 17 ชนิด ขนาดตัว 
3-5 เซนติเมตร 3,000 ตัว/ไร่ 
เกษตรกร 70,000 ราย 

 
210,000,000 
 
70,000 

 
86,522,621  
 
68,098 

 
41.20 
 
97.28 

 
10,075,506 

 
10,075,506 

 
100 

3. ส่งเสริมความรูเ้รื่องการเลี้ยง
ปลาให้กับเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยการจัดท าเอกสาร
เผยแพร ่“การเลีย้งปลาอย่างไรให้โต” 

70,000 
 

68,098 
 

97.28 700,000 
 

700,000 
 
 

100 

4. การบริหารจดัการโครงการ 
    1. การส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจดัท า
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่กับ
เกษตรกรทีร่ับผดิชอบ   
    2. การติดตาม ดูแล ให้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่
ได้รับมอบปัจจัยการผลิต/การ
ติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 

 
6,458 
 
 
70,000 

 
6,458 
 
 
68,098 
 

 
100 
 
 
97.28 

 
 
2,400,000 

 
 
2,315,333.63 
(เงินเหลือ 
84,666.37   
โอนคืนกรม) 

 
 
96.47 

รวม 14,114,206 13,996,845.68  

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  จ านวน 6,458 ราย เกินกว่า
เป้าหมายที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด จ านวน 200 ราย (ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 6,258 ราย) 

2. ด าเนินการจัดเตรียมพันธุ์ปลากินพืช 17 ชนิด (จากแผนเดิม 4 ชนิด) เพ่ือสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย โดยท าการส ารวจความพร้อมของเกษตรกรในการรับปัจจัย
การผลิต (ส ารวจบ่อน้ า) แล้วจึงส่งผลการส ารวจฯ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการผลิต ได้แก่ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 42 ศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จ านวน 17 
ศูนย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า จ านวน 4 ศูนย์ ซึ่งการแจกจ่ายพันธุ์ปลาขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการผลิตปลาแต่ละชนิดของแต่ละศูนย์ในระหว่างด าเนินงานโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2. แผน-ผล การแจกปัจจัยการผลิต ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

รายการ แผน ผล หมายเหตุ 
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 70,000 68,098 ไม่ได้ตามแผน เนื่องจากเกษตรกร

จ านวน 1,902 ราย ไม่มีความ
พร้อมในการรับปัจจัยการผลิต เช่น 
ไม่มีบ่อน้ า,มีบ่อน้ าแต่ไม่มีน้ าตลอด
ทั้งปี,มีบ่อขนาดเล็กไม่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยง เป็นต้น จึงไม่ขอรับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ระยะเวลาการแจกปัจจัยการผลิต 
(ระยะเวลา) 

ม.ค. 2560 - พ.ย.-ธ.ค.59 
- ม.ค., ก.พ., 
พ.ค., มิ.ย. , 

ก.ค.60 

ไม่ได้ตามแผน เนื่องจาก เกษตรกร
บางพ้ืนที่ ไม่พร้อมรับปัจจัยการ
ผ ลิ ต / บ า ง พ้ื น ที่ เ กิ ด อุ ท ก ภั ย 
เจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่จึงต้องท าการ
ปรับแผนในการแจกปัจจัยการผลิต 

ปัจจัยการผลิต  
พันธุ์ปลากินพืช (ตัว) ขนาดตัว   
3-5 เซนติเมตร  
1. ปลาตะเพียนขาว 
2. ปลาตะเพียนทอง 
3. ปลานิล 
4. ปลานิลแปลงเพศ 
5. ปลานิลแดง 
6. ปลายี่สกเทศ 
7. ปลากาด า 
8. ปลาไน 
9. ปลาสร้อยข้าว 
10. ปลานวลจันทร์เทศ 
11. ปลาบ้า 
12. ปลาแก้วช้ า 
13. ปลานวลจันทร์ 
14. ปลาหมอตาล 
15. ปลาสวาย 
16. ปลากระมัง 
17. ปลาโพง 

210,000,000 86,522,621 
 
 

42,218,026 
951,750 

19,695,925 
22,500 

311,000 
8,447,000 
275,000 

3,877,220 
2,377,500 
852,250 

2,557,450 
69,500 

250,000 
105,000 
96,000 
75,000 

672,000 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เดิมมี
แผนแจกพันธุ์ ปลา  4 ชนิดคื อ          
1.ปลานิล 2.ปลาตะเพียน 3.ปลา
ยี่สกเทศ และ 4.ปลานวลจันทร์
เทศ แต่ระหว่างด าเนินการไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณและไม่ได้รับ
การสนับหนุนจากภาคเอกชนจึงท า
การปรับแผนโดยให้หน่วยงานของ
กรมฯ สนับสนุนพันธุ์ปลา  (จาก
การด าเนินงานปกติที่ผลิตพันธุ์ปลา
ปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ) ตาม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ศู น ย์ ฯ  ที่
รับผิดชอบในการผลิตพันธุ์ปลา 
ส่งผลให้มีความหลากหลายของ
ช นิ ด พั น ธุ์ ป ล า ที่ แ จ ก จ่ า ย กั บ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งได้แจก
พันธุ์ปลาตามขนาดพ้ืนที่บ่อ/สระ
น้ า (3,000 ตัว/ไร่) เฉลี่ยเกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนรายละ 500 -
1,000 ตัว เฉลี่ยต้นทุนต่อตัวๆ ละ 
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รายการ แผน ผล หมายเหตุ 
18. พันธุ์ปลากินพืช (อ่ืนๆ)  3,669,500 0.1165 บาท 

ที่มา : สรุปผลการผลิตพันธุ์ปลาในกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2560 กิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่(สนับสนุนปัจจัยการผลิต) 

3. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่กรมประมงรับผิดชอบ จ านวน 6,458 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง 

4. ด าเนินการดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป้าหมาย   
ที่ได้รับปัจจัยการผลิต จ านวน 68,098 ราย ด าเนินการได้ครบตามจ านวนเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับปัจจัยการ
ผลิต 

5. ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2560  

6. ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ และมีการติดตามผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 กรมประมงได้ด าเนินการถอดบทเรียนและ
สรุปปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3. สรุปข้อมูลการถอดบทเรียนโครงการ  
 

ประเด็นพิจารณา ส่ิงท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

1. วิสัยทัศน์/เป้าหมาย 
 การก าหนดเป้าหมายของ

โครงการ/ประโยชน์ที่เกษตร
ได้รับ 

 ความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 
(output/outcome) 

- เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาได้
ในระยะยาว 
- เกษตรกรสามารถพัฒนาชีวิตให้มี
ความมั่นคงและเป็นการท า
เกษตรกรรรมที่ยั่งยืนได้ 

การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงควรคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่มีความสนใจ และ
มีความพร้อมในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

2. โครงสร้าง กลไก การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความสนใจ และ
สนับสนุนโครงการ หน่วยงานใน
สังกัดจึงมีการบูรณาการร่วมกัน  

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ปราชญ์
ยังมีความเข้าใจในเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่ไม่ตรงกันในบาง
ประเด็น 

3. การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 การบริหารงบประมาณ 
 กระบวนการและล าดับขั้นการ
ท างานที่สอดประสานกัน เช่น 
ระบบการส่งมอบปัจจัยการผลิต 

การมอบปัจจัยการผลิตพื้นฐานช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรได้มี
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

- การจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุ่น  
- การมอบปัจจัยการผลิต ควร
มอบตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ ตามฤดูกาล และ
ปริมาณน้ าที่มีในแต่ละพ้ืนที่  



๗๙ 
 

ประเด็นพิจารณา ส่ิงท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

การตรวจเยี่ยม หรือการเก็บข้อมูล
เกษตรกร 
 การติดตามและรายงานผล 

4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติและเกษตรกร 

 การคัดเลือกกลุ่มเพ่ือท า
ปฏิบัติการข่าวสาร 

5. ความพร้อมและองค์ความรู้ ความ
เข้าใจของเกษตรกร/ปราชญ์ /
เอกชน /สถาบันการศึกษา 

 ต้องท าการประเมินความ
พร้อมในการเข้าร่วมของ
เกษตรกรด้วยว่ามีความพร้อม
ในระดับใด เช่น อยากได้ปลา
มีบ่อหรือน้ าหรือไม่ 

ที่มา : แบบถอดบทเรียน โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎใีหม่ปี 2560 กรมประมง 
 
ตารางท่ี 4.  สรุปปัญหา/ อุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการและแนวทางการแก้ไข ของกรมประมง 
  

ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ด้านภัยธรรมชาติ  
ตามท่ีมีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตภายในเดือน
ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 นั้นเป็นช่วงที่ภาคใต้
ประสบปัญหาอุทกภัย และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบปัญหาภัยแล้ง มีผลท าให้ขาดแคลนน้ าในการเลี้ยง
สัตว์น้ า 
 

 
ก าหนดแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในช่วงเวลาที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

ด้านสภาพพ้ืนที่ 
เกษตรกรบางรายมีพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า 
(มีขนาดเล็ก/บ่อตื้น) 

 
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบ่อ 
 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ ส านักงานประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด  ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ าจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผล
การด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด 

ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดและ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด   
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีผลด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและขั้นตอนที่
โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 
 



๘๐ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรที่
ได้รับมอบหมายไปศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 

395 395  100 59,250 59,250 96.52 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
ปลาพันธุ์กินพืช 3 ชนิด ขนาด
ตัว  3-5 เซนติเมตร (ตัว) 
1. ปลาตะเพียน 
2. ปลานิล 
3. ปลายี่สกเทศ 
- เกษตรกรได้รับการสนับสนุน
รายละ 1,000 ตัว 

 
4,685,000 
 
 
 
 
4,685 ราย 

 
4,685,000 
 
1,944,000 
2,024,000 
717,000 
4,685 ราย 

 
100 
 
 

 
374,800 
 
 

 
374,800 
 
155,520 
161,920 
57,360 
 
 

 
100 

ช่วงระยะเวลาในการแจกปัจจัยการผลิต ไม่สามารถแจกได้ตามแผนที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด เนื่องจาก เกษตรกรยังไม่พร้อมรับปัจจัย
ผลิต เจ้าหน้าที่จึงได้ส ารวจความพร้อมของเกษตรกรแจะแจกปัจจัยตามช่วงเวลา
ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 (ม.ค-มี.ค.60) ช่วงที่ 2 (เม.ย-พ.ค.60) ช่วงที่ 3 (มิ.ย-ก.ค.60) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนปลา 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนปลา 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนปลา 

(ตัว) 
1,284 1,284,000 326 326,000 3,075 3,075,000 
      

 
การด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
4,685 ราย ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด
เป็นผู้ผลิตพันธุ์ปลา ซึ่งเจียดจ่ายจากกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า คิดเป็นต้นทุนการ
ผลิต 0.08 บาท/ตัว รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 374,000 บาท 
*หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินงานกิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
โดยรวมเกษตรกรเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าไปด้วย 

3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ
เลี้ยงปลาให้กับเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยการจัดท า
เอกสารเผยแพร่ “การเลี้ยง
ปลาอย่างไรให้โต” 

4,685  4,685  100 ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มี
การแจกเอกสาร ให้กับประมงอ าเภอแต่
ละอ าเภอเพ่ือให้ไปแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรเป้าหมาย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 
2560 (วันประชุมประจ าเดือน) 
หลังจากท่ีส านักงานประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด รับเอกสารมาจากกรมประมง
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 



๘๑ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

4. การบริหารจัดการโครงการ 
    1. การส ารวจพื้นที่เพ่ือ
จัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ   
    2. การติดตาม ดูแล ให้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกร
ที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต 

 
6,458 
 
 
6,458 
 

 
6,458 
 
 
6,458 
 

 
100 
 
 
100 

 
140,550 

 
138,939.78 
(เงินคงเหลือ 
805.11 บาท 
เบิกจ่ายรวมกับ
งบปกติของ
หน่วยงาน) 

 
98.85 

ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 2 (นครสวรรค์) 

ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 2 
(นครสวรรค์) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีผลด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและ
ขั้นตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรที่
ได้รับมอบหมายไปศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ 

104 104  100 15,600 15,600 100 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
ปลาพันธุ์กินพืช 3 ชนิด ขนาด
ตัว  3-5 เซนติเมตร (ตัว) 
1. ปลาตะเพียน 
2. ปลาสวาย 
3. ปลาไน 
4. ปลานิล 
5. ปลานิลแดง 
- เกษตรกรได้รับการสนับสนุน
รายละ 1,000 ตัว 

 
1,349,000 
 
 
 
 
 
 
1,349 ราย 

 
1,349,000 
 
892,500 
96,000 
43,500 
67,000 
250,000 
1,349 ราย 

 
100 
 
 
 
 
 
 
100 

 
121,410 
 
 

 
121,410 
 
80,325 
8,640 
3,915 
6,030 
22,500 
 
 

 
100 

- การแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 2 
(นครสวรรค์)ได้ด าเนินการแจกพันธุ์ปลาให้กับหน่วยงานพ่ีเลี้ยงไปแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2559 - 13 ม.ค. 
2560 
- การด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
1,349 ราย ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 2 (นครสวรรค์) 
โดยเจียดจ่ายจากกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า คิดเป็นต้นทุนการผลิต 0.09 บาท/ตัว 
รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 121,410 บาท 



๘๒ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

*หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินงานกิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์
น้ า โดยรวมเกษตรกรเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าไปด้วย 

3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ
เลี้ยงปลาให้กับเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยการจัดท า
เอกสารเผยแพร่ “การเลี้ยง
ปลาอย่างไรให้โต” 

1,349 -  - ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับเอกสารเลี้ยงปลาอย่างไรให้โต จาก
กรมประมง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 
(เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการป่วยและ
เสียชีวิตระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้
มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นไว้ 
จึงท าให้ไม่ได้ไปรับเอกสารที่กรมประมง) 
ซึ่งได้ด าเนินการแจกเอกสารเลี้ยงปลา
อย่างไรให้โต แก่เกษตรกรปี 2560 
แล้ว 1 อ าเภอ (อ.ท่าตะโก) เกษตรกร 
50 ราย และมีแผนการแจกเอกสารที่
เหลือในช่วงการมอบปัจจัยการผลิต ให้
เกษตรกรปี 2560 ซึ่งเป็นงบสนับสนุน
เกษตรกรรายเดิมในปีงบประมาณ 
2561 ภายในเดือนกันยายน 2561 

4. การบริหารจัดการโครงการ 
    1. การส ารวจพื้นที่เพ่ือ
จัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ   
    2. การติดตาม ดูแล ให้
ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกร
ที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต 

 
1,349  
 
 
1,349 

 
1,349  
 
 
1,349  

 
100 
 
 
100 

 
40,470 

 
40,470 

 
100 

ผลการตรวจสอบ 
  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมประมง และเอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ กรมประมงและส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือ
จุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม
ที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการ  2 จังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ได้แก่ 1) ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด  2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด 
3) ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และ 4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ าจืดเขต 2 (นครสวรรค์)  
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ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
  ทั้งนี้ จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและ
ในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรมประมงรับผิดชอบในระบบ
จัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่กรมประมง
รับผิดชอบ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
6,258  ราย 6,458 ราย 6,462 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
6,462 5,597 745 87 33 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 
  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 
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2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล  

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้กรมประมง ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ
สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด  
ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ าจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พบว่า 
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอประมงจังหวัด และ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมประมง ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ     
(ฉบับ ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการ



๘๕ 
 

ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบที่ 3.  กรมประมงมีการเจียดจ่ายเงินงบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โดย ไม่ปรากฏเอกสาร/หลักฐานการขออนุมัติจากส านัก
งบประมาณ 

   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ “การใช้
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้จ่ายตามรายการงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุ
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความ
จ าเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามความที่ก าหนดไว้ใน
ลักษณะ 2 หมวด 4 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
   จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรม
ประมง พบว่าโครงการฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารรายจ่ายงบประมาณ แต่ได้ก าหนดกิจกรรม
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 70,000 ราย  ซึ่ง
ได้เจียดจ่ายเงินงบประมาณจากงบด าเนินงาน แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10,075,506 บาท รายการดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดงบรายจ่ายที่อยู่ใน
ประเภทของเงินอุดหนุน ทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบเอกสาร/หลักฐาน ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายกับส านักงบประมาณจากงบด าเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุน ซึ่งการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 23 วรรค 2 ต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ  

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ผลกระทบ  

การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ข้อเสนอแนะ   

ให้กรมประมงด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าหนังสือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือขอผ่อนผันการใช้งบประมาณ

รายจ่ายของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. ก ากับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด     

ข้อตรวจพบที่ 4.  การจัดท า/ส่งคู่ มือการเลี้ยงปลาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

กรมประมงมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต “ปลาพันธุ์กินพืช” ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.59 และ เดือน ม.ค., ก.พ., พ.ค., มิ.ย., ก.ค.60 และกรมประมงได้จัดท าคู่มือ “เลี้ยงปลา
อย่างไรให้โต” เพ่ือใช้เป็นเอกสารเผยแพร่เรื่องการเลี้ยงปลาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

จากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดจ้าง/ แบบตอบรับเอกสารเผยแพร่ คู่มือ 
“เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต” จากส่วนกลาง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พบว่า กรมประมงได้ท าการจ้างพิมพ์คู่มือ
ดังกล่าว จ านวน 70,000 เล่ม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีการแจก
พันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ท าให้มีบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 60) 
และบางหน่วยงานได้รับคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ.261 (มกราคม - มีนาคม 2561)  

และจากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์พบช่วงระยะเวลาในการรับ-จ่าย
คู่มือฯ ดังนี้  

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการแจกเอกสาร 
(เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต) ให้กับประมงอ าเภอแต่ละ
อ าเภอเพ่ือให้ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
4,685 ราย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 (วันประชุม
ประจ าเดือน) หลังจากที่ส านักงานประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด รับเอกสารมาจากกรมประมงเมื่อวันที่ 12 
ก.ค.2561 

ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับ
เอกสารเลี้ยงปลาอย่างไรให้โต จากกรมประมง 
เ มื่ อ วั น ที่  1 5  มี . ค .  2 5 6 1  ( เ นื่ อ ง จ า ก
ปีงบประมาณ 2560 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่ได้เข้าไปรับเอกสารที่กรมประมง) ซึ่ง
ได้ด าเนินการแจกเอกสารเลี้ยงปลาอย่างไรให้โต 
แก่เกษตรกรปี 2560 แล้ว 1 อ าเภอ (อ.ท่า
ตะโก) เกษตรกร 50 ราย และมีแผนการแจก
เอกสารที่เหลือในช่วงการมอบปัจจัยการผลิต
(ปลา) ให้เกษตรกรปี 2560 (งบสนับสนุน
เกษตรกรรายเดิมในปีงบประมาณ 2561) 
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

สาเหตุ        

เจ้าหน้าที่ชี้แจงถึงสาเหตุที่จัดจ้างคู่มือล่าช้า เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ รอบ 2 
(พฤษภาคม 2560) จึงได้รีบด าเนินการจัดจ้างในทันทีที่ได้รับเงินงบประมาณ ส่วนการแจกจ่ายเอกสารคู่มือ
การเลี้ยงปลา กรมประมงได้แจ้งให้หน่วยงานที่ด าเนินการมารับคู่มือจากส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีงบประมาณใน



๘๗ 
 

การจัดส่ง ประกอบกับได้สั่งการให้หน่วยงานที่ด าเนินการแจกจ่ายคู่มือที่หน่วยงานมีอยู่ให้กับเกษตรกรในช่วงที่
มีการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรด้วยแล้วบางส่วน 
ผลกระทบ  

ท าให้การจ่ายเอกสารคู่มือการเลี้ยงปลาให้กับเกษตรกรไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลา และอาจมีผลต่อเกษตรกรที่ได้รับพันธุ์ปลาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารคู่มือการเลี้ยง
อาจท าให้ไม่ทราบวิธีการในการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมกับพันธุ์ปลาที่ตนได้รับ 
ข้อเสนอแนะ   

กรมประมงควรพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้ผลการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อตรวจพบท่ี 5 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 2 นครสวรรค์ และส านักงาน
ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และมีการปรับแก้ไขรายละเอียด
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมประมง ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า 
“...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย” 
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7. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมวิชาการเกษตร 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของกรมวิชาการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ ทั้ งสิ้น 
10,695,850 บาท ซึ่งมีแหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ งบปกติของส่วนราชการ เป็นงบด าเนินงาน 
8,899,350 บาท กับงบที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน จ านวน 1,796,500 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 10,674,091.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 
จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือ 21,758.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 จากจ านวน
งบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรร 

กรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแยกเป็น 4 กิจกรรม คือ 
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย 3,861 ราย เป็น

เงิน 579,150 บาท 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย เป็นเงิน 905,000 

บาท (จากงบด าเนินงาน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 2 
พันธ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือน าไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จ าหน่ายให้แก่เกษตรกร เพ่ือผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และเพ่ือส ารองพันธุ์พืชใน
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ) 

3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร 3,853 ราย (หน่วยงาน 65 แห่ง 52 จังหวัด) 
เป็นเงิน 6,575,200 บาท 

4. ค่าจัดงาน “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป็นเงิน 840,000 บาท 

และได้รับสนับสนุนพันธุ์พืชจากเอกชน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,796,500 บาท  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรอย่างน้อย 70,000 ครอบครัว สามารถบริหารจัดการที่ดิน
และน้ าในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือให้สามารถเลี้ยงตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ อย่างม่ันคงและยั่งยืน และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร มีการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

579,150 579,150 - 3,861 4,124 106.82 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 905,000 867,184 37,816    

3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยม 6,575,200 6,575,097.76 102.24 3,853 3,853 100 
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กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
เยียนเกษตรกร 
4.ค่าจัดงาน “5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

840,000 856,160 (16,160) - - - 

5.รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
จากเอกชน (ราย) 

1,796,500 1,796,500 - 70,000 70,000 70,000 

รวมทั้งสิ้น 10,695,850 10,674,091.76 21,758.24 - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

  กรมวิชาการเกษตร มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 70,000 ราย 
โดยมีการจัดเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นชุด 12 เมนู (แต่ละชุด ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก 4-5 ชนิดๆ ละ 1 ซอง) 
แต่ละเมนูพืช มีรายละเอียด ดังนี้ 

  เมนูที่ 1 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักบุ้งจีน 
  เมนูที ่2 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว  กวางตุ้ง 
  เมนูที่ 3 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว คะน้า ข้าวโพดเทียน 
  เมนูที่ 4 พริกข้ีหนู กวางตุ้ง มะเขือยาว ข้าวโพดเทียน 
  เมนูที่ 5 พริกข้ีหนู คะน้า มะเขือยาว กะเพรา 
  เมนูที่ 6 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ข้าวโพดเทียน 
  เมนูที่ 7 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ โหระพา ข้าวโพดข้าวเหนียว 
  เมนูที่ 8 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว คะน้า กวางตุ้ง 
  เมนูที่ 9 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ คะน้า กวางตุ้ง 
  เมนูที่ 10 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะละกอ กวางตุ้ง 
  เมนูที่ 11 พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ โหระพา กวางตุ้ง 
  เมนูที่ 12 กระเจี๊ยบเขียว ดอกขจร ดอกสลิด พริกมันด า ถั่วพู ฟักเขียว ฟักทอง อัญชัน 
ผักปลัง (จาก AVRDC East and Southeast Asia) 

  จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด  

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 227,700 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 227,653.45 บาท คงเหลือ 46.55 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 
(เป้าหมาย 138 ราย) จ านวน 20,700 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร จ านวน 
207,000 บาท (ตามตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

20,700 20,700 - 138 138 100 

2.ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร 207,000 206,953.45 46.55 - - - 
รวมทั้งสิ้น 227,700 70,700 46.55 - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 179,850 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 179,806 บาท คงเหลือ 44 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 
109 ราย) จ านวน 16,350 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร จ านวน 163,500 บาท 
(ตามตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

16,350 16,350 - 109 109 100 

2.ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร 163,500 163,456 44 - - - 
รวมทั้งสิ้น 179,850 179,806 44 - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 212,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
211,991.93 บาท คงเหลือ 8.07 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 80 ราย) 
จ านวน 12,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร จ านวน 120,000 บาท (ตามตารางที่ 4)  
ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

12,000 12,000 - 80 80 100 

2.ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร 120,000 120,000 - - - - 
3.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริ 

80,000 79,991.93 8.07 - - - 

รวมทั้งสิ้น 212,000 211,991.93 8.07 - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการฯ ที่กรมวิชาการเกษตร ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่โครงการ
ก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของกิจกรรมฯ ในภาพรวมที่
ส่วนกลาง ณ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่
ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรม
วิชาการเกษตร ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) พบว่า
การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ แต่ระบบควบคุมภายในของ
โครงการฯ ในภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

  จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบใน
ระบบ พบว่า 

  1.1  จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน หรือจ านวน
เกษตรกรที่กระทรวงมอบหมายให้กรมรับผิดชอบกับจ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบไม่ตรงกัน  และยังมิได้
ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 5 และตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 5 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
3,861 ราย 3,853 ราย 4,119 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 6 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
4,119 3,332 508 203 76 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
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  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 
  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรได ้

ข้อเสนอแนะ 
  ให้กรมวิชาการเกษตร แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการด าเนินงาน
โครงการในปีต่อๆ ไป 

ข้อตรวจพบที่ 2. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัด
ฝึกอบรมเสนอผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตร/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ทราบแล้ว แต่มิได้
รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะ  

กรมวิชาการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและ
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และมีการปรับแก้รายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมวิชาการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด 
ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อตรวจพบที่ 4 มีการเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก าหนด 

  จากการสุ่มตรวจสอบใบส าคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ พบว่า มีการน า
เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปซ่อมแซมทาสีอาคารอ านวยการ 
จ านวน 17,800 บาท ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมทาสีอาคารอ านวยการ ระหว่างวันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2560 
กับนายสุชาติ ม่วงไม้ จากค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น 48,600 บาท 

สาเหตุ 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด คลาดเคลื่อน 



๙๔ 
 

ผลกระทบ 

  อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนงานงบประมาณทุกกิจกรรม/โครงการ หาก
โครงการฯ ด าเนินการแล้วเสร็จตามรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ จึงสามารถน าเงินเหลือจ่ายมาด าเนินการในลักษณะของการบริหารภายในหน่วยงานได้ 
และต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้ง หากมีการน าเงินงบประมาณ
ภายใต้โครงการไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนในแผนงานเดียวกันทั้งกรณีที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานหรือยังไม่
มีการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 5 

ข้อตรวจพบท่ี 5 ระบบควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 

  จากการสอบทานรายงานความก้าวหน้าของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  พบว่า 
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
การตรวจติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบทุกเดือน ส่งผลให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ มีข้อมูล
สนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ท าให้ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

  กรมวิชาการเกษตร ควรก าชับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลความก้าวหน้า
ของโครงการ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการรายงานภาพรวมให้กับผู้บริหาร
ทราบ ให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาและตามแนวทางท่ีโครงการก าหนด 
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8.สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เป็นงบด าเนินงาน 
ทั้งสิ้น 7,536,050 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน
7,492,772.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.43 จากจ านวนงบประมาณท่ีได้รับคงเหลือ 43,277.89 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.57 จากจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแยกเป็น 2 กิจกรรม คือ 
1.ค่าใช้จ่ ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 

2,363,550 บาท 
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกร 70,000 ราย เป็นเงิน 5,172,500 บาท 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560มีบางกิจกรรมที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

2,363,550 2,342,550 21,000 15,757 15,617 99.12 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ราย) 5,172,500 5,150,222.11 22,277.89 70,000 70,000 100 
รวมทั้งสิ้น 7,536,050 7,492,772.11 43,277.89 - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ พันธุ์ไม้ผล จ านวน 12 ชนิด โดย
เฉลี่ยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ไม้ผล จ านวน 5 ต้นต่อราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจกไม้ผล
ให้กับเกษตรกร 70,000 ราย จ านวน 351,618 ต้น แยกเป็น ต้นฝรั่ง 40,072 ต้น ต้นชมพู่ 12,310 ต้น 
ต้นมะนาว 35,277 ต้น ต้นมะม่วง 3,785 ต้น ต้นมะละกอ 188,157 ต้น ต้นล าไย 10,897 ต้น ต้นลิ้นจี่ 
8,115 ต้น ต้นกล้วย 42,902 ต้น ต้นขนุน 2,901 ต้น ต้นมะขาม 1,584 ต้น ต้นส้มโอ 543 ต้น และต้น
ทุเรียน 5,072 ต้น ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จ านวน 22 ศูนย์ เป็นผู้ด าเนินการผลิตและจัดหา ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยการผลิตพันธุ์ไม้ผล ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

หน่วยงาน 
ชนิดไม้ผล 12 ชนิด (ต้น) 

ฝรั่ง ชมพู ่ มะนาว มะม่วง มะละกอ ล าไย ลิ้นจี ่ กล้วย ขนุน มะขาม ส้มโอ ทุเรียน 
1.ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

จังหวัด
สมุทรสาคร 

3,000 2,5000 700 52         

2.ศูนย์ส่งเสริม     30,000        



๙๖ 
 

หน่วยงาน 
ชนิดไม้ผล 12 ชนิด (ต้น) 

ฝรั่ง ชมพู ่ มะนาว มะม่วง มะละกอ ล าไย ลิ้นจี ่ กล้วย ขนุน มะขาม ส้มโอ ทุเรียน 
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดบุรีรมัย์ 
3.ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

จังหวัดเชียงราย 

315 143 771 917  557 138      

4.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดกระบี ่

2,445  2,445          

5.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดตรัง 

    5,000   10,000     

6.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดยโสธร 

2,211 1,663 1,860 2,365     1,271    

7.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดอุดรธาน ี

    27,502   13,751     

8.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัด

นครราชสีมา 

    17,000        

9.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดเลย 

2,851  3,624 451  4,522 2,577  1,599 1,584 543  

10.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดน่าน 

3,924 3,924           

11.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดล าพูน 

    26,410        

12.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัด

มหาสารคาม 

    26,913        

13.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดสุราษฎร์

ธาน ี

2,580 2,580           

14.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 

4,491  4,648   425       
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หน่วยงาน 
ชนิดไม้ผล 12 ชนิด (ต้น) 

ฝรั่ง ชมพู ่ มะนาว มะม่วง มะละกอ ล าไย ลิ้นจี ่ กล้วย ขนุน มะขาม ส้มโอ ทุเรียน 
จังหวัดเชียงใหม ่
15.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

    16,000   8,000     

16.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดพิษณุโลก 

    20,000   4,098     

17.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

    12,276        

18.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7,025  10,553          

19.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดหนองคาย 

4,583  4,654   5,393 5,400      

20.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดยะลา 

  906         5,072 

21.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัดระยอง 

6,647 5,116       31    

22.ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
จังหวัด

นครศรธีรรมราช 

    7,056   7,056     

รวม 40,072 12,310 35,277 3,785 188,157 10,897 8,115 42,905 2,901 1,584 543 5,072 

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ านวน 22 ศูนย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การการผลิตและจัดหาพันธุ์ไม้ผล ตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการใช้จ่ายเงินของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 22 ศูนย์ 

หน่วยงาน งบประมาณที่ไดร้ับ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

156,400 135,500 20,900 

2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ 

120,000 119,960 40 

3.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงราย 

309,250 309,250 - 

4.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดกระบี่ 

121,150 121,150 - 



๙๘ 
 

หน่วยงาน งบประมาณที่ไดร้ับ เบิกจ่าย คงเหลือ 
5.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดตรัง 

175,000 174,956 44 

6.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดยโสธร 

502,200 502,200 - 

7.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดอุดรธานี 

420,000 420,000 - 

8.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 

85,000 85,000 - 

9.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเลย 

427,800 427,799.76 0.24 

10.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน 

196,200 196,200 - 

11.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน 

125,000 124,981.50 18.50 

12.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
มหาสารคาม 

137,500 137,500 - 

13.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร  จั งหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

129,000 128,970 30 

14.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
เชียงใหม ่

239,100 239,100 - 

15.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
สุพรรณบุรี 

200,000 200,000 - 

16.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
พิษณุโลก 

160,000 159,999.85 0.15 

17.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี 

75,000 75,000 - 

18.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
ฉะเชิงเทรา 

439,450 439,450 - 

19.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
หนองคาย 

500,750 499,558 1,192 

20.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา 

149,450 149,450 - 

21.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

329,250 329,250 - 

22.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 175,000 174,947 53 



๙๙ 
 

หน่วยงาน งบประมาณที่ไดร้ับ เบิกจ่าย คงเหลือ 
อา ชีพกา ร เ กษตร  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

รวม 5,172,500 5,150,222.11 22,277.89 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการ
ด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

  จากการสอบทานและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 94,650 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
94,650 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 631 ราย จ านวน 94,650 บาท 
(ตามตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

94,650 94,650 - 631 631 100 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ราย) - - - 4,685 4,685 - 
รวมทั้งสิ้น 94,650 94,650 - - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 

  จากการสอบทานและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 17,550 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 17,550 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ที่ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 117 ราย จ านวน 17,550 บาท 
(ตามตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

17,550 17,550 - 117 117 100 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ราย) - - - 1,349 1,349 - 
รวมทั้งสิ้น 48,700 48,700 - - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 



๑๐๐ 
 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายโดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่โครงการก าหนดโดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเข้าตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) พบว่า
การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของโครงการฯ ใน
ภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบใน
ระบบ พบว่า  
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน หรือจ านวน
เกษตรกรที่กระทรวงมอบหมายให้กรมรับผิดชอบกับจ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบไม่ตรงกัน และยังมิได้
ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 6 และตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 6 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
15,757 ราย 15,617 ราย 15,727 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 7 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
15,727 13,802 1,417 448 60 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
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  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  1.3ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ถูกต้อง เนื่องจากพบใบสมัครเกษตรกรอ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และลายมือชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนในวันศึกษาดูงาน
ไม่ตรงกัน 

สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล และยังไม่มีการสอบทานความถูกต้องข้อมูลของเกษตรกร 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ให้กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในระบบของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการ
ด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 
  2.เห็นควรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรว่ารายใดที่เข้าร่วมโครงการ หากเข้าร่วมโครงการแล้วยังมิได้กรอก
ใบสมัครก็ให้กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย และบันทึกแก้ไขข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้องในระบบต่อไป 

ข้อตรวจพบที่ 2.  มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอเกษตรจังหวัดทราบ
แล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 
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ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมส่งเสริมการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้อง
ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และมีการปรับแก้ไขรายละเอียดแบบฟอร์มการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่
ก าหนด ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วน
ราชการและเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงิน
นั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อตรวจพบท่ี 4 มีการส่งใช้เงินยมืล่าช้า 

ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการส่งใช้เงินยืมราชการล่าช้า 44วัน จากสัญญาเงินยืม
นายสุขสันติ์ แก้วคีรี ได้มีการยืมเงินราชการเพ่ือพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยรับเงินไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (ครบก าหนด 
18 มกราคม 2560) และมาชดใช้เงินยืม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 

สาเหตุ     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจในปริมาณมาก 

ผลกระทบ    ส่งใช้เงินยืมไม่ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามการส่งใช้เงินยืม 
เร่งรัดให้ผู้ยืมเงินราชการ ส่งใช้หลักฐานและเงินเหลือจ่าย ภายในก าหนดระยะเวลา ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 60(3) 

ข้อตรวจพบท่ี 5 ระบบควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 

  จากการสอบทานรายงานความก้าวหน้าของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักงานเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีการ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามการตรวจติดตามการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์ไม่ครบทุกเดือน ส่งผลให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ มีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ท าให้ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรก าชับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการรายงานภาพรวม
ให้กับผู้บริหารทราบ ให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาและตามแนวทางที่โครงการก าหนด 
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9. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เป็นงบด าเนินงาน 
ทั้งสิ้น 2,754,250 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 
2,738,044 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ 16,206 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.58 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแยกเป็น 3 กิจกรรม คือ 
1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 1,351,500 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายส าหรับแนะน าส่งเสริมและติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเงิน 576,700 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 826,050 บาท 

โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานโครงการ คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การแนะน าส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตามขั้นตอนและวิธีการที่รับผิดชอบ เป้าหมายรวมทั้งประเทศ จ านวน 
5,406 ราย  

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีบางกิจกรรมที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

826,050 810,900 15,150 5,507 5,406 98.17 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 

1,351,500 

1,927,144 1,056 5,406 5,406 100 
3. แนะน าส่งเสริมและติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

576,700 

รวมทั้งสิ้น 2,754,250 2,738,044 16,206 - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ซึ่งผลการด าเนินงานในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จ านวน 
5,406 ราย (73 จังหวัด) จากเป้าหมาย 5,507 ราย เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่รับผิดชอบที่จังหวัดระยอง 
ได้ลดจ านวนเป้าหมายลง เหลือ 37 ราย (ลดลงจ านวน 101 ราย)  

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการ
ด าเนินงานได ้ดังนี้ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 70,700 บาท เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 70,700 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 157 ราย) จ านวน 23,550 
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ค าแนะน าส่งเสริมและติดตามประเมินผลโครงการ 
จ านวน 47,150 บาท (ตามตารางที่ 2)  

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

23,550 23,550 - 157 157 100 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 

39,250 

47,150 - 157 157 100 
3. แนะน าส่งเสริมและติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

7,900 

รวมทั้งสิ้น 70,700 70,700 - - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 48,700 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 48,700 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 102 ราย) จ านวน 
15,300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ค าแนะน าส่งเสริมและติดตามประเมินผล
โครงการ จ านวน 33,400 บาท (ตามตารางท่ี 3)  
ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

15,300 15,300 - 102 102 100 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 

25,500 

33,400 - 102 102 100 
3. แนะน าส่งเสริมและติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

7,900 

รวมทั้งสิ้น 48,700 48,700 - - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่โครงการก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของ
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กิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ และเข้าตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) พบว่า
การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของโครงการฯ ใน
ภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบใน
ระบบ พบว่า  
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน หรือจ านวน
เกษตรกรที่กระทรวงมอบหมายให้กรมรับผิดชอบกับจ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบไม่ตรงกัน และยังมิได้
ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 4 และตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 4 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
5,507 ราย 5,406 ราย 5,489 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ทั้งนี้ ในรายงานผลการป้อนข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 ได้ปรับลดเป้าหมายของจังหวัดระยอง คงเหลื อ 37 ราย ท าให้
เป้าหมายภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์คงเหลือ 5,406 ราย และผลการด าเนินงาน 5,524 ราย 

ตารางท่ี 5 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
5,489 4,755 464 267 3 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 
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แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 
  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  1.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
เกษตรที่เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน บันทึกเพียง 100 ราย จากเกษตรกรเป้าหมาย 157 ราย 

สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการ
ด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 

  2.ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่ยังมิได้บันทึกอีก 57 รายให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรต่อไป  

ข้อตรวจพบที่ 2 มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอสหกรณ์จังหวัดทราบ
แล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 



๑๐๘ 
 

ข้อเสนอแนะ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบที ่3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มา
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนา
บัตรประชาชนของวิทยากร มาเป็นหลักฐานในการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  และมีการปรับแก้ไขรายละเอียด
แบบฟอร์มการเบิกคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด 
ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย”และใช้แบบฟอร์มการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อตรวจพบท่ี 4 มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้า 

จากการสอบทานการเบิกจ่ายใบส าคัญคู่จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มีการส่งใช้เงินยืมราชการล่าช้า 8 วัน จากสัญญาเงินยืมราชการของนางทิพสุคนธ์ 
เกษมสรวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนิน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 24,480 บาท โดยรับเงินไปเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ครบก าหนด 
12 พฤษภาคม 2560 และมาชดใช้เงินยืม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560   

 



๑๐๙ 
 

สาเหตุ     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจในปริมาณมาก 

ผลกระทบ   ส่งใช้เงินยืมไม่ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ติดตามการส่งใช้เงินยืม เร่งรัด
ให้ผู้ยืมเงินราชการ ส่งใช้หลักฐานและเงินเหลือจ่าย ภายในก าหนดระยะเวลา ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 60(3) 

ข้อตรวจพบท่ี 5 ระบบควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 

  จากการสอบทานรายงานความก้าวหน้าของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า มีการรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานโครงการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามการตรวจติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ไม่ครบทุกเดือน ส่วนใหญ่รายงานความก้าวหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีส าเนาหน้าบันทึกการจัดส่ง
รายงานความก้าวหน้ามาให้ตรวจสอบแต่ไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบ ส่งผลให้รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ มีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ท าให้ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรก าชับเจ้าหน้าที่ ใน พ้ืนที่ รับผิดชอบโครงการ รายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการรายงานภาพรวม
ให้กับผู้บริหารทราบ ให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาและตามแนวทางที่โครงการก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๑๐ 
 

10. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมหม่อนไหม 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของกรมหม่อนไหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เป็นงบด าเนินงาน ทั้งสิ้น 
1,713,900 บาท เป็นงบประมาณในส่วนของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการน าส่งท่อนพันธุ์หม่อนและค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน รวมเป็นเงินจ านวน 
650,000 บาท โดยขอเบิกจ่ายจากงบผลผลิต การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพิเศษ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อน
ไหม และในส่วนของส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ขอใช้งบประมาณในส่วนการผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหม
ของส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม จ านวน 350,000 บาท 

ณ วันที่  30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  จ านวน 
1,713,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับ  

กรมหม่อนไหม ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่โดยแยกเป็น 4 รายการ คือ 
1. ค่าสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 850,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการน าส่งท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 350,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 300,000 บาท  
4. ค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จ านวน 213,900 บาท 

โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีพ้ืนที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่  ของกรมหม่อนไหม มีการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีบางกิจกรรมที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมหม่อนไหม 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1.  การผลิ ตท่อนพันธุ์ หม่ อน  
(ท่อน)  

350,000 350,000 - 3,500,000 3,500,000 100 

2. ค่าใช้จ่ายในการน าส่งท่อน
พันธุ์หม่อน 

350,000 350,000 - - - - 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
(สพท./สมข./ศมม.)  

300,000 300,000 - - - - 

4. สนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน
เพิ่ม เติม/ติดตามเยี่ ยมเยียน/
ติดตามผลการด าเนินงาน 

500,000 510,500 (10,050) - - - 



๑๑๑ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
5. น าเกษตรกรศึกษาดูงาน 
กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ (ราย) 
ดูแลเกษตรกรเป้าหมาย (ราย) 

213,900 203,850 10,050 1,426 1,359 
 
 

1,423 

95.30 

6.แจกท่อนพันธุ์หม่อน (ราย) 
                            (ท่อน) 

- - - 70,000 
- 

60,009 
2,955,551 

85.73 

รวมทั้งสิ้น 1,713,900 1,713,900 - - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2560 กรมหม่อนไหม ได้ด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. แจกจ่ายท่อนพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกร จ านวน 73 จังหวัด (ยกเว้น ปทุมธานี ปราจีนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต) จ านวน 60,009 ราย (แจกจ่ายเฉพาะเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน) โดยแจก
ท่อนพันธุ์หม่อนใบ จ านวน 2,940,744  ท่อน และท่อนพันธุ์หม่อนผล จ านวน 14,807 ท่อน  
  2. รับผิดชอบเกษตรกร จ านวน 1,423  ราย (22 จังหวัด) 
  4. พาเกษตรกรศึกษาดูงาน จ านวน  1,359  ราย (20 จังหวัด) จากเป้าหมาย 1,426 ราย 
  5. ติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานและให้ค าแนะน าเกษตรกร 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2560 จ านวน 6,153 ราย 
  6. มีพ้ืนที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ้น 2,940 ไร่ (หม่อนใบ 1,000 ต้น/ไร่) 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยเอ็ด ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 

  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 146,215 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น จ านวน จ านวน 146,215 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกร 139 ราย (เป้าหมาย 206 
ราย) ไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ จ านวน 20,468 บาท ค่าท่อนพันธุ์หม่อน 52,000 บาท และค่าใช้จ่ายใน
การส่งท่อนพันธุ์และค่าติดตาม จ านวน 73,747 บาท (ตามตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ค่าท่อนพันธุ์หม่อน   65,000 52,000 13,000    
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งท่อนพันธุ์
หม่อนและค่าติดตาม 

50,315 73,747 (23,432) - - - 

3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร 30,900 20,468 10,432 206 139 67.48 
รวมทั้งสิ้น 146,215 146,215 - - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

 



๑๑๒ 
 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้คู่มือปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่กรมหม่อนไหมก าหนดไว้ โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่โครงการก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผล
การด าเนินงานของกิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กลุ่ม
โครงการพระราชด าริ และเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมหม่อน
ไหม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) พบว่าการ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของโครงการฯ ใน
ภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบในระบบ 
พบว่า 

  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมายให้กรมรับผิดชอบกับจ านวนเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบไม่ตรงกัน และยังมิได้ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางที่ 3 และ
ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 3 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 

1,426 ราย 1,423 ราย 1,423 ราย 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 4 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 

1,423 1,382 39 1 1 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 



๑๑๓ 
 

  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
สาเหตุ 
  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
  ให้กรมหม่อนไหม แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการด าเนินงาน
โครงการในปีต่อๆ ไป 

ข้อตรวจพบท่ี 2 ด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่โครงการก าหนด 

  จากการสอบทานการด าเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด พบว่า ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเป้าหมายที่ต้องดูแล จ านวน 206 ราย แต่ได้พาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ จ านวน 139 ราย ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.นา
นวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ของนายเรืองยศ ผันผาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และเงินท่ีเหลือจากการพา
เกษตรกรไปศึกษาดูงานหน่วยงานมิได้ส่งคืนส่วนกลางแต่น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน
เกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ มีจ านวน 67 ราย  

สาเหตุ 

  เกิดจากความไม่พร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
และเวลาดังกล่าวได้ 

ผลกระทบ 

  ส่งผลให้เกษตรกรดังกล่าวไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางทฤษฎีใหม่ที่หน่วยงานของรัฐ
เตรียมไว้ให้ 

 

 

 



๑๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ในคราวต่อไป กรมหม่อนไหม ควรชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ และ
ตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่
โครงการฯ ก าหนดหรือไม่ เพ่ือที่จะได้ประเมินผลว่ากิจกรรมที่โครงการด าเนินการนั้น ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการหรือไม ่

ข้อตรวจพบที่ 3 มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ 
แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอผู้อ านวยการหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทราบแล้ว 
แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

กรมหม่อนไหม ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้จัดต้องด าเนินการประเมินผล
การฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 
รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 4 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 
พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 



๑๑๕ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  กรมหม่อนไหม ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า 
“...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือ
เป็นหลักฐานการจ่าย” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

11. สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

   คณะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ได้เจียดจ่ายงบประมาณจ านวน 3,916,670 บาท จากแผนงานยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็น งบประมาณในการน าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   โดยส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ที่ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนด มิได้จัดท าโครงการของหน่วยงานเอง 

   ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเกษตรกรจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ วางแผน/
ประสานการรับปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่
เกษตรกร ติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕60) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 4,322 ราย แต่เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกร ในพ้ืนที่ด าเนินการ ท าให้เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้นเป็น 4,665 ราย ในพ้ืนที่ 72 จังหวัด โดยได้มีการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานโครงการฯ ครบถ้วนตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1. สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

4,322 4,665 107.93  
 
 
   3,916,670 

 
  
 
  4,205,648 
- มีการใช้
งบประมาณ
ปกติของกรม
เพ่ิมเต็ม 

 
 
 
96.57 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     

4,322 4,665 100 

ซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยน าเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้  จ านวน 4,665 ราย เกินกว่า



๑๑๗ 
 

เป้าหมายที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด จ านวน 343 ราย (ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 4,322 ราย) 

2. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรับผิดชอบ จ านวน 4,665 ราย 
ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง 

3. ด าเนินการดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
ตั้งแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึงสิ้นสุดโครงการที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรับผิดชอบ จ านวน 
4,665 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายจริง 

4. ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มฯ ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2560  

5. ด าเนินการติดตามนิเทศงานในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงานโครงการฯ  

และจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้
ด าเนินการถอดบทเรียนและสรุปปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2. สรุปข้อมูลการถอดบทเรียนโครงการ  
 

ประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

6. วิสัยทัศน์/เป้าหมาย 
 การก าหนดเป้าหมายของ

โครงการ/ประโยชน์ที่เกษตร
ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความเป็นไปได้ในการบรรลุ

เป้าหมายโครงการก าหนดชัดเจน 
เกษตรกรที่มีความสนใจได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงาน 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกษตรกรมีความสนใจและตั้งใจ

1. เกษตรกรเป้าหมายที่เข้ามาไม่
มีความเข้าใจเป้าหมายของ
โครงการฯอย่างแท้จริง ส่งผลต่อ
การด าเนินงานโครงการฯ  
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย
ได้ในระยะเวลา 1 ปี เนื่องจาก
รูปแบบการเพาะปลูกของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพืชสวน
เป็นหลัก 
3. จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีมากเกินไป บางรายไม่
พร้อมจะด าเนินการ พื้นที่ไม่
เอ้ืออ านวย 
4. จ านวนเป้าหมายมีมากไม่
สอดคล้องกับจ านวนเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งมี
เวลาจ ากัด 
1. ไม่ควรก าหนดเป้าหมายในการ



๑๑๘ 
 

ประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

เป้าหมายของโครงการ 
(output/outcome) 

ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการฯ และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เพ่ิมพูนมากข้ึน 

ด าเนินงานโครงการฯ ควรให้เกิด
จากความต้องการของเกษตรกร
จะให้รูปแบบการพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกษตรกรสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
2. เกษตรกรให้ความส าคัญกับ
การจดบันทึก ท าบัญชีครัวเรือน
น้อย หรือ ท าบัญชีรับจ่ายไม่เป็น 

7. โครงสร้าง กลไก การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการใน
การท างาน 

1. รูปแบบการขับเคลื่อนมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่
ชัดเจน มุ่งเน้นเชิงปริมาณ และ
ระบบรายงานท าให้การ
ด าเนินงานไม่มีคุณภาพ รูปแบบ
การด าเนินงานต้องสร้างความ
เข้าใจ ปลูกฝังแนวคิดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
โครงการฯ 
2. บางพื้นที่ยังขาดการร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษา 

8. การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
- มีแบบแผนการท างานที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
- เหมาะสมส าหรับการเริ่มต้นท า
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
 
 

 
1. ก าหนดระยะเวลาเร่งด่วน ไม่
สามารถท าให้ส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ข้อสั่งการที่มีมากเกินไปเกิด
ความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ 
 
1. ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่มีความ
พร้อมที่จะลงมือท า และต่อยอด
การผลิตจากงบประมาณท่ีช่วย
สนับสนุนปัจจัยการผลิตขึ้น
พ้ืนฐาน 
2. การจัดสรรงบประมาณน้อย



๑๑๙ 
 

ประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีดีแล้ว/ต้องต่อยอด/พัฒนา สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 

 
 
 
 กระบวนการและล าดับขั้น
การท างานที่สอดประสานกัน 
เช่น ระบบการส่งมอบปัจจัยการ
ผลิต การตรวจเยี่ยม หรือการ
เก็บข้อมูลเกษตรกร 
 
 การติดตามและรายงานผล 

 
 
 
- การบูรณาการแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
1. การบูรณาการแต่ละหน่วยงาน 
2. การให้ความร่วมมือของ
เกษตรกร 

เกินไป แม้ว่าจะมีที่มาจากหลาย
แหล่งก็ตาม 
 
1. ไม่สามารถท าตามก าหนด
เงื่อนไขเวลา ติดขัดในข้อระเบียบ 
2. ส.ป.ก.ควรได้รับจัดสรรเฉพาะ
เกษตรกรในเขต ส.ป.ก. เนื่องจาก
ติดขัดในข้อระเบียบ 
 
1. เก็บข้อมูล รายละเอียด 
ความถี่ในการรายงานผลมาก
ความจ าเป็น 
2. เกษตรกรที่ได้รับมาก และ
กระจายลงพ้ืนที่ติดตามอาจไม่
ทั่วถึง 

4. การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
เกษตรกร 

- การประชุมท าความเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงแผนในการ
ปฏิบัติงานบ่อย 

5. ความพร้อมและองค์ความรู้ 
ความเข้าใจของเกษตรกร/ปราชญ์ 
/เอกชน /สถาบันการศึกษา 

- การบูรณาการและการ
ประสานงาน 

1. การก าหนดบทบาทภารกิจ
ภาคเอกชนไม่ชัดเจน รูปแบบการ
ให้การสนับสนุนไม่ชัดเจนและส่ง
ไม่ถึงเกษตรกร 
2. เกษตรกรบางส่วนไม่พร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท า
เกษตรกรแบบผสมผสาน/ทฤษฎี
ใหม่เนื่องจากได้ผลตอบแทนน้อย
และขาดความเชื่อมั่น 

ที่มา : แบบถอดบทเรียน โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

ปัญหา/ อุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการ ของส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

1. แนวทางการด าเนินงานยังขาดความชัดเจน การสื่อสารระหว่างนโยบายและผู้ปฏิบัติยังมี
ความคลาดเคลื่อน 

2. การลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละศูนย์ต้นแบบทฤษฎีใหม่อาจไม่ทั่วถึง ไม่
สอดคล้องกับระยะเวลาและสรรพก าลังของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการโครงการฯ ตั้งอยู่
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พ้ืนที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนที่เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาคได้รายงานเข้ามายังส่วนกลาง 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมพอควร และมี
ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

639 639 100  
 
 
 480,510 

 
  
 
  294,292 
เงินเหลือ 
186,218 บาท 
น ามาเบิกจ่าย
ร่วมกับ
งบประมาณ
โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินของ
หน่วยงาน 

 
 
 
61.24 
 
 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า
ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     

639 639 100 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  และมีผล
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและข้ันตอนที่โครงการฯ ก าหนด ดังนี้ 

 

กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยพาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์
เรียนรู้  

96 96 100  
 
 
 73,440 

 
  
 
  49,220 
เงินเหลือ 
24,220 บาท 
น ามาเบิกจ่าย

 
 
 
67.02 
 
 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ติ ดต าม  ดู แล  ให้ ค า แนะน า

96 96 100 
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กิจกรรม กิจกรรม (ราย) งบประมาณ(บาท) 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

ปรึกษากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ     ร่วมกับ
งบประมาณ
โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินของ
หน่วยงาน 

ผลการตรวจสอบ 
  คณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่โดยใช้เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ และเข้าตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลางและเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ด าเนินการ 2 จังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และ   
2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานใน
การตรวจสอบเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

ทั้งนี้ จากการเข้าสุ่มตรวจเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและ
ในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
ข้อตรวจพบท่ี 1. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมรับผิดชอบในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 พบว่า  

1.1 ข้อมูลเกษตรกรที่บันทึกในระบบฯ มียอดไม่ตรงกับเอกสารรายชื่อเกษตรกรที่ ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรับผิดชอบ ดังนี้   

ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบจริง จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
4,322 ราย 4,665 ราย 4,477 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 2 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
4,477 3,784 537 112 44 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สาเหตุ   

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจ านวน
มาก ประกอบกับในพ้ืนที่ด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่กรม
รับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล  

ผลกระทบ   

ท าให้ข้อมูลในระบบมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ และไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  

ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ในระบบฯ และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรในปีต่อๆ ไป 

2. แจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบให้
ส่วนกลางทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกับ
ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นท่ีรายงาน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เป็นระยะๆ ตลอดจนถึงสิ้นสุดโครงการเพ่ือเป็นการ
สอบทานข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถน าฐานข้อมูลในระบบไปใช้ประกอบการติดตามงานในปี
ต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อตรวจพบที่ 2.  มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานปฏิรูปการที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมเสนอ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทราบแล้ว แต่มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(อธิบดี) ทราบตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ 

ผลกระทบ ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงาน 
ผู้จัดต้องด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ 
วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้
รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และมีการปรับแก้ไข
รายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
ขอเบิกเงินต่อส่วนราชการและเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อ
ในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 
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12. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น 
1,014,700 บาท เป็นงบรายจ่ายอ่ืน 1,000,000 บาท และงบด าเนินงาน 14,700 บาท ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 978,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 
จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ 35,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 แยกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย 96 ราย เป็นเงิน 
14,700 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 2 ครั้ง  เป็นเงิน 
985,300 บาท 

โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

เชิงปริมาณ  
1.ความเพียงพอของบุคลากร / วัสดุอุปกรณ์ / งบประมาณในการด าเนินงาน 
2.ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลา 
3.ผลการขยายผลการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
เชิงคุณภาพ  
1.ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 
2.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการ 
3.ความยั่งยืนของโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

14,700 14,700 - 98 98 100 

2.ติดตามประเมินผล 1,000,000 964,015 35,985 - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,014,700 978,715 35,985 - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ของ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 12 ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 มีค าสั่งของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และค าสั่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการมอบหมายการปฏิบัติงานโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามการ
ตรวจติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นผู้ด าเนินการแทนให้เนื่องจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 มีหน้าที่ติดตามประเมินผล
เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งสิ้น 5 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี จึงมิได้ดูแลเกษตรกรเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายไว้และไม่ได้
บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ 2560 ที่กรมรับผิดชอบกับ ใน
ระบบ 

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 38,100 บาท 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,060 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 66 ราย) จ านวน 
9,900 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ จ านวน 28,200 บาท (ตามตารางท่ี 2)  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ของเกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

9,900 9,900 - 66 66 100 

2 . ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลโครงการ 

28,200 28,160 40 93 93 100 

รวมทั้งสิ้น 38,100 38,060 40 - - - 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรก าหนดไว้ โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่โครงการก าหนด โดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผล
การด าเนินงานของกิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดนครสวรรค์  ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 12 รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
พบว่าการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของ
โครงการฯ ในภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  และ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 
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ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รับผิดชอบในระบบ พบว่า 
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3 และตารางที่ 4) 
ตารางท่ี 3 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
98 ราย 98 ราย 35 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 4 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
35 32 1 2 - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น
เกษตรกรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ดูแล) 3 รายและเป็นเกษตรกรของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 32 ราย 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุม่ ดังนี้ 

  กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  1.3 ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ถูกต้อง 

       จากการสอบทานใบสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 พบว่า ลายมือชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนในวันศึกษาดูงาน ไม่
ตรงกัน 2 ราย เกษตรกรที่มีใบสมัครแต่ไม่มีลายมือชื่อในวันดูงาน คือ นายสุนทร แย้มเดช กับนางบาหยัน 
มาลัย เกษตรกรที่มีลายมือชื่อในวันดูงานแต่ไม่มีใบสมัคร คือ นายสายชล สายบุญรอด และนายบุญมา โพธิ์
พันธ์ อีกทั้งเลขบัตรประชาชนของนายบุญมา โพธิ์พันธ์ 3600900527411 ซ้ ากับนางสนุ่น โพธิ์พันธ์ (ในใบ
สมัคร) 
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สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจ้งหน่วยงานในพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรในการ
ด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 
  2.เห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกร
ว่ารายใดที่เข้าร่วมโครงการ หากเข้าร่วมโครงการแล้วยังมิได้กรอกใบสมัครก็ให้กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย และ
บันทึกแก้ไขข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้องในระบบต่อไป 

ข้อตรวจพบที่ 2 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

  จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12  พบว่า มี
การใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการ ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 ที่
ก าหนด ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วน
ราชการและเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงิน
นั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อสังเกต การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการไม่ชัดเจน 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่เดินทางไปหลายจังหวัดและหลายวัน ในใบขออนุมัติมิได้
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เดินทางไปจังหวัดไหน วันที่เท่าไร เพียงแต่ระบุโดยรวมว่าเดินทางไป
จังหวัดอะไรบ้าง ในช่วงเวลาใด ซึ่งบางจังหวัดก็มีการพักค้าง บางจังหวัดก็มิได้พักค้าง อีกทั้งการเขียนรายงาน
การเดินทางเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีการแนบรายละเอียดในการเดินทางทุกวัน ซึ่งการคิด
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ค านวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในกรณีที่พักค้างกับไม่พักค้างจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ค านวณจาก
ระยะเวลาที่เดินทาง 
     กรณีที่พักค้าง ค านวณเบี้ยเลี้ยง 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 240 บาท เศษของ
เวลาที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมงข้ึนไป ให้ตัดทิ้ง 
       กรณีไม่พักค้าง หากเดินทางไปราชการเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน คือ 120 
บาท หากเดินทางไปราชการเกิน 12 ชั่วโมงข้ึนไป เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน คือ 240 บาท 

ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน และเขียนรายงานการเดินทางให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะได้ทราบว่าช่วงใดมีการพักค้าง ช่วงใด
ไป-กลับ จะได้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้ถูกต้อง 
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13.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ ทั้งสิ้น 8,723,200 บาท เป็นงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 6,653,200 บาท และงบด าเนินงาน 
จ านวน 2,070,000 บาท (ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการ
เบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 8,688,439.30บาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 จากจ านวน
งบประมาณท่ีได้รับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแยก
เป็น 3 กิจกรรม คือ 

1.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย (7,737 ราย) เป็นเงิน 
1,160,550 บาท 

2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร เป็นเงิน 2,539,640 บาท 

3.ค่าใช้จ่ายในการประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน 5 ประสาน สืบ
สานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง เป็นเงิน 2,825,260 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป็นเงิน 
2,197,750 บาท (ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน งบด าเนินงาน 2,070,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อย
ละ 

1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

1,160,550 1,160,550 - 7,737* 7,737 100 

2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและติดตาม
เยี่ยมเยียนเกษตรกร 

2,539,640 2,504,879.30 34,760.70    

3.จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ และ
จัดงานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 

2,825,260 2,825,260 -    

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

2,197,750 2,197,750 -    

รวมทั้งสิ้น 8,723,200 8,688,439.30 34,760.70 - - - 
หมายเหตุ :*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 
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จากการสอบทานการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 281,390 
บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 281,390บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 763 ราย) 
จ านวน 114,450 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 166,940 บาท 
(ตามตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

114,450 114,450 - 763* 763 100 

2.ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน 166,940 166,940 - 496 496 100 
รวมทั้งสิ้น 281,390 281,390 - - - - 

หมายเหตุ : *เป็นเกษตรกรที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบ 496 ราย และเป็นเกษตรกรที่การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบ 267 ราย 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 103,020 
บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 103,020 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน (เป้าหมาย 172 ราย) 
จ านวน 25,800 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 77,220 บาท 
(ตามตารางท่ี 3)  
ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรม 
งบประมาณ  ผลการด าเนินงาน 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ แผน ผล ร้อยละ 
1. ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
เกษตรกรเป้าหมาย (ราย)  

25,800 25,800 - 172* 172 100 

2.ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน 77,220 77,220 - 64 64 100 
รวมทั้งสิ้น 103,020 103,020 - - - - 

หมายเหตุ : *เป็นเกษตรกรที่ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบ 64 ราย และเป็นเกษตรกรที่การยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบ 108 ราย 

ผลการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานและตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ใช้รายละเอียดของโครงการเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่คาดว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดที่โครงการก าหนดโดยสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานผลการด าเนินงานของ



๑๓๑ 
 

กิจกรรมฯ ในภาพรวมที่ส่วนกลาง ณ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มโครงการพิเศษ และเข้าตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

จากการสอบทานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) พบว่าการ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดประจ าปี พ.ศ.2560 รวมถึงระบบควบคุมภายในของโครงการฯ ใน
ภาพรวมยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานโครงการยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และมีบางรายการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

จากสอบทานรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณร์ับผิดชอบในระบบ พบว่า  
  1.1 จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ ไม่ตรงกัน และยังมิได้
ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับเกษตรกรทุกราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 4 และตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 4 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวนเกษตรกรที่กระทรวงมอบหมาย จ านวนเกษตรกรที่กรมรับผิดชอบ จ านวนเกษตรกรที่บันทึกในระบบ 
5,392 ราย 5,392 ราย 5,256 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตารางท่ี 5 ประเภทของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จ านวนเกษตรกร กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม N 
5,256 4,297 578 378 3 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จากระบบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตุลาคม 2559) 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุม่ A เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ มาก 
  กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ปานกลาง 
  กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ น้อย 
  กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ไม่มีสระน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งน้ า) 

แต่ในระบบ มีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม N ไม่มีกลุ่ม D  ซึ่งกลุ่ม N หมายถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินผลจัดกลุ่มว่าอยู่ในประเภทใด ซึ่งการด าเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 2560 ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรจัดประเภทของเกษตรกรทุกรายได้แล้ว 

  1.2 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา, ผังแปลงอนาคต, แผน/ผล การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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สาเหตุ 

  ผู้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเกษตรกรระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ท าให้ผู้บันทึกอาจจะยังมิได้
แก้ไขข้อมูล 

ผลกระทบ 
  ท าให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลของเกษตรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของ
เกษตรกรในการด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 

ข้อตรวจพบที่ 2.  มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่มิได้รายงานให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

จากการสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดฝึกอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ของส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมฯ แล้ว ผู้จัดได้ด าเนินการประเมินผลการจัดฝึกอบรมแล้ว แต่
มิได้รายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง) ทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาเหตุ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ  

ท าให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ก าหนดหากมีการด าเนินการจัดฝึกอบรมหน่วยงานผู้
จัดต้องด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ 
วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานควรมีการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อตรวจพบท่ี 3 มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

จากการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน
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ของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และมีการปรับแก้ไข
รายละเอียดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

สาเหตุ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ คลาดเคลื่อน 

ผลกระทบ 
  ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ข้อเสนอแนะ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
ด าเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า “...ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
ขอเบิกเงินต่อส่วนราชการและเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อ
ในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” และใช้แบบฟอร์มการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อตรวจพบท่ี 4 มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้า 

จากการสอบทานการเบิกจ่ายใบส าคัญคู่จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งใช้เงินยืมล่าช้า จ านวน 3 สัญญา ดังนี้ 

    1. นายอัมพร ป่าสนธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้มีการยืมเงินราชการ
เพ่ือพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่แปลงเรียนรู้บ้านโนนเหลี่ยม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยรับเงินไปเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2559 (ครบก าหนด 13 มกราคม 2560) และมาชดใช้เงินยืม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ส่ง
ใช้ลา่ช้า 39 วัน 
                2. นายชัยวัฒน์ กงสะเด็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้มีการยืมเงิน
ราชการเพ่ือพาเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ไปศึกษาดูงานที่
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยรับเงินไปเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 (ครบก าหนด 13 มกราคม 2560) และมาชดใช้เงินยืม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 ส่งใช้ล่าช้า 39 วัน  
                 3. นายอัมพร ป่าสนธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้มีการยืมเงินราชการ
ไปร่วมงาน 5 ประสาน ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรับเงินไปเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ครบก าหนด 24 มีนาคม 2560และมาชดใช้เงินยืม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2560 ส่งใช้ล่าช้า 3 วัน 

สาเหตุ      

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจในปริมาณมาก 



๑๓๔ 
 

ผลกระทบ    

ส่งใช้เงินยืมไม่ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
ติดตามการส่งใช้เงินยืม เร่งรัดให้ผู้ยืมเงินราชการ ส่งใช้หลักฐานและเงินเหลือจ่าย ภายในก าหนดระยะเวลา 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 
60(3) 

ข้อสังเกต การก ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ข้อมูลที่น ามารายงานยังมีไม่เพียงพอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรกรที่ 920/2559 ลงวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  อีกทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานโครงการในจังหวั ดที่มีการ
ด าเนินงาน 77 จังหวัด เพ่ือค่อยประสานงานในพ้ืนที่และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 9 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 
2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2560 ครั้งที่ 5 วันที่ 5 พฤษภาคม 
2560 ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 
2560 และครั้งที่ 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 ข้อมูลที่ประกอบการรายงานจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 

สาเหตุ 

  เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนเพ่ือมาประกอบการรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการฯ 

 

 



๑๓๕ 
 

ผลกระทบ 

  รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ มีข้อมูลสนับสนุนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้ผู้บริหาร
รับทราบผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ หากมีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ต้องระบุปัญหาและอุปสรรคของการไม่ได้มาของข้อมูลไว้
ในรายงานด้วย เพ่ือความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน 

 
 

   


