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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ด าเนินการร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 13 ส่วนราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช และเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 2) เพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของ
ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร 3) เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพดีขึ้น 
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแต่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้ทรง
พระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่ งการใช้น  าและการบริหารงาน
พัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและมีอาหารไว้
บริโภคเพียงพอตลอดปี โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในพื นที่ 882 อ าเภอ จ านวน 70,000 ราย โดยมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมด าเนินการ จ านวน 13 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมการข้าว ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักที่
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั งจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการ และ 
Model การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยพื นที่ขนาดต่างๆ รวมถึงร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 102,444,447.92 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบปกติของส่วนราชการ จ านวน 
84,612,597.92 บาท (งบด าเนินงาน 66,308,797.92 บาท งบอุดหนุน 10,985,900 บาท และงบ
รายจ่ายอ่ืน 7,317,900บาท) กับงบที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน จ านวน 17,831,850 บาท โดย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 102,220,155.17  
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือ 224,292.75 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.22 จากจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จากการสอบทานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย รายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ สรุปแผน/ผลการด าเนินงานโครงการฯ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รับฟัง
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนกลาง กองประสานโครงการพระราชด าริ กองแผนงาน ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กอง
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหม่อนไหม กองประสานงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ และศูนย์ประเมินผล ที่
รับผิดชอบด าเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 13 ส่วนราชการ และสุ่มตรวจสอบพื นที่
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ด าเนินงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ส่วนราชการที่ร่วมขับเคลื่อนสามารถด าเนินงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนด ผลการด าเนินงานภาพรวมโครงการฯ มี
แนวโน้มที่ดีขึ น เช่น เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้น าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองได้ ปัจจัยการ
ผลิตที่มอบให้กับเกษตรกรเป้าหมายสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากได้น าผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน 
บางส่วนหากผลผลิตเหลือก็จะน าไปขายแต่มีเพียงส่วนน้อย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจ านวน 70,514 ราย มีปริมาณสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการ
บริหารจัดการกิจกรรม เช่นการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ การก าหนดเป้าหมาย การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ระบบควบคุม
ภายใน และการใช้จ่ายงบประมาณมีการน าเงินงบประมาณและเงินเหลือจ่ายจากโครงการฯ ไปด าเนินการ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจส่งผลกระทบให้ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
บางส่วน ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่โครงการก าหนด ส าหรับจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ปรากฏ มีสาเหตุมา
จากหลายประการ ซึ่งรวมปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งน  าแต่
ขนาดไม่เหมาะสม ประสบปัญหาภัยแล้ง หรืออุทกภัย หรือปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อการผลิต โดย
สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ข้อตรวจพบที่ 1 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพียงบางส่วน 

     มีการส่งเสริมองค์ความรู้ เชิ งปฏิบัติการของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้น าหลักทฤษฎีใหม่ไป
ปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง โดยน าเกษตรกรศึกษาดู
งานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 70,375 ราย จากเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 70,514 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (70,000 ราย) และมีการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้กับเกษตรกรทั ง 70,000 ราย แต่มี
เกษตรกรบางรายไม่ขอรับปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้าน
ประมง 1,902 ราย และด้านปศุสัตว์ 46 ราย 
เนื่องจากบางพื นที่ของเกษตรกรไม่พร้อมรับปัจจัยการ
ผลิต ปัจจัยการผลิตบางชนิดไม่ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร ทั งนี หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มิได้ด าเนินการต่อยอดจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
สนับสนุนแล้ว ผลผลิตที่ได้จากปัจจัยการผลิตพื นฐาน
ยังมีไม่มาก ไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ น แต่ก็สามารถลดรายจ่ายของเกษตรกร
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากน าผลผลิตที่ได้มาบริโภคใน
ครัวเรือน รวมทั งเกษตรกรบางส่วนไม่ได้จัดท าบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
     1.1 บางส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
และไม่ได้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
ตัวช้ีวัดที่ส่วนราชการก าหนด 
     การก าหนดตัวชี วัดของกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนา
ที่ดิน และกรมการข้าว เมื่อสิ นสุดโครงการ ไม่ได้
จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี วัดเพ่ือประเมินผล 
 

 
 
 
    1.กรมปศุสัตว์และกรมการข้าวควรจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการประเมินตัวชี วัดโครงการ เพ่ือจะได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมปศุสัตว์และกรมการข้าว
ด าเนินการได ้
     2.กรมพัฒนาที่ดินควรก าหนดตัวชี วัดของโครงการ
ทุกโครงการให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้  และ
จัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี วัดโครงการ เพ่ือ
จะได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กรมพัฒนาที่ดิน
ด าเนินการได ้

1.2  การพบปะ 5 ประสาน บางหน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน
ตามที่โครงการก าหนด 

 

     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควร
ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดไว้
ล่วงหน้า ในการจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน หรือ 3 
ประสาน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผน
งานและจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน 

ข้อตรวจพบที่ 2 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ อาจยังไม่สามารถน าไปสู่การ
บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการในภาพรวม 
     2.1 การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย 
ด าเนินไม่เป็นไปตามคู่มือที่ก าหนด 
     มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เกษตรกร โดยให้คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Start Zero 
เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน แต่เกษตรกรที่เป็น Start 
Zero มีจ านวนน้อย ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นพื นฐานอยู่แล้ว จึงไม่
เป็นไปตามท่ีคู่มือและแนวทางก าหนด 

 
 
 
 
 
     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควร
น า ผลจากการด า เนิ นการที่ ผ่ านมา  มาก าหนด
คุณลักษณะของเกษตรกรให้เหมาะสมในการด าเนินการ
ปีต่อไป 

2.2 ขั้นตอนการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการได้ไม่ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด มีการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร พาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ 139 ราย ไม่ครบตาม
เป้าหมาย 206 ราย ที่ก าหนด ส่งผลให้เกษตรกรที่

 
 
 
     ใ นค ร า ว ต่ อ ไป  กร มห ม่ อน ไหม  ค ว ร ชี แ จ ง
รายละเ อียดโครงการฯ ให้ เกษตรกรทราบ และ
ตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่โครงการฯ 



ง 
 

 
 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรในพื นที่ของตนเอง จ านวน 67 ราย เป็น
การด าเนินการให้กับเกษตรกรไม่ครบทุกขั นตอน
ตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 

ก าหนดหรือไม่  เ พ่ือจะได้ประเมินผลว่ากิจกรรมที่
โครงการด าเนินการนั น ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการหรือไม่ 

2.3  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการ
พึ่งพาตนเองเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานที่ผลิต
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ระหว่างการผลิตและ
จัดหา อีกทั งเกษตรกรเป้าหมาย บางพื นที่ไม่มีความ
พร้อมในการรับปัจจัยการผลิต อาจเกิดจากอุทกภัย 
ทั งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไม่สามารถมารับแจกปัจจัย
การผลิตได้ หรือประสบภัยแล้งไม่มีน  าในบ่อ หรือ
ขนาดของบ่อไม่เหมาะสมในการรับปัจจัยการผลิต 

 
 
     ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง และกรมหม่อนไหม ร่วมกันพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต เพ่ือที่จะก าหนดแผนการแจกปัจจัยการผลิตให้
สอดคล้องกับการผลิต/จัดหาและความพร้อมของ
เกษตรกร 

2.4 เกษตรกรเป้าหมายรับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นไม่ครบทุกราย 
 

     ในคราวต่อไป กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรม
หม่อนไหม ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกร และควรมีการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีก่อน แล้วยังสนใจในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่
พร้อมทั งได้น าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของ
ตนเอง เพ่ือที่จะได้ผลความส าเร็จในการด าเนินงานให้
เป็นรูปธรรม 

2.5 การจัดท า/ส่งคู่มือการเลี้ยงปลาให้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

     กรมประมงควรพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินงาน ของแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือให้ผลการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อตรวจพบที่ 3. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ยัง
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  
     การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน
เกษตรกรที่กรมรับผิดชอบกับข้อมูลเกษตรกรในระบบ
ไม่ตรงกัน และยังมิ ได้ประเมินผลจัดกลุ่มให้กับ
เกษตรกรทุกราย เนื่องจากหลังจากที่โครงการแล้ว

 
 
 
     1. กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
วิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อน
ไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



จ 

 

 
 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เสร็จในปีงบประมาณ 2560 แล้วยังมีกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่ม N ในระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ อีกทั งการบันทึกข้อมูลเกษตรกรบางส่วน
บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึก
แผนการพัฒนา ผังแปลงหลังเข้าโครงการ แผน/ผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
และจากการสอบทานข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการจังหวัดนครสวรรค์  พบว่ามีข้อมูลของ
เกษตรกรไม่สอดคล้องตรงกัน เนื่องจากรายชื่อ
เกษตรกรที่อยู่ ในความรับผิดชอบของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 มีเกษตรกรบางรายที่มีใบ
สมัครแต่ไม่ได้ไปศึกษาดูงาน และมีเกษตรกรบางรายที่
ไปดูงานไม่มีใบสมัคร  

และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควร
แจ้งหน่วยงานในพื นที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 ให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของเกษตรกรใน
การด าเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป 
    2. เห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 
ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเกษตรกรว่ารายใดที่เข้าร่วมโครงการ 
หากเข้าร่วมโครงการแล้วยังมิได้กรอกใบสมัครก็ให้กรอก
ใบสมัครให้เรียบร้อย และบันทึกแก้ไขข้อมูลเกษตรกรให้
ถูกต้องในระบบต่อไป 

 

ข้อตรวจพบที่ 4. การด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ บางขั้นตอนยังปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
     4.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
     มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
โดยมีการใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับจ้าง มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
     ในคราวต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมการ
ข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
หม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 43 ที่ก าหนด ไว้ว่า “... ในกรณีที่ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดยไม่สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั นท า
ใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
ขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเม่ือมีการจ่ายเงินแล้ว ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั น ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อ
ในใบส าคัญรับเงินนั น เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

4.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555 
     1.ไม่ได้รายงานผลการฝึกอบรมให้กับหัวหน้าส่วน
ราชการ (อธิบดี) ทราบหลังจากที่จัดฝึกอบรมแล้ว

    
 
 
    1.ในคราวต่อไป เห็นควรให้กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรม



ฉ 

 

 
 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เสร็จ แต่รายงานผลให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ทราบ 
     2.มีการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
โดยมีการใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) 
มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับ
เกษตรกร 
     3.มีการปรับแก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
     4.ใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชนของ
วิทยากร มาเป็นหลักฐานในการเบิกค่าตอบแทน
วิทยากร 

ชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม พ.ศ.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 23 “ให้มีการประเมินผลการ
ฝึกอบรมและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นสุดการฝึกอบรม” 
     2.ในคราวต่อไป ให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่สังกัดกรมหม่อนไหม 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานตรวจบัญชีนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ ใช้แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาฝึกอบรมส าหรับบุคคลภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 (ข้อ 19) ก าหนด 
     3.ในคราวต่อไป ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ใช้แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทน
วิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ก าหนด 

4.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก าหนด 
     1) มีการจ่ายเงินงบประมาณจากงบด าเนินงาน 
แผนงานพื นฐานด้านการจัดการน  าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์
น  าให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดงบรายจ่ายที่อยู่ในประเภทของ
เงินอุดหนุน ทั งนี จากการตรวจสอบไม่พบเอกสาร/
หลั ก ฐ าน  ในกา รขออนุ มั ติ โ อน เปลี่ ยนแปล ง
งบประมาณรายจ่ายกับส านักงบประมาณ จากงบ
ด าเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุน 
     2) มีการน าเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ

 
 
     1.เห็นควรให้กรมประมง จัดท าหนังสือขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือขอผ่อนผันการใช้
งบประมาณรายจ่ายของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
     2. เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการ
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการที่ก าหนดไว้ตาม
แผนงานงบประมาณทุกกิจกรรม/โครงการ หาก



ช 

 

 
 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไป
ซ่อมแซมทาสีอาคารอ านวยการ 

โครงการฯ ด าเนินการแล้วเสร็จตามรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ จึงสามารถน าเงินเหลือจ่ายมา
ด าเนินการในลักษณะของการบริหารภายในหน่วยงาน
ได้ และต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกครั ง  หากมีการน าเงิน
งบประมาณภายใต้โครงการไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนใน
แผนงานเดียวกันทั งกรณีที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานหรือยังไม่มีการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 

ข้อตรวจพบท่ี 5 มีการจัดวางระบบการควบคุมของ
หน่วยงานยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 
     ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการโครงการส าคัญของ
กระทรวง ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
โครงการ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
 
ส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการควรด าเนินการ ดังนี  
     1) พิจารณาทบทวนการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุม
กิจกรรม/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินตนเอง และน าผลการประเมินตนเองมาใช้
ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การประเมิน และการวัดผล
การปฏิบัติงาน เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหาร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2) สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการฯ ระดับกรม ด าเนินการติดตาม วิเคราะห์ 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและน ามาก าหนดเป็นนโยบาย/มาตรการใน
การด าเนินการในระยะต่อไป 
     3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เรื่อง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ข้อสั ง เกต  การก ากับ  ติดตาม รายงาน และ
ประเมินผล ข้อมูลที่น ามารายงานยังมีไม่เพียงพอ 
     การรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ของ
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีบาง
หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่ง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้กับส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดไม่ครบเป็นประจ าทุกเดือน 
และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมิได้หมาย
เหตุไว้ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ว่า
หน่วยงานใดบ้างที่มิได้จัดส่งรายงาน ซึ่งหากหน่วยงาน
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่จัดส่งรายงาน
ในแต่ละเดือนให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ข้อมูลที่ประกอบการรายงานจึงเป็นข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 

 
 
     ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ 
หากมีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ต้องระบุ
ปัญหาและอุปสรรคไว้ ในรายงานด้วย เ พ่ือความ
ครบถ้วนถูกต้องของรายงาน 

  โดยสรุปผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถส่งเสริมเกษตรกรให้น าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่ของเกษตรกร เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ มีการน าความรู้ที่ได้
จากการไปศึกษาดูงานไปใช้ในแปลงของตนเอง และปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับสนับสนุน ผลผลิตที่ได้ท าให้
เกษตรกรลดรายจ่ายของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากน าผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินงานโครงการ มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตรรับผิดชอบดูแลเกษตรกร การจัดกิจกรรม
พบปะ 5 ประสาน การส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าบัญชีครัวเรือน การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตร การจัดท า
ผังแปลงที่เข้าร่วมโครงการ การจัดท าแผนการผลิตและการปฏิบัติตามแผนของเกษตรกร และการบันทึก
ข้อมูลเกษตรกรในระบบ ที่ยังด าเนินการได้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ของโครงการก าหนด ดังนั้น 
คณะกรรมการการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรพิจารณาน าข้อตรวจพบ ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะข้างต้นไปใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน  พร้อมทั ง
ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางแก้ไข เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับเกษตรกรต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการโครงการในอีกระยะหนึ่ง จึงทราบผลลัพธ์ของ
โครงการทีช่ัดเจน 

     


