
~ 1 ~ 
 

การบรหิารจดัการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การจัดทําการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามโครงการ/กิจกรรม จากปัจจัย
ด้านนโยบายสําคัญของกระทรวงฯ ที่กรมฯ เก่ียวข้องและสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สําหรับการวางแผน ป้องกัน และควบคุมการดําเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจเพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเส่ียงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 
  - การลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
  - การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
  - ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  - เกษตรอินทรีย์ 
  - ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) 
  - ธนาคารสินค้าเกษตร 
 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงของโครงการที่กรมฯ ได้ดําเนินการ
สนับสนุนงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงฯ ดังน้ี 
  1. ผลการประเมินความเสี่ยง 
 

นโยบายสําคัญของกระทรวงฯ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ ดําเนินงาน การเงิน กฎหมาย/ระเบียบ 
1. การลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตร 

สูง สูง ตํ่า ตํ่า 

2. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning) 

ปานกลาง สูง สูง ตํ่า 

3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ สูง สูง ปานกลาง ตํ่า 

4. เกษตรอินทรีย์ สูง สูง ปานกลาง สูง 

5. ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) 

ตํ่า สูง ปานกลาง ตํ่า 

6. ธนาคารสินค้าเกษตร ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

 
2. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้นําข้อมูลที่มีระดับ
ประเมินความเสี่ยงสูงในแต่ละด้าน มาจัดทําการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

2.1. การลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
2.1.1 ด้านกลยุทธ์ 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากเกษตรกรได้รับผลวิเคราะห์ดินแล้ว 
ไม่นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินอย่างจริงจัง ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายการลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิต  



~ 2 ~ 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยแสดงผลการวิเคราะห์ดินให้อยู่ใน
รูปแบบที่เกษตรกรอ่านและเข้าใจได้ง่าย สามารถนําข้อมูลที่วิเคราะห์ไปปฏิบัติ และสร้างแนวทางในการ
เผยแพร่ความสําคัญในการนําผลวิเคราะห์ดิน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายการลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิต 

2.1.2 ด้านการดําเนินงาน 
ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากหนังสือนําส่งตัวอย่าง

รายละเอียดไม่ครบถ้วน ตัวอย่างดินที่นํามาวิเคราะห์ไม่พร้อมในการวิเคราะห์ ส่งผลให้การวิเคราะห์ดินล่าช้า 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ขาดทักษะความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการถ่ายทอดข้อมูลไม่ตรง
ตามความต้องการและไม่เป็นปัจจุบัน เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ใช้งานตลอดเวลา ทําให้เกิดการชํารุดได้ง่าย 
และขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังน้ี 

- ช้ีแจงขั้นตอนการนําส่งตัวอย่างดินให้ผู้ส่งตัวอย่างดินเข้าใจ แนะนําให้ผู้ส่ง
ตัวอย่างดินดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบบันทึกการส่งรายละเอียดตัวอย่างดิน สภาพของดินที่จะนํามา
วิเคราะห์ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ ให้ชัดเจนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการนําส่งตัวอย่างดินให้
ครบถ้วน 

- วางแผนการทํางานของบุคลากร กําหนดเวลาแล้วเสร็จแต่ละช้ินงาน เพ่ือ
จัดส่งผลวิเคราะห์ดินให้ทันตามความต้องการของเกษตรกร และกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลให้ชัดเจน 

- จัดทําคู่มือการวิเคราะห์ดินที่เป็นมาตรฐาน และคู่มือสําหรับประชาชน   
ในการวิเคราะห์ดิน 

- จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบผลการวิเคราะห์ดินเพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดิน ในการแปรผลข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและกลุ่มชุดดิน และประสานกับเจ้าหน้าที่
ทั้งในส่วนกลาง ในพ้ืนที่ และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในการนําไปถ่ายทอดและ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

- ดูแล รักษา ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม และตรวจเช็คเคร่ืองมือ
เบ้ืองต้นอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่มีปริมาณมาก 

- พัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

- จัดอบรมให้ความรู้ โดยการสาธิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก่
เกษตรกร เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการให้เกษตรกรในพ้ืนที่ และให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- พัฒนาหมอดินอาสาเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร  
ในพ้ืนที่ได้ 

2.2. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
2.2.1 ด้านการดําเนินงาน 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากเครื่องมือไม่เพียงพอและ
ซอฟแวร์ไม่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพตํ่าไม่รองรับข้อมูลที่จําเป็น ระยะเวลาในการจัดทําแผนที่มีจํากัด และ
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังน้ี 
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- จัดทําแผนที่ระดับรายแปลงในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (PDF) และแผนที่ (Hard copy) 
สําหรับเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ เน่ืองจากเครื่องมือและซอฟแวร์    
ไม่รองรับข้อมูลที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนที่ 

- วางแผนการทํางานให้ชัดเจน กําหนดปฏิทินการทํางานและเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรเพ่ิมเติม เน่ืองจากจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอประกอบกับมีงานนโยบายหรือ       
งานมอบหมายอ่ืนๆ ที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน 

2.2.2 ด้านการเงิน 
ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากงบประมาณในการจัดทําแผนที่

ไม่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยจัดทําแผนการเสนอของบประมาณเพ่ือสนับสนุน    
การจัดพิมพ์แผนที่เพ่ิมเติม 

2.3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
2.3.1 ด้านกลยุทธ์ 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากจํานวนตัวอย่างดินมีปริมาณมาก 
ทําให้ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้งานอาจเกิดการชํารุด เสียหายได้เร็วขึ้น ข้อมูล โปรแกรม  
การแปลผลไม่ครอบคลุมทุกชนิดพืช กลุ่มชุดดิน และเจ้าหน้าที่มีขาดประสบการณ์ด้านการแปลผลวิเคราะห์ 
โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังน้ี 

- หน่วยงานมีการวางแผนการทํางานและกําหนดเวลาที่ชัดเจนให้กับบุคลากร  
ในการวิเคราะห์ดิน และแจ้งผลการวิเคราะห์ทันทีเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ 

- ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบผลการวิเคราะห์ดินเพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ดิน ในการแปรผลข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและกลุ่มชุดดิน 

- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการทํางานระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.3.2 ด้านการดําเนินงาน 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากคณะกรรมการขาดความรู้
ขาดทักษะที่จําเป็นในการบริหารงาน สมาชิกบางรายไม่เข้าร่วมรับฟังช้ีแจงโครงการฯ และขาดการมีส่วนร่วม  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ดิน นําส่งจํานวนตัวอย่างดินไม่ครบตามหนังสือนําส่ง      
บางรายร้องเรียนผลการวิเคราะห์ดินได้รับล่าช้า บางรายไม่ได้รับผลวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติงานขาด
งบประมาณในการพัฒนา ดูแล รักษา โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังน้ี 

- สร้างความเข้าใจและช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้สมาชิกทราบและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโครงการ 

- มีการวางแผนการทํางานของบุคลากรให้ชัดเจนและมีการกําหนดปฏิทิน
การทํางาน เพ่ือให้ทันต่อการส่งผลวิเคราะห์ดิน 

- ดําเนินการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินโครงการใหม ่
- จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการบริหารงานแก่คณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่ม 
- รายงานผลการวิเคราะห์ให้อ่านและเข้าใจง่าย และกําหนดช่วงเวลา     

การส่งผลวิเคราะห์ให้ทันกับช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องนําข้อมูลไปใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการลดต้นทุนและ
เพ่ิมผลผลิต 
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- ตรวจสอบจํานวนตัวอย่างดินให้ถูกต้องตามหนังสือนําส่ง 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการดูแล รักษา ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม 

และตรวจเช็คเคร่ืองมือเบ้ืองต้นอย่างสมํ่าเสมอ 
- ช้ีแจงให้ผู้รับการวิเคราะห์ดินปฏิบัติตามคู่มือสําหรับประชาชนการวิเคราะห์

ดินสําหรับเกษตรกร  
2.4. เกษตรอินทรีย์ 

2.4.1 ด้านกลยุทธ์ 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่คัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกรท่ีไม่ตรงตามคุณสมบัติ ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มขาดความ
เข้มแข็ง ยังไม่มีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มฯ  

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยมีการจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการ
คัดเลือกเกษตรกรให้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นความสําคัญเข้าร่วม
โครงการฯ  

2.4.2 ด้านการดําเนินงาน 
ข้อมูลที่มี ระดับประเมินความเสี่ ยงสู ง  เ น่ืองจากเ จ้าหน้าที่อ ธิบาย           

การดําเนินงานโครงการยังไม่ชัดเจน ทําให้เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เกษตรกรขาดการ
อบรมในหลักสูตรที่จําเป็น ทําให้ขาดโอกาสในการรับองค์ความรู้จากวิทยากรโดยตรง ส่งผลให้เกษตรกรไม่
เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกําหนดและหลักการเกษตรอินทรีย์ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นดังน้ี 

- จัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

- จัดทําเป็นปฏิทินแผนการฝึกอบรมแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าต้ังแต่ 
ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้เกษตรกรวางแผนการเข้าร่วมอบรม และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นความสําคัญ
ของการอบรม 

- ช้ีแจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแนวทางปฏิบัติในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 

2.4.3 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากขาดการบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบอย่างจริงจัง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยมีการบังคับใช้ข้อกําหนด กฎหมาย และ
ระเบียบอย่างจริงจัง 

2.5. ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) 
2.5.1 ด้านการดําเนินงาน 

ข้อมูลที่มรีะดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากเจ้าของศูนย์ยังไม่สามารถรับ
และถ่ายทอดขอ้มูลในองค์ความรู้ที่ได้รับได้ทั้งหมดและไมไ่ด้นําข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการในการอ่านแผนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



~ 5 ~ 
 

2.6. ธนาคารสินค้าเกษตร 
2.6.1 ด้านการดําเนินงาน 

ข้อมูลที่มีระดับประเมินความเสี่ยงสูง เน่ืองจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน        
ไม่เพียงพอ และชุมชนไม่มีความพร้อมที่จะดําเนินการในโครงการฯ โดยมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดขึ้น
ดังน้ี 

- การวางแผนการทํางานให้ชัดเจน และกําหนดปฏิทินการทํางาน 
- คัดเลือกพ้ืนที่และชุมชนที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมก่อนดําเนินการเป็น

อันดับแรก เพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนได้ 

   

 

 


