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(ข)

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการสาคัญภายใต้แผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในการประเมินผลครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงานโครงการเพื่อเป็นแนวทาง ปรับปรุงการ
ดาเนิน การในระยะต่อไป โดยพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง โดยใช้หลักเกณฑ์ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
For Economic Co – Operation and Development : OECD – DAC) 5 ด้าน คือ 1) ความสอดคล้อง (Relevance)
2) ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) 3) ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) 4) ผลกระทบ (Impact) และ5) ความยั่ ง ยื น
(Sustainability) ของโครงการ ซึ่ งการประเมิ นผลในครั้ งนี้ พิ จารณาเฉพาะด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3
เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ ด้านผลกระทบ และความยั่งยืนจึงยังไม่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด 70 จังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของสินค้า
ทั้ง 6 หน่วยงาน จานวน 280 ราย ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม จานวน 280 ราย และเกษตรกรจานวน 1,400
ราย รวมทั้งสิ้น 2,030 ราย
ผลการประเมิน พบว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ได้คะแนนรวม 95.69 คะแนน ซึ่งอยู่เกรด A
เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น ซึ่งการพิจารณา ด้านที่ 1 ความสอดคล้อง (Relevance) ได้ 31.14 คะแนน
(จาก 33.33 คะแนน) เพราะ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ชาติในการฟื้นฟูประเทศ
หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดคล้องกับสถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย ที่โครงการจะ
สามารถมาต่อยอดการพัฒนากลุ่มในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงตลาด ด้านที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้ 31.33 คะแนน (จาก 33.34 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมายโครงการ กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,377 แปลง (จากที่ยืนยัน
โครงการ 3,381 แปลง) โดยกลุ่มแปลงใหญ่จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ และดาเนินการในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปที่ร้อยละ
91.22 เนื่องจาก โครงการสนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง ส่งผลให้กลุ่มสามารถพัฒนาไปสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นาไปสู่เงินทุนหมุนเวียนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ระดับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนิน งาน พบว่า ความรู้ความเข้าใจในระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 87.74 เนื่องจาก ดาเนินการตามคู่มือ
โครงการ และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ ข้ า มาดู แ ลให้ ค าแนะน าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ ม มี
ประสบการณ์ และเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ มีเกษตรกรที่ได้ใช้เครื่องจักรกล

(ค)
ทางการเกษตรแล้วร้อยละ 54.14 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลงร้อยละ 91.87 เบื้องต้น
กลุ่มสินค้าข้าว ลดลง 143 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ ลดลง 297 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น ลดลง 165 บาทต่อไร่
กลุ่มไม้ผล ลดลง 418 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ลดลง 320 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด)
ลดลง 242 บาทต่อไร่ กลุ่มประมง ลดลง 5,133 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม ลดลง 0.66 บาทต่อกิโลกรัม
โคเนื้อ ลดลง 1,056 บาทต่อตัว แพะ ลดลง 41 บาทต่อตัว ไก่พื้นเมือง ลดลง 24 บาทต่อตัว ด้านการตลาด
กลุ่มแปลงใหญ่ร้ อยละ 79.95 มีการเชื่อมโยง ขายสิ นค้าจากแปลงใหญ่ เช่น โรงสี ตลาด Modern Trade
บริษัท/ห้างร้าน พ่อค้าในท้องถิ่น เป็นต้น ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ 33.22 คะแนน (จาก 33.33 คะแนน)
พิจารณาในด้านงบประมาณ กลุ่มแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณแล้ว ทุกแปลง จานวน 9,363.4066 ล้านบาท
งบประมาณ เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 9,304.4701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.37 ด้าน
ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่การทบทวนรายละเอียดโครงการ จนถึงขั้นตอนการจัดทารายงานการ
ใช้จ่ ายงบประมาณ และได้รั บ การตรวจเอกสารทางบัญชี ดาเนินการทันตามระยะเวลาทั้งหมด ด้านที่ 4
ผลกระทบ (Impact) การประเมินผลครั้งนี้ยังไม่สามารถวัดผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจได้ เพราะกลุ่มเป้าหมายเพิ่ ง
เริ่ ม ใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงการ ต้ อ งใช้ เ วลาอย่ า งน้ อ ย 1 ปี จึ ง สามารถวั ด ผลได้ ด้ า นที่ 5 ความยั่ ง ยื น
(Sustainability) การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นการคัดกรองกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความพร้อม และต้องการที่จะพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง
ต่อยอดสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้อย่างยั่งยืน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เป็นโครงการที่เกษตรกรพอใจเป็นอย่างมาก
เพราะโครงการสนับสนุนตรงจุดความต้องการของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง ในการต่อยอดการพัฒนาการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการลดค่าใช้จ่ายการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร และการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งนาไปสู่การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในรูปของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
แปลงใหญ่ ทั้งนี้ การดาเนิ นงานโครงการเป็ นปีแ รก การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน
บางกลุ่มยังขาดความเข้าใจ ความชัดเจนในการดาเนินงาน รวมทั้งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติ
บุคคล ตามกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ เป็ น สิ่งใหม่ส าหรับกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง ระยะเวลาการดาเนินการ
โครงการค่อนข้างจากัด ในกิจกรรมการก่อสร้างและการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ ดังนั้น
หากมีการดาเนินการในระยะต่อไป ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม และมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ทุกกลุ่มแปลงใหญ่ยึดปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
วางแผนการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาโครงการที่กาหนดไว้ และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อรองรับมาตรการ หรือโครงการต่าง ๆ ที่เข้าไปต่อยอดให้กลุ่มแปลงใหญ่

(ง)

คำนำ
การประเมิ น ผลโครงการยกระดั บ แปลงใหญ่ ด้ ว ยเกษตรสมั ย ใหม่ แ ละเชื่ อ มโยงตลาด เป็ น การ
ดาเนิ น งานร่วมกัน ระหว่างศูน ย์ ป ระเมิน ผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 เพื่อให้ ผู้ บริห าร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการดาเนินงานโครงการ ความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพที่
เกิดขึ้น จากโครงการ รวมทั้งข้อค้น พบ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแก้ไขการดาเนินงานโครงการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
การประเมินผลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ ทั้งส่วนกลาง
และส่ วนภูมิภ าค รวมทั้งประธานกลุ่ มวิส าหกิจชุม และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการให้ ข้อมูล ทาให้
การประเมินผลครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้
ศูน ย์ป ระเมินผล หวังเป็น อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจนา
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ จากเอกสารฉบับนี้ ไปปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาโครงการไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(จ)

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

(ข)
(ง)
(จ)
(ช)
(ฌ)

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 ความสาคัญของการประเมินผล
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
1.3 ขอบเขตของการประเมินผล
1.4 วิธีการประเมินผล
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎี

1
1
1
2
9
10
10
13

บทที่ 3 ข้อเท็จจริง/สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของกำรประเมินผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ มการเกษตร ได้เสนอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สภาพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและกรอบวงเงิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหา ร
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป้าหมายโครงการ แปลงใหญ่ที่
เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 5,250 แปลง งบประมาณเงินกู้ เพื่อแก้ ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน และงบดาเนินงาน รวมจานวน 13,904,500,000 บาท
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใช้วงเงินสูง รวมทั้งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกิจกรรมประเมินผลที่ถูกกาหนดไว้ในโครงการ ให้ประเมินผล
โครงการเพื่อทราบผลจากการดาเนินงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการโครงการต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
1.3 ขอบเขตของกำรประเมินผล
1.3.1 ด้ำนพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ดาเนินงานโครงการ 70 จังหวัด จานวน 3,381 แปลง เนื่องจากเป็น
กลุ่มแปลงใหญ่ทยี่ ืนยันเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1.3.2 ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด (เกษตรจังหวัด)
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสินค้าในระดับพื้นที่ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร
(กสก.) กรมการข้าว (กข.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมประมง (ปม.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมหม่อนไหม (มม.)
3) ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับอนุมัติโครงการ
4) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับอนุมัติโครงการ

2
1.3.3 ด้ำนช่วงเวลำของข้อมูลในกำรประเมินผล
เป็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2564
1) ผลกำรดำเนินงำน ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2) ผลลัพธ์ ที่เ กิด ขึ้น และควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนิน งำนโครงกำร เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการดาเนินงานทีแ่ ล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564
1.4 วิธีกำรประเมินผล
1.4.1 รู ปแบบกำรประเมิ น ผล เป็ น ลั กษณะโครงการเฉพาะกิ จ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดให้ใช้เกณฑ์ประเมินผลของ OECD – DAC โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนา (Development Assistance Committee: DAC) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co – operation and Development: OECD) ได้พัฒนาหลักเกณฑ์สาหรับ
การประเมิ นผลโครงการ ประกอบด้ วยเกณฑ์ หลั ก 5 ด้ าน ได้ แก่ ความสอดคล้ อง (Relevance) ประสิ ทธิ ผล
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งการประเมินผล
ครั้งนี้เป็นการประเมินผลในระยะสั้นจึงประเมินผลใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิผล
(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เนื่องจากโครงการเริ่มดาเนินการ 1 ปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 เกณฑ์ประเมิน นิยาม และตัวชี้วัด
เกณฑ์
ความสอดคล้อง
(Relevance)

นิยำม
เหมาะสมสอดคล้องกับแผน และความต้องการ
ของประเทศ และครอบคลุมตรงกลุ่มเป้าหมาย

ประสิทธิผล
(Effectiveness)
ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

โครงการได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ของโครงการ
การใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา มีความคุม้ ค่าเหมาะสม -

ตัวชี้วัด
- ความสอดคล้องกับแผน (นโยบาย)
- ความสอดคล้องกับสถานการณ์
- ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- ความตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

- สัดส่วนผลผลิตที่ได้จริงเทียบผลผลิต
ที่กาหนด เทียบกับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริงเทียบงบประมาณทีก่ าหนด
- สัดส่วนผลผลิตที่ได้จริงเทียบผลผลิต
ทีก่ าหนด เทียบกับ เวลา ที่ดาเนินงาน
จริงเทียบเวลาทีก่ าหนด
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเทียบกับ
ผลกระทบ
ผลเกีย่ วเนื่องหรือต่อเนื่องจากประสิทธิผล
งบประมาณ
(Impact)
ทั้งกับกลุ่มเป้าหมายและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นรวมถึง
- ผลกระทบทางสังคม
ภาพรวมของประเทศ โดยจาแนกออกเป็น
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- หรือตัวชี้วัดอื่นที่โครงการกาหนด
ผลประโยชน์จากโครงการมีความยั่งยืน คือ แม้ไม่มีโครงการ ความสามารถในการแข่งขัน หรือตัวชี้วัดอื่น
ความยั่งยืน
(Sustainability) ช่วยเหลือใด ๆ อีกกลุ่มเป้าหมายยังคงได้ประโยชน์อยู่
ที่โครงการกาหนด
ที่มา : คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, 2563
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1.4.2 ประเภทกำรประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระหว่างการดาเนินงาน
โครงการ (On going Evaluation) ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ OECD ปั ญ หา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ
1.4.3 แผนแบบกำรประเมิ น ผล การประเมิ นผลครั้ง นี้เ ป็ นการเปรีย บเที ยบผลที่เ กิ ดขึ้ นจริง กั บ
เป้าหมายที่โครงการกาหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือค่าเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น
1.4.4 กรอบแนวคิด ในกำรประเมิน ผล จากรูปแบบการประเมินผล กาหนดตัวชี้ วัดโดยใช้เกณฑ์
OECD เปรียบเทียบผล กับเกณฑ์ประเมิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายหลังมีโครงการ เพื่อการตัดสินผลสาเร็จ
ของโครงการ (ภาพที่ 1.1 และตารางที่ 1.2)
กำรประเมินผลโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยและเชื่อมโยงตลำด
หลักเกณฑ์ที่ 1
1.ควำมสอดคล้อง (Relevance)
1.ควำมสอดคล้องกับนโยบำย/แผนยุทธศำสตร์
1) สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
2) สอดคล้องกับนโยบายระดับหน่วยงาน
3) สอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่
2.ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
และกลุ่มเป้ำหมำย
1) สอดคล้องกับสถานการณ์
2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- ความตรงกลุ่มเป้าหมาย

หลักเกณฑ์ที่ 2
2. ประสิทธิผล (Effectiveness)
1.ควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำย
1) การบริหารโครงการ
- คณะกรรมการบริหารโครงการ อย่างน้อย 1คณะ
- การกากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
2) การเสนอแผนงานการใช้จ่ายฯ 3,381 แปลง
3) การอนุมัติของคณะกรรมการฯจังหวัด 3,381 แปลง
4) การจัดทา MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ 3,379 แปลง
5) การโอนเงินงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ 3,379 แปลง
6) การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 3,379 แปลง
7) การตรวจสอบบัญชีโครงการ
- กลุ่มแปลงใหญ่มีการตรวจสอบบัญชี 3,377 แปลง
- กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการติดตามให้
คาแนะนาในการทาบัญชี 3,377 แปลง
1.8 ความพึงพอใจ
- ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ ระดับมากขึ้นไป
- ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการ ระดับมากขึ้นไป
2.กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร
2.1 กลุ่มได้รับเงินจากโครงการ 3,379 แปลง
2.2 กลุ่มได้จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ 3,379 แปลง
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ 3,379 แปลง
2.4 การพัฒนาใน 3 มิติ อย่างน้อย 1 ด้าน
2.5 การใช้ประโยชน์ในเครื่องมือ
- เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ร้อยละ 80
- ความพึงพอใจจากการได้รับเครื่องมือ ระดับมากขึ้นไป
- ความพึงพอใจจากการได้ใช้เครื่องมือ ระดับมากขึ้นไป
2.6 ประสิทธิภาพการผลิต
- เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง ร้อยละ 80
- เกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
2.7 การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ร้อยละ 60
2.8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ร้อยละ 60
2.9 การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 60

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีต่อไป

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล

หลักเกณฑ์ที่ 3
3. ประสิทธิภำพ (Effeciency)
1. ด้ำนงบประมำณ
จานวน 9,439.54 ล้านบาท
2. ด้ำนระยะเวลำ
1) กลุ่มทบทวนโครงการ/แผนการ
ดาเนินงานโครงการ 3,381 แปลง
2) กลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ประเภทนิติบุคคล 3,381 แปลง
3) คณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาเห็นชอบแผนฯ 3,381 แปลง
4) จัดทา MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ 3,379 แปลง
5) โอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ 3,379 แปลง
6) กลุ่มดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
3,379 แปลง
7) หน่วยงานติดตามให้คาแนะนา
และกากับการดาเนินงาน 3,377 แปลง
8) กลุ่มจัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณและได้รับการตรวจ
บันทึกบัญชีโครงการ 3,377 แปลง
4. หลักเกณฑ์ที่ 4
ผลกระทบ (Impact)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 11,000 ล้านบาทต่อปี
5. หลักเกณฑ์ที่ 5
ควำมยั่งยืน (Sustainability)
การพัฒนาการที่ดีของกลุ่มแปลงใหญ่
3,377 แปลง
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1.4.5 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร
ตำรำงที่ 1.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
เกณฑ์/ประเด็น
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ประเมินผล
หลักเกณฑ์ 1 ควำมสอดคล้อง (Relevance)
1) ควำมสอดคล้องกับนโยบำย/แผนยุทธศำสตร์
- สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ - สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
ร้อยละ 100
- สอดคล้องกับระดับหน่วยงาน
- สอดคล้องกับนโยบายระดับหน่วยงาน
ร้อยละ 100
- สอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่ - สอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่
ร้อยละ 100
2) ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกลุม่ เป้ำหมำย
2.1) สอดคล้องกับสถานการณ์
- สอดคล้องกับสถานการณ์
ร้อยละ 100
2.2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย - สอดคล้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 100
- ความตรงกลุ่มเป้าหมาย
- สอดคล้องตรงกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 100
หลักเกณฑ์ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness)
2.1 ควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำย
1) การบริหารโครงการ
- คณะกรรมการบริหารโครงการ
อย่างน้อย 1 คณะ
ระดับส่วนกลาง/ระดับจังหวัด
แต่ละระดับ
- การกากับ ติดตาม ให้คาแนะนา แก้ไข
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
ปัญหา
2) การเสนอแผนงานการใช้จ่ายงบ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่เสนอแผนงาน งบประมาณ
3,381 แปลง
ประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่
ให้เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่
3) การอนุมัติของคณะกรรมการฯ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่ผ่านการอนุมตั ิ
3,381 แปลง
ระดับต่าง ๆ
(ระดับอาเภอ/ระดับจังหวัด)
4) การจัดทา MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ - ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดทา MOU
3,379 แปลง
5) การโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่ได้รับโอนเงินจากโครงการ
3,379 แปลง
6) การจั ดท ารายงานการใช้ จ่ าย - ร้อยละแปลงใหญ่ที่จัดทารายงานการใช้จ่าย
3,379 แปลง
งบประมาณ
งบประมาณโครงการ
7) การตรวจสอบบัญชีโครงการ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่มีการตรวจสอบบัญชีโครงการ
3,377 แปลง
- ร้อ ยละแปลงใหญ่ ที่มี ก ารติ ดตามให้ ค า
3,377 แปลง
แนะนาการจัดทาบัญชีโครงการ
8) ความพึงพอใจ
- ระดับความเข้าใจของกิจกรรมในการดาเนินงานโครงการ ระดับมากขึ้นไป
- ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการ
2.2 กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร
1) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเงินจากโครงการ - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับเงินจากโครงการ
3,379 แปลง
2) กลุ่มแปลงใหญ่ได้ดาเนินการจัดซื้อ - จานวนกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดั ซื้อเครื่องมือ/
3,379 แปลง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร
อุปกรณ์/เครือ่ งจักรกลทางการเกษตรแล้ว
3) การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่ดาเนินการใช้จ่าย
3,379 แปลง
ของกลุ่มแปลงใหญ่
งบประมาณตามแผนของกลุ่มแปลงใหญ่

น้ำหนัก
33.33%
16.665%
5.555%
5.555%
5.555%
16.665%
8.333%
4.166%
4.166%
33.34%
16.667%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.515%
1.516%
1.516%
16.668%
1.515%
1.515%
1.515%
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ตำรำงที่ 1.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ)
เกณฑ์/ประเด็น
4) การพัฒนาแปลงใหญ่ใน 3 มิติ

5) การใช้ประโยชน์ในเครืองมือ/
อุปกรณ์ ทางการเกษตร

6) ประสิทธิภาพการผลิต
7) การเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือ
8) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
9) การพัฒนาการตลาด

ตัวชี้วัด
- ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่ที่นาเครื่องมือ/อุปกรณ์/
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไปต่อยอดการ
พัฒนา (มิติที่ 1 ด้านการผลิต มิติที่ 2 ด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร มิติที่ 3 ด้าน
การเชื่อมโยงตลาด)
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือที่กลุ่มจัดซื้อแล้ว
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิก
โครงการจากการได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์/
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิก
โครงการทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จากเครือ่ งมือ/
อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกโครงการที่มี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง
กับเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรอื่น
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกโครงการที่
คุณภาพผลผลิตดีขึ้น
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง
ขายสินค้าจากแปลงใหญ่

เกณฑ์ประเมินผล
อย่างน้อย
1 ด้าน

น้ำหนัก
1.515%

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ระดับ
มากขึ้นไป

1.515%

ระดับ
มากขึ้นไป

1.515%

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

1.515%

3.ประสิทธิภำพ (Effeciency)
3.1 ด้ำนงบประมำณ
- จานวนงบประมาณที่ใช้จ่ายเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ได้จัดสรร

เท่ากับเป้าหมาย

3.2 ด้ำนระยะเวลำ
- ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียด
โครงการ/แผนการดาเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
- ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิตบิ ุคคล
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผา่ นการ
พิจารณาคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
พิจารณาอนุมัติแผนฯ
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ทาข้อตกลง
ร่วมกันกับกลุม่ แปลงใหญ่

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.515%

1.516%
1.516%
1.516%
33.33%
16.665%
16.665%
16.665%
2.083%

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2.083%

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2.083%

2.083%
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ตำรำงที่ 1.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ)
เกณฑ์/ประเด็น

ตัวชี้วัด
เกณฑ์ประเมินผล
น้ำหนัก
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รบั โอน
ไม่น้อยกว่า
2.083%
งบประมาณแล้ว
ร้อยละ 80
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า
2.083%
ตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
ร้อยละ 80
งบประมาณ
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่หน่วยงานเข้า
ไม่น้อยกว่า
2.083%
มาติดตามให้คาแนะนา กากับการ
ร้อยละ 80
ดาเนินงาน
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดทารายงาน
ไม่น้อยกว่า
2.084%
การใช้จ่ายงบประมาณและได้รบั การตรวจ
ร้อยละ 80
บันทึกบัญชีโครงการ
หมายเหตุ: การประเมินผลครั้งนี้ยังไม่สามารถประเมินผล เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) และ เกณฑ์ความยั่งยืน (Stainability) ได้
ต้องรอให้โครงการดาเนินการไประยะหนึ่งจึงสามารถวัดค่าได้

1.4.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล รวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการสารวจด้วยตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกตการณ์ในพื้นที่โครงการ โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบที่ 1 สาหรับสอบถามเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด แบบที่ 2 สาหรับสอบถาม
หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ แบบที่ 3 สาหรับสัมภาษณ์ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ และแบบที่ 4 สาหรับสัมภาษณ์เกษตรกรสมาชิกกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
1.1) การกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1.1) กาหนดขนาดกลุ่มแปลงใหญ่ตัวอย่างที่เข้ าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 5
- 10 ได้จานวนแปลงตัวอย่าง จานวน 280 แปลง ใช้วิธีสามะโนทั้ง 70 จังหวัด ที่ดาเนินการโครงการ ขนาด
ตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ครอบคลุมทั้ง 6 หน่วยงาน ได้ขนาดตัวอย่างในการสารวจแต่ละจังหวัด 4 – 6 กลุ่ม
1.1.2) การสุ่มตัวอย่าง ในการประเมินผลครั้งนี้
(1) สุ่มตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ในแต่ละจังหวัด ให้คลอบคลุม ทั้ง 6 หน่วยงาน
โดยทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภาพรวมระดับจังหวัด (เกษตร
จังหวัด) จานวน 70 ตัวอย่าง
(1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสิ นค้าระดับจังหวัด (กสก./กข./ปศ./ปม./
กยท./มม.) จานวน 280 ตัวอย่าง
(1.3) ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ตัวอย่าง จานวน 280 ตัวอย่าง
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(2) สุ่ ม ตัว อย่า งเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ที่ไ ด้รับ ประโยชน์จ ากโครงการ
แปลงละ 5 ราย ทาการสุ่ มตัว อย่ างอย่ างง่ายแบบไม่ใส่ คืน (Simple Random Sampling) ในแต่ล ะแปลง
ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างจานวน 1,400 ตัวอย่าง
ตำรำงที่ 1.3 จานวนตัวอย่างในการประเมินผล
หน่วยงำน

ประชำกร จำนวนแปลง
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
ประธำนกลุม่
เกษตรกร
(แปลง)
ตัวอย่ำง สำนักงำนเกษตร ผู้รับผิดชอบสินค้ำ แปลงใหญ่ สมำชิกกลุม่
(แปลง)
จังหวัด (รำย) ระดับจังหวัด (รำย) (ตัวอย่ำง) (ตัวอย่ำง)
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
103
70
103
103
515
2.กรมการข้าว
2,029
77
77
77
385
3.กรมปศุสัตว์
109
38
38
38
190
4.กรมประมง
29
22
22
22
110
5.การยางแห่งประเทศไทย
134
30
30
30
150
6.กรมหม่อนไหม
15
10
10
10
50
รวมทั้งหมด
3,381
280
70
280
280
1,400

2) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารประกอบการประชุม รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้
ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลประกอบตารางนาเสนอ รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหา
ของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคาถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน
หรือข้อมูลจากการสังเกต นามาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
2) วิธีการให้คะแนนรายเกณฑ์
2.1) ให้คะแนนรวมในรูปแบบของการถ่วงน้าหนักคะแนนจากเกณฑ์ย่อย 5 ด้าน (ความสอดคล้อง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน) เท่ากัน แต่ในการประเมินผลครั้งนี้ โครงการดาเนินการ
ได้เพียง 1 ปี ด้านผลกระทบ และความยั่งยืนจึงไม่ให้คะแนน
2.2) การถ่วงคะแนนตัว ชี้วัด แต่ละเกณฑ์ ให้คะแนนถ่วงน้าหนักเท่ากันในแต่ละตัวชี้วัด
เพราะตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความสัมพันธ์แบบลาดับชั้น (Hierarchical)
2.3) ผลประเมินตัวชี้วัด ค่าร้อยละที่เกิดขึ้นจากผลประเมินโครงการ 0 - 100 คะแนน
2.4) การตัดเกรดระดับคะแนน เกรดระดับคะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เกรด A ช่วง
คะแนน 80 ถึง 100 เกรด B ช่วงคะแนน 65 ถึง 79 เกรด C ช่วงคะแนน 50 ถึง 64 และเกรด D ช่วงคะแนน
น้อยกว่า 50 (ตารางที่ 1.4)

ตำรำงที่ 1.4 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล
เกณฑ์
ควำมสอดคล้อง
(Relevance)

ประสิทธิผล
(Effectiveness)
ประสิทธิภำพ
(Efficiency)

ควำมยั่งยืน
(Sustainability)

ตัวชี้วัด

เหมาะสมสอดคล้องกับแผนและความ
ต้องการ ของประเทศ และครอบคลุม
ตรงกลุ่มเป้าหมาย

- ความสอดคล้องกับแผน
- ความสอดคล้องกับสถานการณ์
- ความครอบคลุม
- ความตรงกลุ่มเป้าหมาย

ผลประโยชน์จากโครงการมีความยั่งยืน
คือ แม้ไม่มโี ครงการช่วยเหลือใด ๆ
อีกกลุ่มเป้าหมายยังคงได้ประโยชน์อยู่

ความสามารถในการแข่งขันหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่โครงการ
กาหนด

เกณฑ์กำรให้
คะแนนตัวชี้วัด

น้ำหนัก

ร้อยละผลประเมิน เกณฑ์ 5 ด้าน
ตัวชี้วัดโครงการ ถ่วงน้าหนัก
0 - 100 คะแนน เท่ากันทุกเกณฑ์
(ยกเว้นเกณฑ์
Impact และ
โครงการได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตรงตาม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์
Sustainability
วัตถุประสงค์ (Objective) ของโครงการ
ที่บางกรณีอาจ
การใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนิน
- สั ด ส่ ว นผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ริ ง เที ย บผลผลิ ต ที่ ก าหนดเที ย บกั บ
ไม่นามาคานวณ
โครงการ เช่นงบประมาณ ระยะเวลา
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเทียบงบประมาณที่กาหนด
คะแนน
มีความคุ้มค่าเหมาะสม
- สัดส่วนผลผลิตที่ได้จริงเทียบผลผลิตที่กาหนดเทียบกับเวลา
รวมแต่ยังคง
ที่ดาเนินงานจริง เทียบเวลาที่กาหนด
นามาประเมิน)
ผลเกีย่ วเนื่องหรือต่อเนื่อง
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเทียบกับงบประมาณ
จากประสิทธิผลทั้งกับกลุ่มเป้าหมาย
- ผลกระทบทางสังคม
และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น รวมถึงภาพรวมของ - ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ประเทศ โดยจาแนกออกเป็น 3 มิติ คือ - หรือตัวชี้วัดอืน่ ๆ ที่โครงการกาหนด
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กำรให้คะแนน
พิจารณาคะแนนรวม ดังนี้
80 – 100 = A
65 – 79 = B
50 – 64 = C
น้อยกว่า 50 = D
โดย
A หมายถึง ดีมาก เป็นจุด
โดดเด่นของโครงการ
B หมายถึง ดี หรือ สูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป
C หมายถึง พอใช้ได้ตาม
มาตรฐานทั่วไป แต่ควร
พัฒนา ในการดาเนินการ
ต่อไป
D หมายถึง จาเป็นต้อง
ปรับปรุงสาหรับการ
ดาเนินการต่อไป
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ผลกระทบ
(Impact)

นิยำมตำมกำรศึกษำ
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล
ได้ข้อมูลสาหรับประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อนาไปต่อยอดในการพัฒนาด้านการเกษตรในอนาคตต่อไป

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
1) ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความยั่งยืนของการลงทุนงานวิจัย : กรณีศึกษาโครงการวิจัยด้านปลานิล
งานวิจั ยชิ้นนี้ มีวั ตถุประสงค์เพื่ อประเมินผลลั พธ์ ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ โดย
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลของ OECD ประกอบด้วย ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิผล
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impacts) ความยั่งยืน (Sustainability) ข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมจาก ส านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.) และข้อมู ลปฐมภู มิ สั มภาษณ์ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ประกอบด้วย เกษตรกร และผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย พบว่า ด้านความสอดคล้อง (Relevance) ชุดโครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิลในกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต ชุดโครงการฯมีประสิทธิผล
(Effectiveness) โดยโครงการย่อยต่าง ๆ ในชุดโครงการฯ เมื่อประสานรวมเข้ากันแล้วสามารถตอบโจทย์และ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพทางเลือกการเลี้ยงปลานิลได้ ชุดโครงการฯมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้
สร้างผลผลิตและผลลัพธ์เชิงวิชาการและมีการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยชุดโครงการฯ ได้สร้างผลกระทบ
(Impacts) ทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางโครงการยังไม่มีความ
ยั่งยืน (Sustainability) โดยเมื่อโครงการจบแล้ว การใช้ประโยชน์จากผลงานก็จบสิ้น กล่าวคือ เกษตรกรไม่มีแรง
บันดาลใจในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ข้ อเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรสัตว์น้า
(ปลานิล) ของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ สกว. ควรสนับสนุนงานวิจัยด้านปลานิลตั้งแต่ระดับต้นน้าไปจนถึง
ปลายน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างการตลาดปลานิล นับเป็นโจทย์
วิจัยที่มีความสาคัญในอันดับต้น ๆ
2) การประเมิ นผลโครงการส่ งเสริ มการใช้ เ ครื่ องจั กรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ปี 2561
กรณีศึกษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ดาเนินการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ปี 2561 กรณีศึกษา เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งโครงการนี้
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีรูปแบบการสนับสนุนคือภาครัฐอุดหนุนเงินงบประมาณ
ร้อยละ 70 และสหกรณ์จ่ายเงินสบทบที่เหลือ เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร การประเมินผลครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการ และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางการเงินของโครงการ โดยงานประเมินผลชิ้นนี้ใช้ เกษตรกรตั วอย่างทั้งสิ้น 212 ราย ประกอบด้วยผู้จัดการ
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จานวน 11 สหกรณ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ผลการประเมิน
พบว่า สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่จัดหาจากโครงการ และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และทาให้สหกรณ์
การเกษตรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจาการใช้บ ริ การเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแก่ส มาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่ว ไป
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จานวน 1,098 ราย พื้น ที่ 14,265 ไร่ สร้ างรายได้ให้ กับสหกรณ์รวม 6,151,166 บาท และช่ว ยลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกรได้ทั้งสิ้น 1,247,985 บาท หรือเฉลี่ยไร่ละ 87.49 บาท นอกจากนี้ หลังจากที่สหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีการใช้
แรงงานคนลดลงร้อยละ 1.88 และการใช้เครื่องเกี่ ยวนวดข้าวของเอกชนลดลงร้อยละ 55.66 อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ยั งไม่ส ามารถให้ บ ริ การเครื่ องเกี่ย วนวดข้าวแก่ส มาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่ว ไปได้อย่างทั่ว ถึง
เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเฉลี่ยเพียง 1 เครื่องต่อสหกรณ์เท่านั้น รวมทั้งบุคลากรของ
สหกรณ์ยังขาดความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มให้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเป็นครั้งแรก
การวิเคราะห์คุ้มค่าทางการเงินของโครงการ (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) โดยกาหนดระยะเวลาของ
โครงการเท่ากับ 10 ปี การศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial CostBenefit Analysis : FCBA) และระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) จากการศึกษา พบว่า ทั้งกลุ่ ม
สหกรณ์ที่ลงทุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่ และกลุ่มสหกรณ์ที่ลงทุน เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก มีความ
คุ้มค่าในการลงทุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นความ
เสี่ยงในการให้ บริการ เมื่อการให้ บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมีต้นทุนเพิ่มขึ้นและรายได้ลดลงพร้อม ๆ กัน
จะส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด อย่างไรก็ตามด้านระยะเวลาในการคืนทุน กลุ่มสหกรณ์ที่
ลงทุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่ และกลุ่มสหกรณ์ที่ลงทุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กจะมีระยะเวลา
ในการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 9 ปี และ 7 ปี ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณาการดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้มีการลงทุนเพิ่มหรือขยายการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร
ทั่วไปได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และควรมีการจัดอบรมหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมทั้ง สหกรณ์ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการจัดลาดับการให้บริการ การแบ่งพื้นที่ในการให้บริการ เพื่อประหยัดต้นทุนค่า
เดินทางและขนย้ ายเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และปรับการให้ บริการให้ เป็นลั กษณะเชิง รุก พร้อมทั้งเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ให้บริการในพื้นที่รายอื่น ๆ และในระยะยาวควรมีการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการ
ขยายพื้นที่ให้บริการ และการลงทุนในอุปกรณ์ที่นามาเสริมกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากการให้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
3) การสร้างเกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
การส่ ง เสริ ม เกษตรอุต สาหกรรมเป็ น นโยบายที่ ก รมส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม กาหนดให้เป็นภารกิจสาคัญ มีเป้าหมายยกระดับภาคธุรกิจการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ของประเทศไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อน โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
และผู้ประกอบการ นาพาเศรษฐกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน
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จากการสารวจของ กสอ. ตัวอย่าง บริษัท ดี.เอ.ที.ที. พบทางออกเพิ่มผลผลิ ตมะเขือเทศ จากผู้
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ให้กับเกษตรกร สู่การเป็นผู้ปลูกมะเขือเทศ ในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย ซึ่งผลิตและจาหน่ายมะเขือเทศสด แบรนด์ “Take Me Home” และ “Tomato House”
โดยมีผลผลิตส่งตรงสู่ตลาดสูงถึง 300 - 400 ตันต่อปี เริ่มด้วยการมีพื้นที่และความสามารถในการผลิตจากัด
ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีตลอดทั้งปี จึงลงทุนกับโรงเรือนเป็นอย่างแรก มีการปรับโครงสร้างของตัว
โรงเรือนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ เนื่องจากโรงเรือนเดิมภายในมีอากาศร้อน ตัว
โรงเรือนไม่สูง อากาศไม่ถ่ายเท และไม่ทนต่อภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทาให้ผลผลิตน้อย จึงปรับให้สามารถระบาย
อากาศได้ดี ข้างในสูงโปร่ง อากาศถ่ายเท และมีความแข็งแรงทนทาน ทาให้ปีแรกหลัง จากปรับโครงสร้าง
โรงเรือน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 กิโลกรัม เป็น 10 กิโลกรัม นอกจากนี้ ทางสวนยังเพิ่มความอัจฉริ ยะด้วย
การใช้ระบบม่านบังแสงในโรงเรือน เพื่อช่วยบังแสงและช่วยระบายความร้อนให้ดีขึ้น โดยที่ไม่เก็บอากาศไว้
ภายใน หลังจากนั้นได้นาระบบจัดการน้าในโรงเรือนเข้ามาใช้ เพื่อดูแลจัดการระบบน้า คานวณปริมาณน้าและ
ปุ๋ยที่ต้นไม้ต้องการอย่างเหมาะสม วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิภายนอกและภายใน ปริมาณแสง และ
สภาพต่าง ๆ ของต้นพืช ซึ่งระบบนี้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ประมวลผลสั่งจ่ายปุ๋ยและน้าไปยังต้นไม้ในแต่ละ
โรงเรือนตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละสายพันธุ์ ผลที่ได้คือ ระบบนี้ช่วยลดการสูญเสียปุ๋ย
และน้าลดลงร้อยละ 50 และยังช่วยลดการใช้แรงงานลงได้ร้อยละ 50 เช่นกัน
ตัวอย่างการใช้เกษตรอัจฉริยะอีกแห่ง คือ “ฟาร์มจันทร์เรือง” จังหวัดจันทบุรี ใช้มือถือเปิด-ปิดน้า
เข้าสวนทุเรียน มังคุด และลองกอง ด้วยการใช้เทคโนโลยียกระดับสวนแห่งนี้ให้ทันสมัยและมีความแม่นยามากขึ้น
ภายใต้การดาเนินการของทายาทผู้เป็น Young Smart Farmer ซึ่งได้เขียนโปรแกรมวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทิศทางลม ความเร็วลมในสวน ปริมาณน้าที่เหลือในบ่อ รวมไปถึงความดันของน้าในท่อ
โดยโปรแกรมจะแสดงผลส่งค่ามาในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทาให้สามารถทราบและกาหนดค่าต่าง ๆ ตามที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทางสวนยังมีการใช้รถตัดหญ้าบังคับวิทยุช่วยในการตัดหญ้า ซึ่งระบบและ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ช่วยให้การทางานสวนสะดวกขึ้น ลดการใช้แรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การใช้น้าและลดค่าไฟในการเปิดปั๊มน้า ผลจากการทาให้สวนมีความอัจฉริยะนั้น ยังทาให้สามารถกาหนด
ทิศทางของสวนในอนาคตได้ เรียกว่า Precision Farming หรือ การเกษตรแม่นยา เนื่องจากทุกอย่างมีการ
แจ้งเตือน มีค่าสถิติ ทาให้ทราบผลประกอบการ หรือสิ่งที่ลงทุนไปแล้วส่งผลอย่างไรกลับสู่สวน และสามารถ
ช่วยทาให้ผลผลิตดีขึ้น โดยทางสวนได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 - 30 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
จากการตรวจสอบเอกสาร ทาให้ผู้ประเมินทราบถึงขบวนการในการประเมินผลโดยใช้ หลักเกณฑ์
OECD-DAC ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความครอบคลุมทุกมิติ หลักการให้น้าหนักคะแนะในเกณฑ์ตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้ งการ
ได้ทราบถึงโครงการที่มีลักษณะรูปแบบการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ รูปแบบ
การให้บริการเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ และการขับเคลื่อนทางการเกษตรใน
ยุคปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการขับเคลื่อนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การแข่งขันกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน และในเอเชีย
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี
1) การประเมินผลโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แนวทางการประเมินผลสาหรับโครงการเฉพาะกิจ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการ
บริ หารหนี้ สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้ สาธารณะ พ .ศ.2561 หมวดที่ 4 การกากับติดตามและ
ประเมินผลและการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ และหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผล
โครงการพัฒนาและโครงการของ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (.สบน)มีเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการเฉพาะกิจ
โดยใช้เกณฑ์ OECD-DAC เป็นเกณฑ์ที่ถูกนามาใช้ในการประเมิน เนื่องจาก เป็นเกณฑ์ที่มีความครอบคลุมทุกมิติ ไม่
ซับซ้อน และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในระดับสากล ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้เทียบเคียงกับการประเมินของประเทศ
อื่ น ๆ ต่ อไปได้ ในอนาคต เกณฑ์ OECD-DAC ถู กสร้ างขึ้ นโดยกลุ่ มประเทศพั ฒนาแล้ ว (OECD) เพื่ อใช้ ในการ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ OECD ดาเนินการทั้งในประเทศตนเอง และในประเทศพัฒนาน้อยกว่าที่ได้เข้าไปให้การ
ช่วยเหลือ โดยเริ่มพัฒนาเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 1991 มีหน่วยงานประเทศต่าง ๆ นาเกณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้หลายหน่วยงาน
ทั้ง ADB (Asian Development Bank) UNDP EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
JICA (Japan International Cooperation Agency) ฯลฯ ล่าสุด (2019) ได้มีการปรับปรุงนิยาม และเพิ่มเกณฑ์ใหม่
เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะภายใต้แนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
1.1) องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ OECD-DAC ในปี 2019 ได้มีการปรับปรุงนิยามจากเดิมที่เริ่มต้นใช้ในปี 1991 โดย
ได้มีการเพิ่มเกณฑ์ความเกี่ยวพัน (Coherence) เข้ามา อย่างไรก็ตามเกณฑ์ความเกี่ยวพันนี้ยังไม่ได้มีการกาหนด
วิธีการวัดที่ชัดเจน จึงยังไม่ได้นามา ใช้สาหรับการประเมินภายใต้คู่มือฯ นี้ ซึ่งหากในอนาคตวิธีการวัดในเกณฑ์
ดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น ก็สามารถประยุกต์แนวทางจากคู่มือฯ นี้ในการประเมินได้ สาหรับเกณฑ์ OECD-DAC
ในปั จจุ บั นประกอบไปด้ วย 5 เกณฑ์ คื อ ความสอดคล้ อง (Relevance) ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีความหมาย/คาอธิบาย/นิยาม ของแต่ละเกณฑ์ดังนี้
1.1.1) เกณฑ์ความสอดคล้อง(Relevance) “เหมาะสมสอดคล้องกับแผน และความ
ต้องการของประเทศ และครอบคลุมตรงกลุ่มเป้าหมาย ” ความสอดคล้องภายใต้นิยามใหม่ของ OECD-DAC
ให้ คาจ ากัดความถึงความสอดคล้ องใน 2 มิติใหญ่ คือ สอดคล้ องเหมาะสมกับนโยบาย และสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยความสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์หมายถึงว่ าการดาเนินการของโครงการ
เป็นไปตามนโยบาย และสถานการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการหรือไม่ ส่วนความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แยกออก
2 ประเด็นหลัก คือ ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หมายถึงว่า ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายทั้งหมดของประเทศสามารถ
ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการได้มากน้อยเพียงใด และความตรงกลุ่มเป้าหมาย คือ ในจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่ เป็นต้น
1.1.2) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) “ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์
(Objective) ของโครงการ”เกณฑ์ ป ระสิ ทธิ ผล หมายถึ ง โครงการได้ ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์
(Objective) ของโครงการแล้วหรือไม่โดยประสิทธิผลจะแตกต่างกับผลกระทบ (Impact) ในแง่ที่ว่า (1) ผลกระทบ
เป็นผลในระยะยาวของประสิทธิผล และ (2) ประสิทธิผลจากัดผลเฉพาะ “กลุ่มเป้าหมาย” เท่านั้น แต่ผลกระทบ
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หมายรวมถึงผลต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย เช่น ในโครงการด้านการเกษตร ประสิทธิผล จะพิจารณาเฉพาะผลต่อ
เกษตรกรเท่านั้น แต่ผลกระทบจะคานึงถึงผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ผู้ค้าสินค้าเกษตร ผู้บริโภค ฯลฯ ด้วย
1.1.3) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) “การใช้ปัจจัยต่างๆ ในการดาเนินโครงการ
เช่ น งบประมาณ ระยะเวลามี ความคุ้ มค่ าเหมาะสมหรื อไม่ ” เกณฑ์ ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง โครงการได้ ใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าหรือไม่ โดยความคุ้มค่าหมายถึง ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการต่อปัจจั ย
นาเข้าโครงการมีการดาเนินการไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งความคุ้มค่าสามารถเทียบกับแผนได้ว่าที่ดาเนินการไปนั้นดีกว่า/
คุ้มค่ากว่าแผนหรือไม่ โดยปัจจัยนาเข้าที่สาคัญจะได้แก่ งบประมาณกับระยะเวลา ทั้งนี้แม้ว่าในเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของ OECD-DAC จะพิจารณาถึงผลลัพธ์ด้วย แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความซับซ้อนในการแปลงความสาเร็จ ด้านผลลัพธ์
ออกเป็นเชิงปริมาณสาหรับบางกรณี คู่มือฯ นี้ จึงให้ความสาคัญเฉพาะกับผลผลิตเท่านั้นในการชี้วัดประสิทธิภาพ
1.1.4) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) “ผลเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องจากประสิทธิผลทั้งในแง่
ของกลุ่มผู้ได้รับผล ไม่จากัดแค่กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาของผลที่ยาวกว่าประสิทธิผล โดยจาแนกออกเป็น 3
มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”เหมาะสมหรือไม่”เกณฑ์ผลกระทบเป็นเกณฑ์ที่ในอดีตมีความสับสน
กับเกณฑ์ประสิทธิผลโดยเฉพาะจากผลลัพธ์ อย่างไรก็ตามจากนิยามใหม่ ตีความได้ว่าเกณฑ์นี้หมายถึงผล
เกี่ยวเนื่อง/ต่อเนื่องจากประสิทธิผล นั้นคือพิจารณาถึงผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และผลที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่จาก
โครงการใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 2.1 เกณฑ์ประเมิน นิยามตามผลการศึกษา และตัวอย่างตัวชี้วัด
เกณฑ์
ความสอดคล้อง
(Relevance)

ประสิทธิผล
(Effectiveness)
ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

นิยามตามผลการศึกษา
ตัวอย่างตัวชี้วัด
เหมาะสมสอดคล้องกับแผน และความต้องการ  ความสอดคล้องกับแผน
ของประเทศ และครอบคลุม ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ความสอดคล้องกับสถานการณ์
 ความครอบคลุม
 ความตรงกลุ่มเป้าหมาย
โครงการได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์  ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์
(Objective) ของโครงการ

การใช้ ปัจจัยต่ าง ๆ ในการด าเนิ นโครงการเช่ น  สัดส่วนผลผลิตที่ได้จริงเทียบผลผลิตที่กาหนด เทียบกับ
งบประมาณ ระยะเวลามีความคุ้มค่า เหมาะสม
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเทียบงบประมาณที่กาหนด
 สัดส่วนผลผลิตที่ได้จริง เทียบผลผลิตที่กาหนดเทียบ
กับเวลา ทีด่ าเนินงานจริงเทียบเวลาทีก่ าหนด
ผลกระทบ
ผลเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องจากประสิทธิผล ทั้ง  ผลกระทบทางเศรษฐกิจเทียบกับงบประมาณ
(Impact)
กับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องอื่น รวมถึงภาพรวม  ผลกระทบทางสังคม
ของประเทศ โดย จ าแนก ออกเป็ น 3 มิ ติ คื อ  ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
 หรือตัวชี้วัดอื่นที่โครงการกาหนด
ความยั่งยืน
ผลประโยชน์จากโครงการมีความยั่งยืน คือ แม้ไม่มี  ความสามารถในการแข่งขัน หรือตัวชี้วัดอื่นที่โครงการ
(Sustainability) โครงการช่วยเหลือใด ๆ อีกกลุ่มเป้าหมายยังคงได้ กาหนด
ประโยชน์อยู่
ที่มา: คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, 2563
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1.2) วิธีการให้คะแนนรวม (Overall Grading)
1.2.1) รูปแบบการให้คะแนนรวมและการให้น้าหนัก
มีวิธีการให้คะแนนรวมในรูปแบบของการถ่วงน้าหนักคะแนนจากเกณฑ์ย่อย 5 ด้าน
(ความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพผลกระทบ และความยั่งยืน) เท่ากัน แต่อาจตัดบางเกณฑ์ ที่ไม่ให้
ความสาคัญออกจากการคานวณได้ เช่น ด้านผลกระทบ (Impact) และ/หรือ ด้านความยั่งยืน (Sustainability)
แต่ยังคงประเมินเกณฑ์ด้านนั้นอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อข้อเสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุงโครงการต่อไปใน
อนาคต โดยวิธีการให้น้าหนัก ดังนี้
(1) พิจารณาว่าเกณฑ์ Impact และ/หรือ Sustainability มีความส าคัญหรือไม่
สาคัญกับโครงการ โดยสามารถพิจารณาได้จาก ลักษณะดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 ลักษณะโครงการที่ให้ความสาคัญ/ไม่ให้ความสาคัญกับ Impact และ Sustainability
ลักษณะโครงการที่ให้ความสาคัญกบั “Impact”
(เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง)
1. ต้องการให้เกิดผลต่อ stakeholders อื่น ด้วย
2. เกิดผลอย่างมีนัยสาคัญต่อ stakeholders อื่น เช่น
เปลี่ยนแปลงกลไกตลาด
3. ต้องการให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ หรือ สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม
ของทั้งประเทศเกิดผลกระทบต่อสังคม หรือ สิ่งแวดล้อม อย่าง
มี นัยสาคัญ เช่น ต้องทา EIA หรือ HIA หรือ มีการร้องเรียน
จากภาคประชาสังคม
4. เป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก เช่น มากกว่า
ร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการทีไ่ ม่ให้ความสาคัญกับ “Impact”
(เข้าข่ายทุกข้อ)
1. ไม่ต้องการให้เกิดผล ต่อ stakeholders อื่น
2. ไม่เกิดผลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อ stakeholders อื่น
3. ไม่เปลี่ยนแปลงกลไกตลาด
4. ไม่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคม หรือ สิ่งแวดล้อมของ
ทั้งประเทศ
5. ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม หรือ สิ่งแวดล้อม อย่างมี

นัยสาคัญ
6. เป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อย

ลักษณะโครงการที่ให้ความสาคัญกับ “Sustainability”
ลักษณะโครงการที่ ไม่ให้ความสาคัญกับ“Sustainability”
(เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง)
(เข้าข่ายทุกข้อ)
1. มีวัตถุประสงค์ระบุชัดเจนว่าไม่ต้องการช่วยเหลือ
เป็นโครงการที่มีเป้าหมายระยะสั้น
เป้าหมายอย่าง “ซ้าซาก” อีกต่อไป
ไม่มีรูปแบบการดาเนินการที่มีลักษณะยั่งยืน เช่น
2. มีการดาเนินการที่จะดาเนินต่อไปได้เองในระยะยาว
การจัดตั้ง องค์กร/หน่วยงาน ก่อสร้าง/จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์
เช่น จัดตั้งองค์กร/หน่วยงาน ก่อสร้าง/จัดซื้ออุปกรณ์
หรือส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร
ในระยะยาว
ที่มา: คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, 2563

(2) ตัดเกณฑ์ ที่ไม่ใ ห้ ความส าคัญ ออกจากการคานวณคะแนนรวม เกณฑ์ ที่
เหลือให้น้าหนักเท่ากันตาม
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ตารางที่ 2.3 การให้น้าหนักคะแนนตามประเภทโครงการที่ให้ความสาคัญกับเกณฑ์ไม่เท่ากัน
เกณฑ์

เน้นผลกระทบ
เน้นลกระทบ
เน้นความยั่งยืน
เยยี วยาระยะสนั้
ทีย่ ั่งยืน
ไม่เน้นความยั่งยืน
ไม่เน้นผลกระทบ (ไม่เน้นผลกระทบและยัง่ ยืน)
Relevance
20.00%
25.00%
25.00%
33.33%
Effectiveness
20.00%
25.00%
25.00%
33.33%
Efficiency
20.00%
25.00%
25.00%
33.33%
Impact
20.00%
25.00%
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
Sustainability
20.00%
ไม่นามาคานวณ
25.00%
ไม่นามาคานวณ
ที่มา: คู่มือแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, 2563

เกรดระดับคะแนน ให้เป็น 4 ระดับคะแนน คือ
A หมายถึง ดีมาก เป็นโครงการที่โดดเด่น
B หมายถึง ดี หรือ สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
C หมายถึง พอใช้ได้ตามมาตรฐานทั่วไป แต่ควรพัฒนาในการดาเนินการต่อไป
D หมายถึง จาเป็นต้องปรับปรุงสาหรับการดาเนินการต่อไป
ช่วงคะแนนจากคะแนนรวม
80 ถึง 100 = A
65 ถึง 79 = B
50 ถึง 64 = C
น้อยกว่า 50 = D
1.3) เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) ประกอบไปด้วย 2 ด้านหลัก 4 ด้านย่อย คือ
ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนฯ ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และความ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความสัมพันธ์แบบลาดับชั้น (Hierarchical) ตามรูปภาพ จึงให้การถ่วงน้าหนักต่างกัน
ตามภาพที่ 2.1
ความสอดคล้อง
100

นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
50

ระดับประเทศ

ระดับหน่วยงาน

50/3=16.67

50/3=16.67

50
ระดับพื้นที่
50/3=16.67

สถานการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

25

25

ครอบคลุม

ตรงกลุ่ม

12.5

12.5

ภาพที่ 2.1 การให้น้าหนักคะแนนตัวชี้วัดย่อยในเกณฑ์ความสอดคล้อง
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1.4) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ การบรรลุผลผลิต
และการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ การถ่ว งน้ าหนั กจึ งให้ เท่ ากั นระหว่ าง 2 ด้าน โดยหากตัว ชี้วั ดของด้านใดด้านหนึ่ ง
มีมากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็จะใช้การถ่วงน้าหนักเท่ากันระหว่างตัวชี้วัดย่อยภายใต้ด้านนั้น
1.5) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มี 2 เกณฑ์ย่อย คือ ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ
และความคุ้มค่าด้านเวลาทั้ง 2 เกณฑ์ย่อยถ่วงน้าหนักเท่ากัน
1.6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในการให้น้าหนักสามารถพิจารณาว่าโครงการให้ความสาคัญกับเกณฑ์ใด เช่น หากให้ความสาคัญ กับเกณฑ์
เศรษฐกิจ จะให้ค่าถ่วงน้าหนักคะแนนเกณฑ์เศรษฐกิจนี้เท่ากับ 50 คะแนน และส่วนเกณฑ์อื่น ให้น้าหนักเกณฑ์ละ
25 คะแนน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสาหรับชี้วัดเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งให้ใช้การเกลี่ยคะแนน ให้กับอีก 2 เกณฑ์ที่เหลือ
1.7) เกณฑ์ ค วามยั่ ง ยื น (Sustainability) ส าหรั บ เกณฑ์ ด้ า นความยั่ ง ยื น ในกรณี ข อง
โครงการเฉพาะกิจไม่มีมิติย่อย ผู้ประเมินสามารถใช้ตัวชี้วัดเดียวในการวัดได้ หรือหากมีมากกว่า 1 ตัวชี้วัดให้
ใช้การถ่วงน้าหนักเท่ากัน
2) แนวคิดการประเมินผล
2.1) ความหมายและประเภทการประเมินผล
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทาการวิเคราะห์ ว่าผลที่เกิดจากการ
ดาเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่
ผลกระทบเป็น ไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การประเมินผลโครงการแบ่งตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้
(บันเทิง มาแสง, 2546)
2.1.1) การประเมินผลก่อนการดาเนินโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมินผล
ก่อนที่จะจัดทาหรือน าโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพื่อศึกษาความเหมาะสม หรือความ
เป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้ นจะคุ้มค่ากับ การลงทุนหรือไม่ เป็นการ
ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ
2.1.2) การประเมินผลในระหว่างการดาเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลโครงการในขณะที่มีการดาเนินโครงการ หลังจากที่ได้มีการดาเนินโครงการได้ระยะหนึ่ง เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าหรือปัญหาในการดาเนิ นโครงการ เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาเนินงานตาม
โครงการให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้ ซึ่ ง จะเป็ น การป้ อ งกั นไม่ ใ ห้ โ ครงการล้ ม เหลว
นอกจากนี้บทเรียนที่ได้ยังสามารถนาไปใช้ในการจัดทาโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้
2.1.3) การประเมินผลหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) การประเมินผล
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินว่าการดาเนินโครงการประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่
ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้นาไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดทา
โครงการอื่นต่อไป
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3) การวัดระดับทัศนคติ
มาตรวัดแบบลิเคิร์ ทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert ถือว่าเป็นเครื่องมือการวั ด
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อใช้วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ
เป็นต้น ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล ต้องออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็นในคาถามแต่ละ
ข้อได้หลายระดับ (Likert, R. 1932) ในการประเมินผลครั้งนี้ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดให้พึง
พอใจมากที่สุด เท่ากับ 5 พึงพอใจมาก เท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 พึงพอใจน้อย เท่ากับ 2 และพึง
พอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1
การกาหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง มีวิธีคานวณ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (คะแนนมากที่สุด – คะแนนน้อยที่สุด)/จานวนระดับ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5 - 1)/5
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = 0.80
โดยที่
คะแนนมาก คือ คะแนนที่กาหนดมากที่สุด (5 คะแนน)
คะแนนน้อย คือ คะแนนทีก่ าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน)

บทที่ 3
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ
3.1.1 จานวนกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ
ในภาพรวมมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5,250 แปลง โดยมี
กลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,381 แปลง ผลต่าง 1,869 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.40 เนื่องจาก
1) กลุ่มเกษตรกรไม่มีความเข็มแข็งพอ ในการบริหารงานในรูปแบบนิติบุคคล 2) ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล จึงขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ 3) กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มไม่มีความ
พร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนและเป็นกลุ่มใหม่ที่จัดตั้งขึ้น 4) กลุ่มแปลงใหญ่บางกลุ่มจัดเตรียมเอกสารในการขอ
เสนอโครงการไม่ทันกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ฯลฯ เมื่อพิจารณาหน่วยงานที่ดาเนินการโครงการ พบว่า
1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2,012
แปลง มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,065 แปลง ผลต่าง 947 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.93
2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2,638 แปลง
มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 2,029 แปลง ผลต่าง 619 แปลง คิดเป็นร้อยละ 76.84
3) กรมปศุสัต ว์ กลุ่ มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 185 แปลง
มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 109 แปลง ผลต่าง 76 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.92
4) กรมประมง กลุ่ ม แปลงใหญ่ ที่ เ สนอความต้ อ งการเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง หมด 90 แปลง
มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 29 แปลง ผลต่าง 61 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32.22
5) กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 แปลง
มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 15 แปลง ผลต่าง 11 แปลง คิดเป็นร้อยละ 57.69
6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
299 แปลง มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 134 แปลง ผลต่าง 165 แปลง คิดเป็นร้อยละ
44.82 (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 จานวนกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ
รายการ
เสนอความต้องการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2,012
2. กรมการข้าว
2,638
3. กรมปศุสตั ว์
185
4. กรมประมง
90
5. กรมหม่อนไหม
26
6. การยางแห่งประเทศไทย
299
รวม
5,250
ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ

กลุ่มแปลงใหญ่ (แปลง)
ยืนยันเข้าร่วมโครงการ
ผลต่าง (+ -)
1,065
947
2,027
611
109
76
29
61
15
11
134
165
3,381
1,871

ร้อยละ
52.93
76.84
58.92
32.22
57.69
44.82
64.36
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3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1) อายุของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมมีอายุเฉลี่ย 51 ปี โดยเกษตรกรในกลุ่ม
แปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีอายุเฉลี่ย 51 ปี กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมการข้าว มีอายุเฉลี่ย 53 ปี
กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมปศุสัตว์ มีอายุเฉลี่ย 47 ปี กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมประมงมีอายุเฉลี่ย 53 ปี กลุ่มแปลง
ใหญ่ของกรมหม่อนไหมมีอายุเฉลี่ย 47 ปี และกลุ่มแปลงใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทย มีอายุเฉลี่ย 51 ปี
(ตารางที่ 3.2)
2) เพศของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 47.46 เป็นเพศชาย
และร้อยละ 52.54 เป็นเพศหญิง โดยเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 50.67
เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.33 เป็นเพศหญิง กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ร้อยละ 44.23 เป็นเพศชาย
และร้อยละ 55.77 เป็นเพศหญิง กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 48.00 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.00
เป็นเพศหญิง กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมประมง ร้อยละ 40.00เป็นเพศชาย และร้อยละ 60.00 เป็นเพศหญิง
กลุ่มแปลงใหญ่ของกรมหม่อนไหมทั้งหมดเป็นเพศหญิง และกลุ่ มแปลงใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทย
ร้อยละ 70.00 เป็นเพศชาย และร้อยละ 30.00 เป็นเพศหญิง (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 อายุ เพศเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
รายการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

อายุเฉลี่ย
(ปี)
51
53
46
53
47
51
51

เพศ (ร้อยละ)
ชาย
50.67
44.23
48.00
40.00
70.00
47.46

หญิง
49.33
55.77
52.00
60.00
100.00
30.00
52.54

3) ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 32.77 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ รองลงมาร้ อยละ 20.91 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.25
จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.69 จบประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 7.91 จบปริญญาตรีร้อยละ 6.78
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และร้อยละ 1.69 จบปริญญาโท
3.1) กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 30.67 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ รองลงมาร้ อ ยละ 22.67 จบประถมศึ ก ษาตอนปลาย ร้ อ ยละ 18.67
จบประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.67 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 6.67 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร้อยละ 5.33 จบปริญญาตรี และร้อยละ 1.33 จบปริญญาโท
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3.2) กรมการข้ าว เกษตรกรร้ อยละ 28.85 จบการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองลงมาร้อยละ 25.00 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.23 จบประถมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 15.38 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5.77 เท่ากัน จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และจบปริญญาตรี
3.3) กรมปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 36.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองลงมาร้อยละ 24.00 จบปริญญาตรี ร้อยละ 20.00 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
12.00 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.00 จบประถมศึกษาตอนต้น
3.4) กรมประมง เกษตรกรร้อยละ 40.00 จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองลงมาร้อยละ 30.00 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 10.00 เท่ากัน จบมัธยมศึกษา
ตอนต้น จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และจบปริญญาตรี
3.5) กรมหม่ อ นไหม เกษตรกรทั้ ง หมด จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.6) การยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรร้อยละ 30.00 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
รองลงมาร้อยละ 20.00 เท่ากัน จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และจบปริญญาโท และร้อยละ 10.00 จบประถมศึกษาตอนปลาย (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
รายการ

ประถมศึก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอน ประกาศนีย
ษาตอนต้น ตอนปลาย ตอนต้น
ปลาย/ประกาศ บัตรวิชาชีพ
นียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
18.67
22.67
14.67
30.67
6.67
2. กรมการข้าว
19.23
25.00
15.38
28.85
5.77
3. กรมปศุสตั ว์
8.00
12.00
20.00
36.00
0.00
4. กรมประมง
30.00
10.00
40.00
10.00
5. กรมหม่อนไหม
100.00
6. การยางแห่งประเทศไทย
10.00
20.00
20.00
30.00
รวม
14.69
20.91
15.25
32.77
6.78
ที่มา : จากการสารวจ

หน่วย : ร้อยละ
ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
5.33
5.77
24.00
10.00
7.91

1.33
20.00
1.69

4) อาชีพหลัก พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 91.75 ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา
ร้อยละ 3.39 ทางานประจาเป็นหลัก ร้อยละ 1.69 รับจ้างนอกภาคเกษตร ร้อยละ 1.13 ทาธุรกิจส่วนตัว และ
ร้อยละ 0.56 เรียนหนังสือ
4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรทั้งหมดทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
4.2) กรมการข้าว เกษตรกรร้อยละ 91.15 ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ
1.92 เท่ากัน รับจ้างนอกภาคเกษตร และทางานประจาเป็นหลัก
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4.3) กรมปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 72.00 ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ
8.00 รับจ้างนอกภาคเกษตร ทางานประจาเป็นหลัก และร้อยละ 12.00 ทาธุรกิจส่วนตัว
4.4) กรมประมง เกษตรกรร้อยละ 70.00 ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลั ก รองลงมา ร้อยละ
30.00 ทางานประจาเป็นหลัก
4.5) กรมหม่อนไหม เกษตรกรทั้งหมดทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
4.6) การยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรทั้งหมดทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
รายการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

เกษตรกร
100.00
91.15
72.00
70.00
100.00
100.00
91.75

รับจ้างนอกภาคเกษตร
1.92
8.00
1.69

ทางานประจา
1.92
8.00
30.00
3.39

หน่วย : ร้อยละ
ธุรกิจส่วนตัว
12.00
1.13

บทที่ 4
ผลการประเมินผล
การประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลโครงการเฉพาะกิจ ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยกาหนดเกณฑ์ประเมินผล
OECD – DAC คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา (Development Assistance Committee: DAC)
ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co – operation
and Development: OECD) ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิผล
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) การประเมินผล
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระหว่างดาเนินการโครงการ ซึ่งดาเนินการเพียง 1 ปี
ไม่สามารถวัดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ของโครงการได้ จึงวัดเพียง
3 หลักเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ด้านความสอดคล้อง (Relevance)
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมกับนโยบาย สถานการณ์ และความสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยความ
สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ เป็นการพิจารณาการดาเนินการของโครงการเป็นไปตามนโยบาย และ
สถานการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการหรือไม่ ส่วนความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แยกออก 2 ประเด็นหลัก
ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายดาเนินการโครงการสามารถได้ รับความช่วยเหลือจาก
โครงการได้มากน้อยเพียงใด และความตรงกลุ่มเป้าหมาย ในจานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด โดยผลการประเมินความสอดคล้อง ดังนี้
4.1.1 ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
1) ความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
ภาพรวมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีความสอดคล้อง
กับนโยบายระดับประเทศ เพราะจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีกรอบนโยบายด้านเกษตร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
ศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่
ที่มีการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง
รายได้ทเี่ พิ่มขึ้นให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ประกอบกับ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เป็นโครงการที่ดาเนินการต่อยอดขยายผลจากโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการสาคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
โครงการมีวัตถุประสงค์และการดาเนินการที่มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ดังนี้
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1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตร
1.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร
1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดัน สู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนา
ภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
พืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม
1.4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
1.5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.7) ส่งเสริมการจัดการผลผลิตอย่าง
เป็นระบบครบวงจร โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าและสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจน
เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออก
สินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
1.6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้
1.7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย
1.8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
2) ความสอดคล้องระดับหน่วยงาน
เมื่อพิจ ารณาถึงความสอดคล้ องระดับหน่ว ยงาน พบว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ
มีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงาน ร้อยละ 95.56 เนื่องจาก หน่วยงานมีเป้าหมายการดาเนินงาน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต โดยทั้ง 6 หน่วยงานมีพันธกิจในการดาเนินงานที่สอดคล้องดังนี้
2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กาหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
2.2) กรมการข้าว ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว วิจัยและพัฒนารูปแบบ
บูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว
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2.3) กรมปศุสัตว์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างแข็งแกร่ง พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล พัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ
ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาด
2.4) กรมประมง พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ และ
ความสามารถ ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ
และตรวจสอบย้อนกลับ บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน พัฒนาการวิจัยเพื่อ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
2.5) กรมหม่อนไหม ส่งเสริมหม่อนไหมทั้งระบบ โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาพันธุ์หม่อนไหม
การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริม
การสนับสนุน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์และการสร้างค่านิยม
เกี่ยวกับหม่อนไหม
2.6) การยางแห่งประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร พัฒนา
ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรมและการวิจัย เพิ่มปริมาณการใช้ยาง
ในประเทศ สร้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตร เพิ่มปริมาณการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานยางพารา
เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทย
สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 4.44 เนื่องจาก โครงการกาหนดเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ที่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ ซึ่งยังคงมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ เมื่อพิจารณาในแต่ละหน่วยงาน พบว่า
1) กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงาน ร้อยละ 93.86 สอดคล้องบางส่วน
ร้อยละ 6.14 2) กรมการข้าว โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงาน ร้อยละ 97.06 สอดคล้อง
บางส่วน ร้อยละ 2.94 3) กรมปศุสั ตว์ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงาน ร้อยละ 94.87
สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 5.13 4) กรมประมง โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงานทั้งหมด
5) กรมหม่อนไหม โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงานทั้งหมด 6) การยางแห่งประเทศไทย
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับหน่วยงาน ร้อยละ 96.15 สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 3.85 (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ความสอดคล้องนโยบายระดับหน่วยงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
2.กรมการข้าว
3.กรมปศุสัตว์
4.กรมประมง
5.กรมหม่อนไหม
6.การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

สอดคล้องทั้งหมด
93.86
97.06
94.87
100.00
100.00
96.15
95.56

สอดคล้องบางส่วน
6.14
2.94
5.13
3.85
4.44

ไม่สอดคล้อง
-

ไม่ทราบ
-
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3) ความสอดคล้องนโยบายในระดับพื้นที่
เป็นการพิจารณาข้อมูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโครงการ พบว่า
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับพื้นที่ร้อยละ 88.83 เนื่องจาก โครงการ
สนับ สนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในระดับจังหวัด
ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต สร้ างความเข้มแข็ง ให้ กลุ่ มเกษตรกร สอดคล้ องบางส่ ว น ร้อยละ 4.78
เนื่องจาก โครงการสนับ สนุน เฉพาะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ แต่ ในพื้นที่มีจานวนเกษตรกรค่อนข้างมาก
ซึ่งยังคงมีความต้องการได้รับการสนับสนุน ไม่ทราบ ร้อยละ 6.39 เนื่องจาก เกษตรกรบางรายยังไม่ ทราบ
ที่ม าของโครงการ และความสอดคล้องกับ นโยบายในระดับพื้นที่ เมื่อพิจารณาหน่ว ยงานภาครัฐและกลุ่ ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า 1) หน่วยงานภาครัฐ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับพื้นที่ ร้อยละ
91.48 สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 8.52 2) กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โครงการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายในระดับพื้นที่ ร้อยละ 88.41 เนื่องจาก โครงการสนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่กลุ่มเกษตรกร
สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 4.18 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจานวนมาก อาจจะได้ใช้เครื่องมือที่ได้รับ
ไม่ทั่วถึง ไม่ทราบ ร้อยละ 7.41 เนื่องจาก เกษตรกรบางรายยังไม่ทราบที่มาของโครงการ และความสอดคล้อง
กับนโยบายในระดับพื้นที่ (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 ความสอดคล้องนโยบายในระดับพื้นที่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1. หน่วยงานภาครัฐ
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) กรมการข้าว
3) กรมปศุสัตว์
4) กรมประมง
5) กรมหม่อนไหม
6) การยางแห่งประเทศไทย
2. กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1) ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม
2) เกษตรกร
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

สอดคล้องทั้งหมด
91.48
88.60
97.06
84.62
100.00
100.00
92.31
88.41
91.84
87.72
88.83

สอดคล้องบางส่วน
8.52
11.40
2.94
15.38
0.00
0.00
7.69
4.18
4.26
4.17
4.78

ไม่ทราบ
7.41
3.90
8.11
6.39
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4.1.2 ความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
1) ความสอดคล้องกับสถานการณ์
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ร้อยละ 91.48 เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของภาคเศรษฐกิจ ใน
ท้องถิ่น ซึ่งโครงการเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร บางแปลงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์
บางส่วน ร้อยละ 8.52 เนื่องจาก การดาเนินงานโครงการ ดาเนินเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งมีอีกหลายกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อพิจารณาในแต่ละหน่วยงาน
พบว่า 1) กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ร้อยละ 85.96 สอดคล้องบางส่วน
ร้อยละ 14.04 2) กรมการข้าว โครงการมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งหมด 3) กรมปศุสัตว์ โครงการมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ ร้ อยละ 87.18 สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 12.82 4) กรมประมง โครงการมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งหมด 5) กรมหม่อนไหม โครงการมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ร้อยละ
87.50 สอดคล้ อ งบางส่ ว น ร้ อ ยละ 12.50 6) การยางแห่ ง ประเทศไทย โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ร้อยละ 96.15 สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 3.85 (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 ความสอดคล้องกับสถานการณ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
หน่วย : ร้อยละ
หน่วยงาน
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
2.กรมการข้าว
3.กรมปศุสัตว์
4.กรมประมง
5.กรมหม่อนไหม
6.การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

สอดคล้องทั้งหมด
85.96
100.00
87.18
100.00
87.50
96.15
91.48

สอดคล้องบางส่วน
14.04
12.82
12.50
3.85
8.52

ไม่ทราบ
-

2) ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2.1) ความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการพิจารณา โดยสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ /กลุ่มเป้าหมาย พบว่า
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ มีความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 89.77 เนื่องจาก โครงการสนับสนุน
ตามความต้องการของกลุ่มจานวนสมาชิกแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด สามารถวางแผนการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครอบคลุมบางส่วน ร้อยละ 8.45 และ ไม่ทราบ
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ร้อยละ 1.78 เนื่องจาก บางแปลงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวนมาก เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า 1) หน่วยงานภาครัฐ โครงการมีความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 86.67
ครอบคลุมบางส่วน ร้อยละ 13.33 2) กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โครงการมีความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 90.27 ครอบคลุมบางส่วน ร้อยละ 7.67 และไม่ทราบร้อยละ 2.06 (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 ความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1. หน่วยงานภาครัฐ
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) กรมการข้าว
3) กรมปศุสัตว์
4) กรมประมง
5) กรมหม่อนไหม
6) การยางแห่งประเทศไทย
2. กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1) ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม
2) เกษตรกร
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

คลอบคลุมทั้งหมด
86.67
79.82
95.59
87.18
80.00
100.00
92.31
90.27
86.88
90.95
89.77

คลอบคลุมบางส่วน
13.33
20.18
4.41
12.82
20.00
0.00
7.69
7.67
9.93
7.22
8.45

ไม่ทราบ
2.06
3.19
1.83
1.78

2.2) ความตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการพิจารณาโดยการสอบถามกับกลุ่ มเป้าหมายที่เสนอความต้องการ พบว่า
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 95.45 เนื่องจาก การจัดหา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ช่วยให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต และสร้างมูล ค่าเพิ่มให้สิ นค้าเกษตร และ
เกษตรกรสามรถลดเวลาในการทางานลงได้ ตรงตามความต้องการบางส่วน ร้อยละ 4.55 เนื่องจาก เกษตรกร
บางแปลงมีความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรบางประเภทที่ไม่สามารถจัดหาได้ เนื่องจากข้อจากัดทาง
กฎหมาย ประกอบกับระยะเวลาในการเบิกจ่ายน้อย เมื่อพิจารณาหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ พบว่า 1) หน่วยงานภาครัฐ พบว่า โครงการตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 92.22
ตรงตามความต้ องการบางส่ วน ร้ อยละ 7.78 2) กลุ่ มเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ ตรงตามความต้ องการกั บ
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 95.97 ตรงตามความต้องการบางส่วน ร้อยละ 4.03 (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 ความตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1. หน่วยงานภาครัฐ
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
2) กรมการข้าว
3) กรมปศุสัตว์
4) กรมประมง
5) กรมหม่อนไหม
6) การยางแห่งประเทศไทย
2. กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1) ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม
2) เกษตรกร
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ

ตรง
92.22
90.35
94.12
97.44
86.67
100.00
88.46
95.97
94.27
96.31
95.45

ตรงบางส่วน
7.78
9.65
5.88
2.56
13.33
0.00
11.54
4.03
5.73
3.69
4.55

ไม่ทราบ
-

4.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิผลของโครงการเป็นการพิจารณาถึงการได้มาซึ่งผลสาเร็จหรือความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยสามารถดาเนินโครงการ
ได้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จตามภาพรวมหรือวัตถุประสงค์หลัก ของโครงการ โดยผลการประเมิน
หลักเกณฑ์ที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness) ดังนี้
4.2.1 ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
1) การบริหารโครงการ/กากับ ติดตามโครงการ
1.1) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับส่วนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวง
เพื่อ กากับติดตามการดาเนินงานโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ (2) กากับ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามขั้ นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการ (4) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
มีการจัดประชุมขับ เคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง จานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีว าระการประชุม ประกอบด้ว ย
1) พิจารณาคู่มือการดาเนินโครงการ 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการ 4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขการดาเนินงานโครงการ โดยคณะกรรมการมีการประชุมจานวน 4 ครั้ง
ดังนี้ 1) 23 ธันวาคม 2563 2) 25 มกราคม 2564 3) 25 พฤษภาคม 2564 4) 10 สิงหาคม 2564
นอกจากนี้มีการประชุมหน่วยงานที่ดาเนินการโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าทุก เดือน
จานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1) 17 สิงหาคม 2564 2) 28 กันยายน 2564 3) 14 ตุลาคม 2564 4) 4 พฤศจิกายน 2564
5) 2 ธันวาคม 2564 6) 23 ธันวาคม 2564
1.2) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็ นกรรมการ เกษตรจั งหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ (1) พิจารณาอนุมัติโครงการ
แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตรงตามเงื่อนไข โดยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (2) กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
แบบเบ็ดเสร็จให้เป็นที่สิ้นสุด (3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (4) สานักงาน
เกษตรจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมโครงการ แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ เสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ รวบรวมเสนอหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรม เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบในฐานะ
ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง
ทั้งนี้ พบว่า จังหวัดทั้ง 70 จังหวัดดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแล้วทั้งหมด
โดยมีการจัดประชุมเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยมีวาระการประชุม 1) พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการที่กลุ่มเสนอความต้องการ
โครงการ 2) ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 3) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขการดาเนินงานโครงการ
2) การเสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่
กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จานวน 3,381 แปลง ทุกแปลง
ดาเนินการ ทันตามกาหนดระยะเวลา 15 กรกฎาคม 2564 ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีระดับ
ความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 91.14
เนื่องจากหน่วยงานได้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่กลุ่มแปลงใหญ่ในการดาเนินงาน
บ่อยครั้ง และระดับปานกลาง ร้อยละ 8.86 เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
จานวน 1,065 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่
มีระดับความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 88.24
และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.76
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2.2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จานวน
2,029 แปลง ทุกแปลงดาเนิ น การทัน ตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่ มแปลงใหญ่
มีระดับความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ
88.75 และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.25
2.3) กรมปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จานวน
109 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีระดับ
ความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไปทั้งหมด
2.4) กรมประมง กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จานวน
29 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีระดับ
ความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไปทั้งหมด
2.5) กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จานวน
15 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีระดับ
ความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไปทั้งหมด
2.6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่เสนอแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
จานวน 134 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่
มีระดับความเข้าใจการเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.67
และระดับปานกลาง ร้อยละ 13.33 (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 การเสนอแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่
รายการ

2/

จานวน
แปลง

2/

1/
ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ) 1/ระดับความเข้าใจการ
ระดับความเข้าใจการ
ทันตาม ไม่ทันตาม เสนอแผนการดาเนินงานฯ เสนอแผนการดาเนินงานฯ
กาหนด
กาหนด ระดับมากขึ้นไป (ร้อยละ) ระดับปานกลาง (ร้อยละ)
100.00
88.24
11.76
100.00
88.75
11.25
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
86.67
13.33
100.00
91.14
8.86

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,065
2. กรมการข้าว
2,029
3. กรมปศุสัตว์
109
4. กรมประมง
29
5. กรมหม่อนไหม
15
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
ภาพรวมโครงการ
3,381
ที่มา : 1/จากการสารวจ
2/
การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564

3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ
กลุ่มแปลงใหญ่ที่ ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ
จานวน 3,379 แปลง จากเป้าหมายแปลงที่ แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,381 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.94
กลุ่มแปลงใหญ่ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจานวน 2 แปลง ของกรมการข้าว ได้แก่ 1) จังหวัดนครพนม จานวน 2 แปลง
เนื่อ งจากกลุ่ม แปลงใหญ่ 2 แปลงนี้ ขอรับ การสนับ สนุน สิ่ง ปลูก สร้า งในพื้น ที่ ซึ่ง อยู่ใ นเขตปฏิรูป ที่ดิน
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การดาเนินการในการขอใช้พื้นที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงไม่เห็นชอบข้อเสนอโครงการที่กลุ่มแปลงใหญ่ 2 แปลงนี้
ตามที่เสนอ เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ จานวน 1,065 แปลง ทุกแปลงดาเนินการ ทันตามกาหนด
ระยะเวลา (2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/
อาเภอ จานวน 2,027 แปลง ดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลา ร้อยละ 99.90 ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด 2 แปลง ไม่ทันตามกาหนดระยะเวลา ร้อยละ 0.10 (3) กรมปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่
ผ่ า นการอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารโครงการระดั บ จั ง หวั ด /อ าเภอ จ านวน 109 แปลง ทุ ก แปลง
ดาเนินการ ทันตามกาหนดระยะเวลา (4) กรมประมง กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับจังหวัด/อาเภอ จานวน 29 แปลง ทุกแปลงดาเนินการ ทันตามกาหนดระยะเวลา (5) กรมหม่อนไหม
กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ 15 แปลง ทุกแปลง
ดาเนินการ ทันตามกาหนดระยะเวลา (6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่ผ่านการอนุมัติของคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ 134 แปลง ทุกแปลงดาเนินการ ทันตามกาหนดระยะเวลา
(ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 การอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด
รายการ

การอนุมัติคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ)
เป้าหมาย
ผล
ทันตามกาหนด ไม่ทันตามกาหนด
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
1,065
100.00
2. กรมการข้าว
2,029
2,027
99.90
0.10
3. กรมปศุสัตว์
109
109
100.00
4. กรมประมง
29
29
100.00
5. กรมหม่อนไหม
15
15
100.00
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134
100.00
ภาพรวมโครงการ
3,381
3,379
99.94
0.06
ที่มา : การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564

4) หน่วยงานจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่
หน่วยงานเจ้าของสินค้า ทั้ง 6 หน่วยงานจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว
ทั้งหมด 3,379 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2564 มีร ะดับ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่
ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.41 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.59 เนื่องจาก คู่มือโครงการกาหนดกรอบเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงานชัดเจน และหน่วยงานเจ้าของสินค้าช่วยสร้างความเข้าใจและเตรียมเอกสารในการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
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4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานเจ้าของสินค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม
แปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 1,065 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.84 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 13.16
4.2) กรมการข้าว หน่วยงานเจ้าของสินค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว
ทั้งหมด 2,027 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอน
การจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 91.18 และระดับปานกลาง ร้อยละ 8.82
4.3) กรมปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าของสินค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว
ทั้งหมด 109 แปลง ทุกแปลงดาเนิ นการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.18 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.82
4.4) กรมประมง หน่ วยงานเจ้าของสิ นค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ มแปลงใหญ่แล้ ว
ทั้งหมด 29 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 20.00
4.5) กรมหม่อนไหม หน่วยงานเจ้าของสินค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว
ทั้งหมด 15 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.50 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.50
4.6) การยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานเจ้าของสินค้าจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม
แปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 134 แปลง ทุกแปลงดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่ กาหนดไว้ มีระดับความ
เข้าใจขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.62 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 15.38 (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 การจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่
2/

ดาเนินการ 2/ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ) 1/ระดับความเข้าใจการ 1/ระดับความเข้าใจการ
เสร็จเรียบร้อยตาม ทันตาม ไม่ทันตาม จัดทาบันทึกข้อตกลง
รายการ
จัดทาบันทึกข้อตกลง
เป้าหมาย (แปลง) กาหนด
กาหนด ระดับมากขึน้ ไป (ร้อยละ) ระดับปานกลาง (ร้อยละ)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
100.00
86.84
13.16
2. กรมการข้าว
2,027
100.00
91.18
8.82
3. กรมปศุสัตว์
109
100.00
87.18
12.82
4. กรมประมง
29
100.00
80.00
20.00
5. กรมหม่อนไหม
15
100.00
87.50
12.50
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
100.00
84.62
15.38
ภาพรวมโครงการ
3,379
100.00
87.41
12.59
1/
ที่มา : จากการสารวจ
2/
การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564
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5) หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่
หน่วยงานดาเนินการทั้ง 6 หน่วยงาน โอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 3,379 แปลง
โดยดาเนินการทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 มีระดับ
ความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.30 และระดับปานกลาง ร้อยละ 13.70
เนื่องจาก หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบคู่มือโครงการที่กาหนดไว้ และประสานบูรณาการทาความเข้าใจใน
ระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
5.1) กรมส่งเสริ มการเกษตร หน่วยงานโอนงบประมาณให้ กลุ่ มแปลงใหญ่แล้ว ทั้งหมด
1,065 แปลง ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 89.47 และระดับปานกลาง ร้อยละ 10.53
5.2) กรมการข้าว หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 2,027 แปลง
ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 88.24
และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.76
5.3) กรมปศุสัตว์ หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 109 แปลง ทันตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 82.05
และระดับปานกลาง ร้อยละ 17.95
5.4) กรมประมง หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 29 แปลง ทันตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 73.33
และระดับปานกลาง ร้อยละ 26.67
5.5) กรมหม่อนไหม หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด 15 แปลง
ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ
87.50 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.50
5.6) การยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด
134 แปลง ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการโอนงบประมาณระดับมากขึ้นไป
ร้อยละ 80.77 และระดับปานกลาง ร้อยละ 19.23 (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 หน่วยงานโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่
ดาเนินการ 2/ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ) 1/ระดับความเข้าใจในการ 1/ระดับความเข้าใจในการ
เสร็จเรียบร้อยตาม ทันตาม ไม่ทันตาม โอนงบประมาณระดับ
โอนงบประมาณระดับ
เป้าหมาย (แปลง) กาหนด กาหนด
มากขึน้ ไป(ร้อยละ)
ปานกลาง (ร้อยละ)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
100.00
89.47
10.53
2. กรมการข้าว
2,027
100.00
88.24
11.76
3. กรมปศุสัตว์
109
100.00
82.05
17.95
4. กรมประมง
29
100.00
73.33
26.67
5. กรมหม่อนไหม
15
100.00
87.50
12.50
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
100.00
80.77
19.23
ภาพรวมโครงการ
3,379
100.00
86.30
13.70
1/
ที่มา : จากการสารวจ
2/
การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564
รายการ

2/
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6) การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่
กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 3,377 แปลง จากเป้าหมาย
จานวน 3,379 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.94 กลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ระยะเวลาโครงการ จานวน 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของกรมการข้าว ได้แก่ 1) จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 แปลง
เนื่องจาก กลุ่มขาดความพร้อม ความเข้มแข็งในการดาเนินโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการ 2) จังหวัดราชบุรี
จานวน 1 แปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้ไม่ทันตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.17 และ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.83 เนื่องจาก หน่วยงานเจ้าของสินค้าเข้ามาดูแลให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสาร
ต่าง ๆ ได้รับคาแนะนาจากสานักงานตรวจบัญชีในพื้นที่ ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มมีประสบการณ์ในการ
จัดทารายงาน และศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด
1,065 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.27 และ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.73
6.2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 2,025 แปลง
จากเป้าหมาย จานวน 2,027 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.90 มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 88.75 และระดับปานกลางร้อยละ 12.50
6.3) กรมปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด 109 แปลง
มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 89.47 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 10.53
6.4) กรมประมง กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด 29 แปลง
มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.36 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 13.64
6.5) กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด 15 แปลง
มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80.00 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 20.00
6.6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ทั้งหมด 134 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 76.67
และระดับปานกลางร้อยละ 23.33 (ตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่
1/
1/
2/
ดาเนินการ
ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ) ระดับความเข้าใจ ระดับความเข้าใจ
จัดทารายงานการ จัดทารายงานการ
เป้าหมาย ผล
ทันตาม ไม่ทนั ตาม ใช้จ่ายฯ ระดับมาก ใช้จ่ายฯ ระดับปาน
(แปลง) (แปลง) กาหนด
กาหนด
ขึน้ ไป(ร้อยละ)
กลาง(ร้อยละ)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
1,065 100.00
86.27
13.73
2. กรมการข้าว
2,027
2,025 99.90
0.10
88.75
12.50
3. กรมปศุสัตว์
109
109 100.00
89.47
10.53
4. กรมประมง
29
29
100.00
86.36
13.64
5. กรมหม่อนไหม
15
15
100.00
80.00
20.00
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134 100.00
76.67
23.33
ภาพรวมโครงการ
3,379
3,377 99.94
0.06
86.17
13.83
1/
ที่มา : จากการสารวจ
2/
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ

2/

7) การตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่
7.1) กลุ่มแปลงใหญ่มีการตรวจสอบบัญชีโครงการ
กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการครบแล้วทั้งหมด จานวน 3,377 แปลง
มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.61 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 12.39 เนื่ องจาก หน่ว ยงานเจ้ าของสินค้าเข้ามาดูแลให้คาแนะนาในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
สานักงานตรวจบัญชีเข้ามาแนะนาและแนะนาวิธีการบันทึกบัญชี ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มมีประสบการณ์
ในการจัดทาเอกสาร และศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
7.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการแล้ว
ทั้งหมด จานวน 1,065 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป
ร้อยละ 92.22 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.78
7.1.2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการแล้วทั้งหมด
จานวน 2,025 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป ร้อยละ
87.50 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.50
7.1.3) กรมปศุสัต ว์ กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการแล้ว ทั้งหมด
จานวน 109 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86.84
และระดับปานกลาง ร้อยละ 13.16
7.1.4) กรมประมง กลุ่ มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโ ครงการแล้ วทั้งหมด
จานวน 29 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90.91
และระดับปานกลาง ร้อยละ 9.09
7.1.5) กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการแล้วทั้งหมด
จานวน 15 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60.00
และระดับปานกลาง ร้อยละ 40.00
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7.1.6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการ
แล้วทั้งหมด จานวน 134 แปลง มีระดับความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มระดับมากขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 20.00 (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 การตรวจสอบบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่
รายการ

2/

ดาเนินการ 2/ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ) 1/ระดับความเข้าใจ 1/ระดับความเข้าใจ
เสร็จเรียบร้อยตาม ทันตาม ไม่ทันตาม การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชี
เป้าหมาย (แปลง) กาหนด
กาหนด ระดับมากขึน้ ไป (ร้อยละ) ระดับปานกลาง (ร้อยละ)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
100.00
92.22
7.78
2. กรมการข้าว
2,025
100.00
87.50
12.50
3. กรมปศุสัตว์
109
100.00
86.84
13.16
4. กรมประมง
29
100.00
90.91
9.09
5. กรมหม่อนไหม
15
100.00
60.00
40.00
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
100.00
80.00
20.00
ภาพรวมโครงการ
3,377
100.00
87.61
12.39
1/
ที่มา : จากการสารวจ
2/
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7.2) การติดตามให้คาแนะนาการจัดทาบัญชีโครงการ
กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแนะนาการจัดทาบัญชีโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ทั้งหมด จานวน 3,377 แปลง โดยหน่วยงานดาเนินการให้คาแนะนาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
เมื่อ พิจ ารณาแต่ล ะหน่ว ยงาน ดัง นี้ (1) กรมส่งเสริม การเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ไ ด้รับ การแนะนาครบทั้ง
1,065 แปลง (2) กรมการข้า ว กลุ่ม แปลงใหญ่ไ ด้รับ การแนะนาครบทั้ง 2,025 แปลง (3) กรมปศุสัต ว์
กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแนะนาครบทั้ง 109 แปลง (4) กรมประมง กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแนะนาครบทั้ง
29 แปลง (5) กรมหม่อนไหมกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแนะนาครบทั้ง 15 แปลง (6) การยางแห่งประเทศไทย
กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแนะนาครบทั้ง 134 แปลง (ตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 การติดตามให้คาแนะนาการจัดทาบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่
รายการ

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
ระยะเวลาโครงการ (ร้อยละ)
ตามเป้าหมาย (แปลง)
ทันตามกาหนด
ไม่ทันตามกาหนด
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
100.00
2. กรมการข้าว
2,025
100.00
3. กรมปศุสัตว์
109
100.00
4. กรมประมง
29
100.00
5. กรมหม่อนไหม
15
100.00
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
100.00
ภาพรวมโครงการ
3,377
100.00
ที่มา : การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 23 ธันวาคม 2564
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8) ความพึงพอใจ
8.1) ระดับความเข้าใจของกิจกรรมขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
จากระดับความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการโครงการข้างต้น ใน 5 ขั้นตอนหลัก พบว่า
ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไปที่ร้อยละ 87.74 เนื่องจาก ดาเนินการตามคู่มือโครงการ และหน่วยงาน
เจ้าของสินค้าเข้ามาดูแลให้คาแนะนาในการดาเนินการโครงการ ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มมีประสบการณ์
และเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ส่วนที่เหลือเข้าใจระดับมากลงไป เนื่องจาก โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ
เป็นโครงการที่มีเงื่อนไขต้องจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่กับกลุ่ม
แปลงใหญ่ ร่วมทั้งเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่ม
แปลงใหญ่บางกลุ่มยังไม่มีประสบการณ์มากนัก เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 88.59 (2) กรมการข้าว ระดับความเข้าใจโครงการระดับ
มากขึ้นไป ที่ร้อยละ 88.83 (3) กรมปศุสัตว์ ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 89.06
(4) กรมประมง ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 81.69 (5) กรมหม่อนไหม ระดับความเข้าใจ
โครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 87.50 (6) การยางแห่งประเทศไทย ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไป
ที่ร้อยละ 82.61 (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 ระดับความเข้าใจกิจกรรมขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
การเสนอ การจัดทาข้อตกลง
แผนงานการใช้ ร่วมกันกับกลุ่ม
จ่ายงบประมาณ
แปลงใหญ่
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
88.24
86.84
2. กรมการข้าว
88.75
91.18
3. กรมปศุสตั ว์
100.00
87.18
4. กรมประมง
100.00
80.00
5. กรมหม่อนไหม
100.00
87.50
6. การยางแห่งประเทศไทย
86.67
84.62
ภาพรวมโครงการ
91.14
87.41
ที่มา : จากการสารวจ
รายการ

การโอนเงิน
การจัดทา
ให้กลุ่ม รายงานการใช้
แปลงใหญ่ จ่ายงบประมาณ
89.47
86.27
88.24
88.75
82.05
89.47
73.33
86.36
87.50
80.00
80.77
76.67
86.30
86.17

การตรวจ
รวม
สอบบัญชี ขั้นตอน
โครงการ ดาเนินการ
92.22
88.59
87.50
88.83
86.84
89.06
90.91
87.50
60.00
82.61
80.00
81.69
87.61
87.74

8.2) ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม และเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไปที่ร้อยละ 91.22 เนื่องจาก
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เป็นโครงการที่สนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งทาให้กลุ่ม
สามารถประกอบธุรกิจของกลุ่มเองได้ นาไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนความพึงพอใจในระดับมากลงไป เนื่องจาก
หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาโครงการที่กาหนดไว้ ประกอบกับโครงการนี้
เกี่ยวข้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่ม
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ดังนี้ (1) สานักงานเกษตรจังหวัด ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 66.95
(2) หน่วยงานเจ้าของสินค้า ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 74.26
(3) ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 92.07
(4) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 95.31
(ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการ
รายการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ

สานักงาน
หน่วยงานเจ้าของ
เกษตรจังหวัด สินค้าในพืน้ ที่
66.95
79.39
72.79
74.36
76.67
62.50
57.69
66.95
74.26

ประธาน/
คณะกรรมการกลุ่ม
91.81
94.17
85.96
93.94
96.67
92.22
92.07

เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ
94.40
93.60
96.40
98.00
98.40
98.80
95.31

รวม
89.85
91.11
91.71
95.03
93.92
92.65
91.22

4.2.2 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
1) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับงบประมาณจากโครงการ
กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3,379 แปลง ได้รับงบประมาณจากโครงการแล้วทั้งหมด
จานวน 9,363,406,563 บาท โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 1,065 แปลง ได้รับงบประมาณ จานวน
2,872,488,021 บาท กรมการข้าว จานวน 2,027 แปลง ได้รับงบประมาณ จานวน 5,703,518,085 บาท กรมปศุสัตว์
จานวน 109 แปลง ได้รับงบประมาณ จานวน 302,355,701 บาท กรมประมง จานวน 29 แปลง ได้รับงบประมาณ
จานวน 78,318,465 บาท กรมหม่อนไหม จานวน 15 แปลง ได้รับงบประมาณ จานวน 40,449,380 บาท และ
การยางแห่งประเทศไทย จานวน 134 แปลง ได้รับงบประมาณ จานวน 366,276,911 บาท (ตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับงบประมาณจากโครงการ

ผลการดาเนินงาน
จานวน (แปลง)
งบประมาณ (บาท)
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
1,065
2,872,488,021
2. กรมการข้าว
2,027
2,027
5,703,518,085
3. กรมปศุสัตว์
109
109
302,355,701
4. กรมประมง
29
29
78,318,465
5. กรมหม่อนไหม
15
15
40,449,380
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134
366,276,911
ภาพรวมโครงการ
3,379
3,379
9,363,406,563
ที่มา : การประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564
รายการ

เป้าหมาย
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ
กลุ่ มแปลงใหญ่ที่เข้าร่ ว มโครงการจานวน 3,379 แปลง ดาเนินการจัดซื้อ เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เครื่องมือ /อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จานวน 3,377 แปลง กลุ่มแปลงใหญ่ที่ไม่ได้จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จานวน 2 แปลง ของกรมการข้าว ได้แก่
1) จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 แปลง เนื่องจาก กลุ่มขาดความพร้อม ความเข้มแข็งในการดาเนินโครงการ จึงขอ
ยกเลิกโครงการ 2) จังหวัด ราชบุรี จานวน 1 แปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง
จึงส่งผลให้ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่า (1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาเนิน การจัด ซื้อ แล้ว ทั้ง หมด 1,065 แปลง (2) กรมการข้า ว ดาเนิน การจัด ซื้อ จานวน 2,025 แปลง
จากเป้าหมาย 2,027 แปลง (3) กรมปศุสัตว์ ดาเนินการจัดซื้อแล้วทั้งหมด จานวน 109 แปลง (4) กรมประมง
ดาเนินการจัดซื้อแล้วทั้งหมด จานวน 29 แปลง (5) กรมหม่อนไหม ดาเนินการจัดซื้อแล้วทั้งหมด จานวน 15 แปลง
(6) การยางแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดซื้อแล้วทั้งหมด จานวน 134 แปลง (ตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเกษตร
รายการ
เป้าหมาย
ผล
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
1,065
2. กรมการข้าว
2,027
2,025
3. กรมปศุสัตว์
109
109
4. กรมประมง
29
29
5. กรมหม่อนไหม
15
15
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134
ภาพรวมโครงการ
3,379
3,377
ที่มา : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ร้อยละ
100.00
99.90
100.00
100.00
100.00
100.00
99.94

3) กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้
กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3,379 แปลง ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ที่กาหนดไว้ จานวน 3,377 แปลง กลุ่มแปลงใหญ่ที่ ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนที่กาหนด
จานวน 2 แปลง ของกรมการข้าว ได้แก่ 1) จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 แปลง เนื่องจาก กลุ่มขาดความพร้อม
ความเข้มแข็งในการดาเนินโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการ 2) จังหวัดราชบุรี จานวน 1 แปลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เมื่อพิจารณาแต่ละ
หน่วยงาน พบว่า (1) กรมส่งเสริ มการเกษตร ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแล้วทั้งหมด จานวน
1,065 แปลง (2) กรมการข้าว ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน จานวน 2,025 แปลง จากเป้าหมาย
จานวน 2,027 แปลง (3) กรมปศุสัตว์ ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแล้วทั้งหมด จานวน 109 แปลง
(4) กรมประมง ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแล้ วทั้งหมด จานวน 29 แปลง (5) กรมหม่อนไหม
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ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแล้วทั้งหมด จานวน 15 แปลง (6) การยางแห่งประเทศไทย ดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนแล้วทั้งหมด จานวน 134 แปลง (ตารางที่ 4.17)
ตารางที่ 4.17 กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้
รายการ
เป้าหมาย
ผล
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065
1,065
2. กรมการข้าว
2,027
2,025
3. กรมปศุสัตว์
109
109
4. กรมประมง
29
29
5. กรมหม่อนไหม
15
15
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134
ภาพรวมโครงการ
3,379
3,377
ที่มา : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ร้อยละ
100.00
99.90
100.00
100.00
100.00
100.00
99.94

4) การพัฒนาแปลงใหญ่ใน 3 มิติ
ในภาพรวมโครงการ พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 89.71 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนาของกลุ่ม โดยมีการ
จัดซื้อ เช่น โดรน รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ผานพรวน ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ รถหยอดข้าวพร้อม
ชุดฉีดพ่นยา เทเลอร์ลากจูง รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และ เครื่องสูบน้า เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 56.38 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนาของกลุ่ม เช่น เครื่องทาน้าผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ เครื่องทาความเย็น
เครื่องเป่าลมร้อน เครื่องอัดฟาง และเครื่องซีลปิดปากถุงสุญญากาศ เป็นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 48.22 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการ
พัฒนากลุ่ม เช่น ดัม้ ลานเคลื่อนที่ และตู้คอนเทรนเนอร์ควบคุมความเย็น เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น การพัฒนา
แปลงใหญ่ใน 3 มิติ กลุ่มแปลงใหญ่ส่วนใหญ่มีการพัฒนาในมิติด้านการผลิต เนื่องจากการส่งเสริมของโครงการ
อยู่ในระยะแรก กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปั จจัยการผลิตต่าง ๆ
ไปต่อยอดการพัฒนาในเบื้องต้น จึงส่งผลให้มีการพัฒนาในมิติด้านการผลิต อย่างเห็นได้ชัด ส่วนในมิติด้านการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และด้านการเชื่อมโยงตลาด คาดว่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปตามลาดับ
เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ (ตารางที่ 4.18)
4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 86.27
จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น
โดรน รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ผานพรวน ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถังเก็บน้าขนาด 20 ลบ.ม.
เครื่องอัดฟางและเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ และลานตากผลผลิต เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 53.92 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
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ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น เครื่องทาน้าผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ เครื่องทาความเย็น และ
เครื่องเป่าลมร้ อน เป็ นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่ มแปลงใหญ่ร้อยละ 37.25 จัดซื้อเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น ดั้มลานเคลื่อนที่ และ
ตู้คอนเทรนเนอร์ควบคุมความเย็น เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)

ตู้คอนเทรนเนอร์ควบคุมความเย็น

เครื่องทาน้าผลไม้พาสเจอร์ไรซ์

ดั้มลานเคลื่อนที่

โดรน

รถแทรกเตอร์และผานพรวน 7 จาน

เครื่องทาความเย็น

เครื่องเป่าลมร้อน

ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์

ถังเก็บน้าขนาด 20 ลบ.ม.

เครื่องอัดฟางและเครื่องตัดหญ้า

ลานตากผลผลิต

รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
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4.2) กรมการข้าว พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 100.00 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น รถเกี่ยวข้าว
รถแทรกเตอร์ 50 แรงม้า รถหยอดข้าวพร้อมชุดฉีดพ่นยา เทเลอร์ลากจูง รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และ เครื่ องสู บ น้า เป็ นต้น มิติที่ 2 การสร้ างมูล ค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร กลุ่ มแปลงใหญ่ร้อยละ 60.00 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น เครื่องอัดฟาง
และเครื่องซีลปิดปากถุงสุญญากาศ เป็นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 56.25 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนา เช่น เครื่องชั่ง
ลานตาก และโรงเรือนเก็บผลผลิต เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)

รถเกี่ยวข้าว

รถแทรกเตอร์ 50 แรงม้า

รถหยอดข้าวพร้อมชุดฉีดพ่นยา

เทเลอร์ลากจูง

เครื่องอัดฟาง

รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

เครื่องชั่ง

ลานตาก

เครื่องสูบน้า

โรงเรือนเก็บผลผลิต

เครือ่ งซีลปิดปากถุงสุญญากาศ

รถหว่านข้าว,หว่านปุ๋ย,ฉีดยาข้าว
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4.3) กรมปศุสัตว์ พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 86.84 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น รถแทรกเตอร์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ โคเนื้อเพศเมีย ถังพลาสติก 120 ลิตร และถังเก็บไนโตรเจน เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 63.16 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนา เช่น เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องผสม TMR ขนาด 3 ลบ.ม. และ
เครื่องผสมอาหาร เป็นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 52.63 จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น ตู้อบ และตู้แช่ เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)

รถแทรกเตอร์

ผาน

ตู้อบ

เครื่องเย็บกระสอบ

วัตถุดิบอาหารสัตว์

โคเนื้อเพศเมีย

ถังพลาสติก 120 ลิตร

ถังเก็บไนโตรเจน

เครื่องผสม TMR ขนาด 3 ลบ.ม.

ถังน้า

ตู้แช่

เครื่องผสมอาหาร

45
4.4) กรมประมง พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิ ต กลุ่ มแปลงใหญ่ร้อยละ 86.36 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น อาคาร
อาหารปลา ถ้วย หม้อ ถังแก๊ส ตะกร้า และชุดโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 54.55 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอด
การพัฒนากลุ่ม เช่น เครื่องแยกก้างปลา เป็นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 40.91 จัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตรไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น ฮอร์โมนสาหรับผลิตปลาหมอเพศเมีย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมเทียมปลา และยาเสริมฤทธิ์ผสมเทียมปลา เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)

อาคาร

ฮอร์โมนสาหรับผลิตปลาหมอเพศเมีย,ฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมเทียมปลา,ยาเสริมฤทธิ์ผสมเทียมปลา

อาหารปลา

ถ้วย หม้อ ถังแก๊ส ตะกร้า

เครื่องแยกก้างปลา

ชุดโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์
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4.5) กรมหม่อนไหม พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 80.00 จัดซื้อ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนา เช่น สร้างระบบน้า
ในแปลงใหญ่ ถั งเก็ บ น้ า และท่อ PVC เป็ น ต้น มิ ติ ที่ 2 การสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม สิ น ค้า เกษตร กลุ่ ม แปลงใหญ่
ร้อยละ 60.00 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนา
เช่น สร้างระบบน้าในแปลงใหญ่ มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 50.00 จัดซื้อเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เครื่ องมือ/อุป กรณ์ ปัจ จั ย การผลิ ต ต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ ม เช่น เครื่องสาวไหม
อุปกรณ์ทอผ้าไหม เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)

ถังเก็บน้า

ท่อ PVC

4.6) การยางแห่งประเทศไทย พบว่า ในมิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 83.33
จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น
รถแทรกเตอร์พร้อมผานพรวน เครื่องสับบดกิ่งไม้ เครื่องผสมปุ๋ย ปุ๋ย และกระสอบปุ๋ย เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 46.67 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนา เช่น เครื่องอัดก้อนยางพารา ตู้อบผลิตภัณฑ์ และจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 63.33 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่ม เช่น เครื่องชั่งดิจิตอล รถโฟล์คลิฟท์ รถพ่วงดั๊ มพ์ 2 เพลา
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และเครื่องพิมพ์เอกสาร/ถ่ายเอกสาร เป็นต้น (ตารางที่ 4.18)
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รถแทรกเตอร์

ผานพรวน

เครื่องชั่งดิจิตอล

รถโฟล์คลิฟท์

รถพ่วงดั๊มพ์ 2 เพลา

เครื่องสับบดกิ่งไม้

เครื่องผสมปุ๋ย

ปุ๋ย

ปุ๋ย

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook)

กระสอบปุ๋ย

เครื่องพิมพ์เอกสาร/ถ่ายเอกสาร
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ตารางที่ 4.18 การพัฒนาแปลงใหญ่ใน 3 มิติ
รายการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

มิติที่ 1
ด้านการผลิต
86.27
100.00
86.84
86.36
80.00
83.33
89.71

มิติที่ 2
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
53.92
60.00
63.16
54.55
60.00
46.67
56.38

หน่วย : ร้อยละ
มิติที่ 3
การเชื่อมโยงตลาด
37.25
56.25
52.63
40.91
50.00
63.33
48.22

5) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
กลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมดได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 75.16 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 21.36
และระดับปานกลาง ร้อยละ 3.48 เนื่องจากเกษตรกรพอใจเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ได้รับ ตรงกับความต้องการของสมาชิก และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต้องใช้
ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรได้ เมื่อพิจารณา
แต่ละหน่วยงาน ดังนี้
5.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 70.49
รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 25.05 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.47
5.2) กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80.00 รองลงมา
ระดับมาก ร้อยละ 17.25 ระดับปานกลาง ร้อยละ 2.75
5.3) กรมปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่ ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 76.44 รองลงมา
ระดับมาก ร้อยละ 20.94 และระดับปานกลาง ร้อยละ 2.62
5.4) กรมประมง กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 83.64 รองลงมา
ระดับมาก ร้อยละ 15.45 และระดับปานกลาง ร้อยละ 0.91
5.5) กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว ทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 86.00 รองลงมา
ระดับมาก ร้อยละ 10.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.00
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5.6) การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วทุกแปลง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67.33
รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 28.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.67 (ตารางที่ 4.19)
ตารางที่ 4.19 การได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
รายการ

ไม่ได้รับ

ได้รับแล้ว

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

หน่วย : ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจการได้รับเครื่องมือ ฯลฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด
70.49
25.05
4.47
80.00
17.25
2.75
76.44
20.94
2.62
83.64
15.45
0.91
86.00
10.00
4.00
67.33
28.00
4.67
75.16
21.36
3.48
-

6) ใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ แล้วร้อยละ 54.14 ซึ่งการใช้ประโยชน์เป็นการใช้เพียงบางชนิดเครื่องมือ การสาธิตใช้ในกลุ่ม ซึ่งยังไม่ครบ
ทุกชนิดที่ดาเนินการจัดซื้อในกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งจะใช้ครบทุกชนิดในฤดูกาลเพาะปลูก 2565/66 ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 45.86 เนื่องจาก ยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรต้องใช้เวลาในการศึกษา
วิธีการใช้งานอุปกรณ์บางอย่าง เช่น โดรนเพื่อการเกษตร บางแปลงอยู่ในระหว่างการวางแผนการใช้งานร่วมกัน
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงทาให้การดาเนินกิจการกลุ่มล่าช้า
โดยเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 74.04 รองลงมาระดับมาก
ร้อ ยละ 22.56 และระดับปานกลาง ร้ อ ยละ 3.40 เนื่อ งจากเกษตรกรเห็ นว่ า เครื่ องจัก รกลทางการเกษตร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ได้รับ ตรงกับความต้องการของสมาชิก และใช้ประโยชน์ได้จริง
ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรได้
เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 55.25 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 44.75 โดยเกษตรกร
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ ว เช่น โดรนเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ สารปรับปรุงบารุงดิน เครื่องซีล ปิดปากถุง
สุญญากาศระบบดิจิตอล ตราชั่ง และเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.44 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 29.15 ระดับปานกลาง ร้อยละ 4.41
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6.2) กรมการข้าว เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ร้อยละ 45.89 และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 54.11 โดยเกษตรกรที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว เช่น รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จอบหมุน ใบมีด รถไถ และเครื่องสูบน้าพร้อมท่อยาว
6 ฟุต เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 79.35 รองลงมา
ระดับมาก ร้อยละ 16.85 ระดับปานกลาง ร้อยละ 3.80
6.3) กรมปศุ สั ตว์ เกษตรกรที่ ได้ใช้ประโยชน์ จากเครื่องจั กรกลทางการเกษตร เครื่องมื อ/
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 53.93 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 46.07 โดยเกษตรกรที่ได้ใช้
ประโยชน์แ ล้ว เช่น เครื่อ งซีล ปิด ปากถุง สุญ ญากาศ รถแทรกเตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์ต่อ พ่ว ง เครื่องอัด ฟาง
เครื่อ งถอนขนไก่ และตู้ฟักไข่ เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 76.70 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 22.33 และระดับปานกลาง ร้อยละ 0.97
6.4) กรมประมง เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 70.00 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30.00 โดยเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เช่น เครื่องอบแห้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมฐานรับโรงอบแห้ง เครื่องเลื่อยหัวปลา เครื่องแยกก้างปลา
เครื่อ งลอกหนังปลา ตู้แช่แข็ง 2 ประตู ตู้นึ่งไฟฟ้า เครื่องผสมแป้ง เครื่องซีลปิดปากถุงสุญญากาศ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 81.82 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 16.88 และระดับปานกลาง ร้อยละ 1.30
6.5) กรมหม่อนไหม เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 62.00 และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 38.00 โดยเกษตรกรที่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว เช่น ระบบน้าปลูกหม่อนผลสด อุปกรณ์สานักงาน เครื่องเขียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรเจคเตอร์
เครื่องปรับอากาศ มุ้งเขียวไนล่อน และเข่งพลาสติก เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.32 และระดับมาก ร้อยละ 9.68
6.6) การยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 59.33 และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40.67 โดยเกษตรกร
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เครื่องเย็บกระสอบ รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องสับบดกิ่งไม้ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) และพิมพ์เอกสาร เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจจากการใช้เครื่องมือ ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 71.91 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 23.60 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.49 (ตารางที่ 4.20)
ตารางที่ 4.20 การใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
หน่วย : ร้อยละ
รายการ

ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์
44.75
54.11
46.07
30.00
38.00
40.67
45.86

ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว
55.25
45.89
53.93
70.00
62.00
59.33
54.14

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด
29.15
4.41
16.85
3.80
22.33
0.97
16.88
1.30
9.68
23.60
4.49
22.56
3.40
-

มากที่สุด
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
66.44
2. กรมการข้าว
79.35
3. กรมปศุสัตว์
76.70
4. กรมประมง
81.82
5. กรมหม่อนไหม
90.32
6. การยางแห่งประเทศไทย
71.91
ภาพรวมโครงการ
74.04
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : การใช้ประโยชน์เป็นการใช้เพียงบางชนิดเครื่องมือ ซึ่งยังไม่ครบทุกชนิดที่จัดซื้อในกลุ่มแปลงใหญ่ จะได้ใช้ประโยชน์
ครบทุกชนิดในฤดูเพาะปลูก 2565/66
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7) ประสิทธิภาพการผลิต
7.1) การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต
เกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ล ดลงร้อยละ 91.87 ค่าใช้จ่ายการผลิตยังไม่เปลี่ยนแปลง ร้อ ยละ 8.13 เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเริ่มใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และสาธิตการใช้เครื่องมื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มแปลงใหญ่
ซึ่งกลุ่ มแปลงใหญ่จะได้ใช้จริ ง ครบทุกชนิด ในช่ว งหลังปีใหม่ฤดูกาลผลิตปี 2565/66 โดยเกษตรกรที่ได้ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้ว ในแต่ละกลุ่มสินค้า พบว่า
7.1.1) กลุ่มสินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 95.65 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกร
ที่ได้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายการ
ผลิตลง 143 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.95 โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เครื่องผสมปุ๋ย
เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เครื่องหว่านปุ๋ย และเครื่องสูบน้า เป็นต้น
7.1.2) กลุ่มพืชไร่ เกษตรกรร้อยละ 86.34 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกรที่ได้ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตลง
297 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.03 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง 167 บาทต่อไร่ สับปะรด ลดลง 400 บาทต่อไร่
มันสาปะหลัง ลดลง 66 บาทต่อไร่ อ้อยโรงงาน ลดลง 472 บาทต่อไร่) โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เช่น สารปรับปรุงบารุงดิน จุลินทรีย์ผงปรับสภาพดิน เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุก เครื่องปลูกมันสาปะหลัง ถังพ่นยา
และเครื่องชั่งดิจิตอล เป็นต้น
7.1.3) กลุ่มไม้ยืนต้น เกษตรกรร้อยละ 93.67 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกรที่ได้ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตลง
165 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 (ยางพารา ลดลง 195 บาทต่อไร่ ปาล์มน้ามัน ลดลง 101 บาทต่อไร่ กาแฟ
ลดลง 120 บาทต่อไร่ ) โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เครื่องสูบน้าแรงดันสูง เครื่องผสมปุ๋ย
เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ยเคมี เครื่องวัดคุณภาพดิน เครื่องอัดก้อนยางพารา ตาชั่ง ถังบรรจุน้ายาง และบุ้งกี้ เป็นต้น
7.1.4) กลุ่มไม้ผล เกษตรกรร้อยละ 89.09 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกรที่ได้ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตลง
418 บาทต่อไร่ (ทุเรียน ลดลง 1,672 บาทต่อไร่ มังคุด ลดลง 200 บาทต่อไร่ ลาไย ลดลง 87 บาทต่อไร่
มะม่วง ลดลง 675 บาทต่อไร่ มะพร้าว ลดลง 46 บาทต่อไร่ กล้วย ลดลง 228 บาทต่อไร่) โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เครื่องสับเปลือกมะพร้าว ท่อ PVC เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องอบลมร้อน เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ และวัสดุในการทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
7.1.5) กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร เกษตรกรร้อยละ 88.89 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง
เกษตรกรที่ได้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลด
ค่าใช้จ่ายการผลิตลง 320 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.27 โดยเครื่องมือ /อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น
รถบรรทุกขนาดเล็ก ชุดปั๊มน้าโซล่าเซลล์ โรงเรือนระบบปิด (EVAP) โรงปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ และชุดอุปกรณ์
ประกอบการตรวจหายาฆ่าแมลง – สารพิษตกค้าง เป็นต้น
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7.1.6) กลุ่มหม่อนไหม เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกร
ที่ได้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่าย
การผลิต (หม่อนผลสด) ลง 242 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.19 โดยเครื่องมือ /อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เช่น ฟางอัดก้อน วัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์เลี้ยงหม่อนไหม ระบบน้าในปลูกหม่อนผลสด เป็นต้น
7.1.7) กลุ่มประมง เกษตรกรร้อยละ 91.63 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกร
ที่ได้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่าย
การผลิตลง 5,133 บาทต่อไร่ (ปลานิล ลดลง 5,171 บาทต่อไร่ ปลาเบญจพรรณ ลดลง 2,208 บาทต่อไร่
กุ้งขาว ลดลง 9,100 บาทต่อไร่) โดยเครื่องมือ /อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่นเครื่องผลิตอาหารสัตว์น้า
ชุดควบคุมและจัดการคุณภาพน้าอัจฉริยะ ปั๊มลม เครื่องเพิ่มออกซิเจน 4 ใบพัด เครื่องสับหญ้า อวนจับปลาเล็ก
เครื่องตีน้า และโรงเรือนเก็บวัตถุดิบ เป็นต้น
7.1.8) กลุ่มปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 88.37 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง เกษตรกรที่ได้ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้ว พบว่า โคนม สามารถลดค่าใช้จ่าย
การผลิตลง 0.66 บาทต่อกิโลกรัม โคเนื้อ ลดลง 1,056 บาทต่อตัว แพะ ลดลง 41 บาทต่อตัว ไก่พื้นเมือง
ลดลง 24 บาทต่อตัว โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น แม่พันธุ์โคเพศผู้ แพะ บ่อแก๊สชีวภาพ
เครื่องอัดฟาง เครื่องผสมอาหาร ฟางอัดก้อน อาหารข้น และอาหารสาเร็จรูป เป็นต้น (ตารางที่ 4.21,ตารางที่ 4.22)
ตารางที่ 4.21 ร้อยละของเกษตรที่ลดค่าใช้จ่ายการผลิตจากการใช้เครื่ องจักรกลทางการเกษตรเครื่องมือ /
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

หน่วย : ร้อยละ

รายการ
1. กลุม่ ข้าว
2. กลุม่ พืชไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- สับปะรด
- มันสาปะหลัง
- อ้อยโรงงาน
3. กลุม่ ไม้ยืนต้น
- ยางพารา
- ปาล์มน้ามัน
- กาแฟ
4. กลุ่มไม้ผล
- ทุเรียน
- มังคุด
- ลาไย
- มะม่วง
- มะพร้าว
- กล้วย

ลดลง
95.65
86.34
85.71
80.00
100.00
85.71
93.67
98.11
85.71
80.00
89.09
88.89
85.71
100.00
100.00
82.35
100.00

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายการผลิต
เท่าเดิม
4.35
13.66
14.29
20.00
14.29
6.33
1.89
14.29
20.00
10.91
11.11
14.29
17.65
-

เพิ่มขึ้น
-
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ตารางที่ 4.21 ร้อยละของเกษตรที่ลดค่าใช้จ่ายการผลิตจากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องมือ /
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

หน่วย : ร้อยละ

รายการ
ลดลง
88.89
83.33
91.63
85.71
100.00
100.00
88.37
100.00
85.71
92.86
83.33
91.87

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายการผลิต
เท่าเดิม
11.11
16.67
8.37
14.29
11.63
14.29
7.14
16.67
8.13

เพิ่มขึ้น
-

5. กลุม่ พืชผัก/สมุนไพร
6. กลุม่ หม่อนไหม
7. กลุม่ ประมง
- ปลานิล
- ปลาเบญจพรรณ
- กุ้งขาว
8. กลุม่ ปศุสัตว์
- โคนม
- โคเนื้อ
- แพะ
- ไก่พื้นเมือง
ภาพรวม
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นการใช้เพียงบางชนิดเครื่องมือ ซึ่งยังไม่ครบทุกชนิดที่จัดซื้อในกลุ่มแปลงใหญ่

ตารางที่ 4.22 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิตหลังจากใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
กลุ่มสินค้า
1. กลุม่ ข้าว
2. กลุม่ พืชไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- สับปะรด
- มันสาปะหลัง
- อ้อยโรงงาน
3. กลุม่ ไม้ยืนต้น
- ยางพารา
- ปาล์มน้ามัน
- กาแฟ
4. กลุ่มไม้ผล
- ทุเรียน
- มังคุด
- ลาไย
- มะม่วง
- มะพร้าว
- กล้วย

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ก่อนมีโครงการ ปี 2563
3,623
9,802
3,381
29,400
4,133
5,571
2,665
2,480
3,257
2,140
6,986
23,222
3,057
4,199
9,925
3,089
3,010

หน่วย : บาท/ไร่
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิตหลังจากใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ปริมาณ
(ร้อยละ - + )
- 143
- 3.95
- 297
- 3.03
- 167
- 4.94
- 400
- 1.36
- 66
- 1.60
- 472
- 8.47
- 165
- 6.20
- 195
- 7.86
- 101
- 3.10
- 120
- 5.61
- 418
- 5.98
- 1,672
- 7.20
- 200
- 6.54
- 87
- 2.07
- 675
- 6.80
- 46
- 1.49
- 228
- 7.57
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ตารางที่ 4.22 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิตหลังจากใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
กลุ่มสินค้า

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ก่อนมีโครงการ ปี 2563

หน่วย : บาท/ไร่
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิตหลังจากใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ปริมาณ
(ร้อยละ - + )
- 320
- 3.27
- 242
- 5.19
- 5,133
- 5.70
- 5,171
- 787
- 2,208
- 2.88
- 9,100
- 4.75

5. กลุม่ พืชผัก/สมุนไพร
9,776
6. กลุม่ หม่อนไหม
4,667
7. กลุม่ ประมง
90,011
- ปลานิล
65,668
- ปลาเบญจพรรณ
76,637
- กุ้งขาว
191,500
8. กลุม่ ปศุสัตว์
- โคนม (บาท/กิโลกรัม)
15.83
- 0.66
- โคเนื้อ (บาท/ตัว)
26,795
- 1,056
- แพะ (บาท/ตัว)
4,268
- 41
- ไก่พื้นเมือง (บาท/ตัว)
295
- 24
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ เป็นการใช้เพียงบางชนิด ซึ่งยังไม่ครบทุกชนิด

- 4.17
- 3.94
- 0.96
- 8.14

7.2) ด้านผลผลิตต่อหน่วย ยังไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเกษตรกรยังใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรที่ได้รับไม่เต็มประสิทธิภาพ และส่วนใหญ่ยังไม่ครบรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ ซึ่งจะสามารถวั ด
ได้ในฤดูกาลเพาะปลูก 2565/66
8) การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มแปลงใหญ่
ในภาพรวมโครงการ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 87.14 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร
เช่น พาณิชย์จังหวัด โรงสี บริษัท/ห้างร้าน ตลาด Modern Trade โรงงาน ล้ง ตลาดท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 12.86 ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมแผน และประสาน
ความร่วมมือ เมื่อพิจารณากลุ่มแปลงใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน พบว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 87.00 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.00 ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/
กลุ่มองค์กร กรมการข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 85.00 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร ส่วนที่เหลือร้อยละ
15.00 ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร กรมปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 92.11 มีการเชื่อมโยง
เครือข่าย/กลุ่ม องค์กร ส่ว นที่เหลือร้อยละ 7.89 ยัง ไม่มีการเชื่อ มโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์ก ร กรมประมง
กลุ่ม แปลงใหญ่ ร้อยละ 90.91 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.09 ยังไม่มีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร กรมหม่อนไหม กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 90.00 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร
ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.00 ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร และการยางแห่งประเทศไทย กลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 83.33 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/
กลุ่มองค์กร (ตารางที่ 4.23)
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ตารางที่ 4.23 การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มแปลงใหญ่
รายการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ

มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
87.00
85.00
92.11
90.91
90.00
83.33
87.14

หน่วย : ร้อยละ
ยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
13.00
15.00
7.89
9.09
10.00
16.67
12.86

9) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ในภาพรวมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.06 มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร ร้อยละ 16.94 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียม
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของกลุ่มที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณากลุ่มแปลงใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน
พบว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 84.66 มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร้อยละ
15.34 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กรมการข้าว เกษตรกรร้อยละ 88.28 มีการพัฒนา
คุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร้อยละ 11.72 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
กรมปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 78.01 มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ร้อยละ 20.00 ยังไม่มีการพัฒนา
คุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กรมประมง เกษตรกรร้อยละ 72.73 มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร ร้อยละ 27.27 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กรมหม่อนไหม เกษตรกร
ร้อยละ 60.00 มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร้อยละ 40.00 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้าง
มูล ค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรร้อยละ 84.67 มีการพัฒ นาคุณภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร้อยละ 15.33 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ตารางที่ 4.24)
ตารางที่ 4.24 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตในแปลงใหญ่
รายการ/กลุ่มแปลงใหญ่
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ

มีการพัฒนาคุณภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
84.66
88.28
78.01
72.73
60.00
84.67
83.06

หน่วย : ร้อยละ
ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร
15.34
11.72
21.99
27.27
40.00
15.33
16.94
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10) การพัฒนาการตลาด
ในภาพรวมโครงการ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 79.95 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจาก
แปลงใหญ่ เช่น โรงสี ตลาด Modern Trade บริษัท/ห้างร้าน พ่อค้าในท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ
20.05 ยังไม่มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการเตรียมดาเนินการตามแผนการ
เชื่อมโยงตลาดของกลุ่ มที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณากลุ่มแปลงใหญ่ของแต่ล ะหน่วยงาน พบว่า กรมส่งเสริม
การเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 73.00 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 27.00
ยังไม่การเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ กรมการข้าว เกษตรกรร้อยละ 81.25 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจาก
แปลงใหญ่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.75 ยังไม่มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์ เกษตรกรร้อย
ละ 92.11 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.89 กรมประมง เกษตรกรร้อยละ
77.27 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.73 ยังไม่มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจาก
แปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม เกษตรกรทั้งหมด มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ และการยางแห่งประเทศ
ไทย เกษตรกรร้อยละ 79.95 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20.00 ยังไม่มีการ
เชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ (ตารางที่ 4.25)
ตารางที่ 4.25 การพัฒนาการตลาดในแปลงใหญ่
รายการ/กลุ่มแปลงใหญ่
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. การยางแห่งประเทศไทย
ภาพรวมโครงการ
ที่มา : จากการสารวจ

มีการเชื่อมโยง
ขายสินค้าจากแปลงใหญ่
73.00
81.25
92.11
77.27
100.00
80.00
79.95

หน่วย : ร้อยละ
ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ขายสินค้าจากแปลงใหญ่
27.00
18.75
7.89
22.73
0.00
20.00
20.05

4.3 ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
เป็น การพิจารณาความคุ้มค่าด้านงบประมาณ และความคุ้มค่าด้านเวลาจากการดาเนินโครงการ
โดยผลการประเมินหลักเกณฑ์ที่ 3 ประสิทธิภาพ ดังนี้
4.3.1 ด้านงบประมาณ
1) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3,379 แปลง
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 3,377 แปลง และไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 2 แปลง ของ
กรมการข้าว ได้แก่ 1) จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 แปลง เนื่องจาก กลุ่มขาดความพร้อม ความเข้มแข็งในการ
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ดาเนินโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการ 2) จังหวัดราชบุรี จานวน 1 แปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในการจัดซื้อจั ดจ้าง จึงส่งผลให้ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวน 9,363,406,563 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 9,304,470,112 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ
99.37 เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 1,065 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
ทั้งหมด เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 2,872,488,021 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
2,857,751,351 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49
1.2) กรมการข้าว เป้าหมาย จานวน 2,027 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
2,025 แปลง เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 5,703,518,085 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน 5,669,291,291 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40
1.3) กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย จานวน 109 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด
เป้ า หมายการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จ านวน 302,355,701 บาท ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จ านวน
299,856,861 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.17
1.4) กรมประมง เป้าหมาย จานวน 29 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วทั้งหมด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 78,318,465 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 77,699,035 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.21
1.5) กรมหม่อนไหม เป้าหมาย จานวน 15 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 40,449,380 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 40,264,367 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.54
1.6) การยางแห่งประเทศไทย เป้าหมาย จานวน 134 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วทั้งหมด เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 366,276,911 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
359,607,208 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.18 (ตารางที่ 4.26)
ตารางที่ 4.26 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ผลการดาเนินงานเบิกจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ (แปลง)
ของกลุม่ แปลงใหญ่ (บาท)
เป้าหมาย ผล
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผล
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1,065 1,065
100.00
2,872,488,021 2,857,751,351
2. กรมการข้าว
2,027 2,025
99.90
5,703,518,085 5,669,291,291
3. กรมปศุสัตว์
109
109
100.00
302,355,701 299,856,861
4. กรมประมง
29
29
100.00
78,318,465
77,699,035
5. กรมหม่อนไหม
15
15
100.00
40,449,380
40,264,367
6. การยางแห่งประเทศไทย
134
134
100.00
366,276,911 359,067,208
ภาพรวมโครงการ
3,379 3,377
99.94
9,363,406,563 9,304,470,112
ที่มา : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการ

ร้อยละ
99.49
99.40
99.17
99.21
99.54
99.18
99.37
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4.3.2 ด้านระยะเวลา
เป็นการพิจารณาระยะเวลาเปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าด้าน
ระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ OECD – DAC พิจารณาโดยใช้ผลผลิตจริงเทียบกับผลผลิตตามแผน หารด้วยเวลา
ดาเนินงานจริงเทียบกับเวลาดาเนินงานตามแผน โดยโครงการเริ่มดาเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 สิ้นสุด
โครงการ เดือนธันวาคม 2564 โดยผลการประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (ตารางที่ 4.27)
ผลผลิตจริง
ผลผลิตตามแผน

÷

เวลาดาเนินงานจริง
เวลาดาเนินงานตามแผน

=

ร้อยละความคุ้มค่า
ด้านระยะเวลา

1) ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดาเนินงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่จานวน 3,381 แปลง ทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแจ้งเข้าร่วมโครงการ ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายในเดือน
มีนาคม 2564
3,381 แปลง ÷ 6 เดือน
3,381 แปลง
6 เดือน

= 100.00%

2) ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล พบว่า กลุ่ม
แปลงใหญ่ จานวน 3,381 แปลง จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
3,381 แปลง ÷ 8 เดือน
3,381 แปลง
8 เดือน

= 100.00%

3) ขั้น ตอนที่ 3 คณะกรรมการบริ ห ารโครงการระดับ จั ง หวัด พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ผนการ
ดาเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,379 แปลง ผ่านการอนุมัติโครงการ
จากคณะกรรมการฯระดับจังหวัด ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ
99.94 ส่วน 2 แปลง ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
3,379 แปลง ÷ 10 เดือน
3,381 แปลง
10 เดือน

= 99.94%

4) ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานเจ้าของสินค้าทาข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่ม
แปลงใหญ่ จานวน 3,379 แปลง หน่วยงานเจ้าของสินค้าได้ทาข้อตกลงร่วมกันแล้วทั้งหมด ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,379 แปลง ÷ 15 เดือน
3,379 แปลง 15 เดือน

= 100.00%
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5) ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานเจ้าของสินค้าโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่
จานวน 3,379 แปลง หน่วยงานเจ้าของสินค้าโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่แล้วทั้งหมด ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,379 แปลง ÷ 15 เดือน
3,379 แปลง
15 เดือน

= 100.00%

6) ขั้น ตอนที่ 6 กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนิน การตามแผนการดาเนิน งานและแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,379 แปลง ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.94 ส่วน 2 แปลง
ไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
3,377 แปลง ÷ 15 เดือน
3,379 แปลง
15 เดือน

= 99.94%

7) ขั้นตอนที่ 7 หน่วยงานเข้าติดตามให้คาแนะนาการดาเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า
กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,377 แปลง หน่วยงานเข้าติดตามให้คาแนะนาการดาเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่แล้ ว
ทั้งหมด ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,377 แปลง ÷ 15 เดือน
3,377 แปลง
15 เดือน

= 100.00%

8) ขั้นตอนที่ 8 กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณและได้รับการตรวจ
เอกสารบันทึกบัญชีโครงการ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,377 แปลง จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
และได้รับการตรวจเอกสารบันทึกบัญชีโครงการ แล้วทั้งหมด ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3,377 แปลง ÷ 15 เดือน
3,377 แปลง
15 เดือน

= 100.00%

ตารางที่ 4.27 ขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลา

1.กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
3.คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด พิจารณา
อนุมัติแผนฯ
4.ทาข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มแปลงใหญ่
5.โอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่

มกราคม – มีนาคม 2564

ดาเนินการทันตาม
ระยะเวลา
3,381 แปลง (100%)

มกราคม – พฤษภาคม 2564
มกราคม – กรกฎาคม 2564

3,381 แปลง (100%)
3,379 แปลง (99.94%)

มกราคม – ธันวาคม 2564
มกราคม – ธันวาคม 2564

3,379 แปลง (100%)
3,379 แปลง (100%)
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ตารางที่ 4.27 ขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการโครงการ (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลา

ดาเนินการทันตาม
ระยะเวลา
3,379 แปลง (99.94%)

มกราคม – ธันวาคม 2564
6.กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มกราคม – ธันวาคม 2564
3,377 แปลง (100%)
7.หน่วยงานเข้าติดตามให้คาแนะนาการดาเนินงาน
กลุ่มแปลงใหญ่
มกราคม – ธันวาคม 2564
3,377 แปลง (100%)
8.กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
และได้รับการตรวจเอกสารบันทึกบัญชีโครงการ
ที่มา : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.4 สรุปผลการประเมินโครงการฯตามเกณฑ์ตัวชี้วัด OECD – DAC
จากผลการประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในข้างต้น
ตามหลั กเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้ อง (Relevance) ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) ประสิ ทธิภ าพ
(Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) สรุปได้ดังนี้
4.4.1 หลักเกณฑ์ที่ 1 ความสอดคล้อง (Relevance) พิจารณาใน 2 ด้าน คือความสอดคล้องกับ
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ กับความสอดคล้องกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินได้คะแนน
31.137 คะแนน จากคะแนนเต็ม 33.33
4.4.2 หลักเกณฑ์ที่ 2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาใน 2 ด้าน คือความสาเร็จ
ในการบรรลุ เ ป้ าหมาย กั บ การบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ โ ครงการ ผลการประเมิน ได้ค ะแนน 31.334 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 33.34
4.4.3 หลักเกณฑ์ที่ 3 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาใน 2 ด้าน คือความคุ้มค่าของ
งบประมาณ กับความคุ้มค่าของระยะเวลา ผลการประเมินได้คะแนน 33.223 จากคะแนนเต็ม 33.33
สรุปผลประเมิน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้น 95.694 เป็นโครงการเกรด A โครงการที่มีความโดดเด่น (ตารางที่ 4.28)
ตารางที่ 4.28 สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
หลักเกณฑ์/ประเด็น

ตัวชี้วดั

หลักเกณฑ์ที่ 1 ความสอดคล้อง (Relevance)
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
1.1 ระดับประเทศ
- มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
1.2 ระดับหน่วยงาน
- มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับหน่วยงาน
1.3 ระดับพื้นที่
- มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่
2. ความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
2.1 ความสอดคล้องกับสถานการณ์ - มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
2.2 ความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
1) ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย - มีความสอดคล้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2) ความตรงกลุ่มเป้าหมาย
- มีความสอดคล้องตรงกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์ น้าหนัก
เกณฑ์
น้าหนัก
ประเมินผล
33.33
16.665
ร้อยละ 100 5.555
ร้อยละ 100 5.555
ร้อยละ 100 5.555
16.665
ร้อยละ 100 8.333
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

4.166
4.166

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ผล
(ร้อยละ)
คะแนน
31.137
15.798
100.00
5.555
95.56
5.308
88.83
4.935
15.339
91.48
7.623
89.77
95.45

3.740
3.976
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ตารางที่ 4.28 สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ต่อ)
หลักเกณฑ์/ประเด็น

ตัวชี้วดั

เกณฑ์ น้าหนัก
ผลการประเมิน
เกณฑ์
ผลประเมิน
ผล
น้าหนัก
ประเมินผล
(ร้อยละ) คะแนน
33.34
31.334
16.667
16.346

หลักเกณฑ์ที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness)
1. ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
1.1 การบริหารโครงการ
- มีคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับส่วนกลาง/ อย่างน้อย 1 คณะ
ระดับจังหวัด
แต่ละระดับ
- มีการกากับ ติดตาม ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง
1.2 การเสนอแผนงานการใช้จา่ ย
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่เสนอแผนงาน งบประมาณ 3,381 แปลง
งบประมาณของกลุ่ม
ให้เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่
1.3 การอนุมัติของคณะกรรมการฯ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติ
3,381 แปลง
ระดับต่าง ๆ
(ระดับอาเภอ/ระดับจังหวัด)
1.4 การจัดทา MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ - ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดทา MOU
3,379 แปลง
1.5 การโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่ได้รับโอนเงินจากโครงการ 3,379 แปลง
1.6 การจัดทารายงานการใช้จ่าย
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่จัดทารายงานการใช้จ่าย 3,379 แปลง
งบประมาณ
งบประมาณโครงการ
1.7 การตรวจสอบบัญชีโครงการ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่มีการตรวจสอบบัญชี
3,377 แปลง
โครงการ
- ร้อยละแปลงใหญ่ที่มีการติดตามให้
3,377 แปลง
คาแนะนาการจัดทาบัญชีโครงการ
1.8 ความพึงพอใจ
- ระดับความเข้าใจของกิจกรรมในการ
ระดับมาก
ดาเนินงานโครงการ
4.00 ขึ้นไป
- ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการ
ระดับมาก
4.00 ขึ้นไป
2. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
2.1 กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับงบประมาณ - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับเงินจาก
3,379 แปลง
จากโครงการ
โครงการ
2.2 กลุ่มแปลงใหญ่ได้ดาเนินการ
- จานวนกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดซื้อเครื่องมือ/
3,379 แปลง
จัดซื้อเครื่องมือ ฯลฯ
อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้ว
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน - ร้ อ ยละแปลงใหญ่ ที่ ด าเนิ น การใช้ จ่ า ย 3,377 แปลง
ของกลุ่ม
งบประมาณตามแผนของกลุ่มแปลงใหญ่
2.4 การพัฒนาแปลงใหญ่ใน 3 มิติ
- ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่ที่นาเครื่องมือ/อุปกรณ์
อย่างน้อย
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ไปต่อยอดการ
1 ด้าน
พัฒนา ( มิติที่ 1 ด้านการผลิต มิติที่ 2 ด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร มิติที่ 3 ด้าน
การเชื่อมโยงตลาด)

1.515

100.00

1.515

1.515

100.00

1.515

1.515

100.00

1.515

1.515

99.94

1.514

1.515
1.515
1.515

100.00
100.00
99.94

1.515
1.515
1.514

1.515

100.00

1.515

1.515

100.00

1.515

1.516

87.74

1.330

1.516

91.22

1.383

16.668
1.515 100.00

14.988
1.515

1.515

99.94

1.514

1.515

99.94

1.514

1.515

100.00

1.515

62
ตารางที่ 4.28 สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ต่อ)
เกณฑ์ น้าหนัก
หลักเกณฑ์/ประเด็น
ตัวชี้วดั
เกณฑ์
น้าหนัก
ประเมินผล
2.5 การใช้ประโยชน์ในเครื่องมือ ฯลฯ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ไม่น้อยกว่า
1.515
เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครือ่ งจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 80
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรจากการได้รับ
ระดับมาก
1.515
เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ขึ้นไป
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้ใช้
ระดับมาก
1.515
ประโยชน์จากเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกล
ขึ้นไป
2.6 ประสิทธิภาพการผลิต
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกโครงการที่มี
ไม่น้อยกว่า
1.515
ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 80
2.7 การเชื่อมโยงเครือข่ายความ -ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง
ไม่น้อยกว่า
1.516
ร่วมมือ
กับเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรอื่น
ร้อยละ 60
2.8 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกโครงการที่
ไม่น้อยกว่า
1.516
คุณภาพผลผลิตดีขึ้น
ร้อยละ 60
2.9 การพัฒนาการตลาด
- ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มกี าร
ไม่น้อยกว่า
1.516
เชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่
ร้อยละ 60
หลักเกณฑ์ที่ 3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
33.33
1. ด้านงบประมาณ
จานวนงบประมาณที่ใช้จ่ายเปรียบเทียบ
เท่ากับ
16.665
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
2. ด้านระยะเวลา
16.665
2.1 กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวน
มกราคม – มีนาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
รายละเอียดโครงการ
ร้อยละ 80
2.2 กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียน มกราคม – พฤษภาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
ร้อยละ 80
2.3 คณะกรรมการฯระดับ
มกราคม – กรกฎาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
จังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนฯ
ร้อยละ 80
2.4 หน่วยงานเจ้าของสินค้าทา มกราคม – ธันวาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
ข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 80
2.5 หน่วยงานเจ้าของสินค้าโอน มกราคม – ธันวาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
งบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 80
2.6 กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการ
มกราคม – ธันวาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
ตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ร้อยละ 80
2.7 หน่วยงานเข้าติดตามให้
มกราคม – ธันวาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.083
คาแนะนากลุ่มแปลงใหญ่
ร้อยละ 80
2.8 กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงาน มกราคม – ธันวาคม 2564
ไม่น้อยกว่า
2.084
การใช้จ่ายงบประมาณและได้รับการ
ร้อยละ 80
ตรวจสอบบันทึกบัญชีโครงการ
สรุปผลประเมิน
หลักเกณฑ์ที่ 1 ความสอดคล้อง (Relevance)
33.33
หลักเกณฑ์ที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness)
33.34
หลักเกณฑ์ที่ 3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
33.33
รวม
100.00

ผลการประเมิน
เกณฑ์
น้าหนัก
ประเมินผล
54.14
0.820
96.52

1.462

96.60

1.463

91.87

1.392

87.14

1.321

83.06

1.259

79.95

1.212

99.37

33.223
16.560

100.00

16.663
2.083

100.00

2.083

99.94

2.082

100.00

2.083

100.00

2.083

99.94

2.082

100.00

2.083

100.00

2.084

31.137
31.334
33.223
95.694
เกรด A เป็นโครงการ
ที่โดดเด่น

ที่มา : จากการสารวจ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของ 6 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ที่ 4 ด้านผลกระทบ (Impact) และหลักเกณฑ์ที่ 5 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ช่วงเวลาประเมินผลครั้งนี้
ยังไม่สามารถวัดผลได้

63
4.5 การจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
4.5.1. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอหัวหิน หมู่ 11 ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4.5.2 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ โรงบรรจุ
ภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4.5.3 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ โรงบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2564

บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการสาคัญ ที่อยู่ภายใต้
แผน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้ องกับความต้องการของตลาด โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจที่
กาหนดไว้ในกิจกรรมโครงการให้ประเมินผลโครงการ ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง ใน 5 ด้าน แต่โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการ
โครงการ ได้เพียง 1 ปี ซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่สามารถไปถึงผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) ของ
โครงการ จึ งวั ดเฉพาะ 3 หลั กเกณฑ์ ได้แก่ ความสอดคล้ อง (Relevance) ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สรุปผลประเมิน ได้ดังนี้
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้คะแนนรวมเท่ากับ 95.69
คะแนน(จาก 100 คะแนน) อยู่ในเกรด A เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจาก ด้านความสอดคล้อง
(Relevance) ได้คะแนนเท่ากับ 31.14 คะแนน (จาก 33.33 คะแนน) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย/
แผนยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนนเท่ากับ 31.33 คะแนน (จาก 33.34 คะแนน) โครงการมีความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย กับการ
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้คะแนนเท่ากับ 33.22 คะแนน (จาก 33.33
คะแนน) โครงการมีความคุ้มค่าของงบประมาณ และมีความคุ้มค่าด้านระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 31.137 คะแนน (จาก 33.33 คะแนน) พิจารณาจาก โครงการ
มีความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์(ระดับประเทศ/ระดับหน่วยงาน/พื้นที่) โดยมีผลการประเมินได้คะแนน
เท่ากับ 15.798 คะแนน (จาก 16.665 คะแนน) เป็นโครงการสาคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีวัตถุประสงค์และการดาเนิ นโครงการที่มีความสอดคล้ องยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ฯ เป็นโครงการที่ดาเนินการต่อยอดขยายผลจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีความ
สอดคล้องกับนโยบายในระดับเนื่องจากหน่วยงานมีเป้าหมายการดาเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
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คุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และมี
ความสอดคล้องกับนโยบายในระดับพื้นที่ ร้อยละ 88.83 เนื่องจากโครงการสนับสนุน เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายในระดับจังหวัด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 15.339
คะแนน (จาก 16.665 คะแนน) โครงการฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของภาคเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งโครงการเข้ามา
ช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร
บางแปลงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันกับสถานการณ์ โครงการสนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มจานวน
สมาชิกแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถวาง
แผนการผลิ ต แปรรู ปเพิ่มมูลค่าผลผลิ ต โครงการตรงตามความต้ อ งการกับ กลุ่ มเป้ า หมาย ร้ อ ยละ 95.45
เนื่องจาก การจั ดหาเครื่ องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามความต้องการของ
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้าเกษตร และเกษตรกรสามรถลดเวลาในการทางานลงได้
5.1.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 31.334 คะแนน (จาก 33.33 คะแนน) พิ จ ารณาจาก
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1) ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย พบว่า ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 16.346 คะแนน
(จาก 16.667 คะแนน) โครงการมีการบริหารโครงการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
ส่วนกลาง/ระดับจังหวัด ในระดับส่วนกลาง 1 คณะ และระดับจังหวัดครบทั้ง 70 จังหวัด มีการกากับ ติดตาม
โครงการ คณะกรรมการระดับส่วนกลาง ดาเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนงานอย่ างต่อเนื่อง จานวน 10 ครั้ง
และระดับจังหวัดมีการประชุมขับเคลื่อนเฉลี่ย 5 ครั้ง การอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
จังหวัด/อาเภอ กลุ่ มแปลงใหญ่ที่ผ่ านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด/อาเภอ
ทันตามกาหนดระยะเวลา 15 กรกฎาคม 2564 ในการอนุมั ติแผนของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อาเภอ
ยังพบปัญหาบ้าง เช่น โครงการนี้เป็นโครงการที่จ่ายเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ในช่วงเริ่มโครงการคู่มือ
โครงการไม่ได้ระบุชัดเจนในทรัพย์สินที่กลุ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของทางราชการหรือของกลุ่มแปลง
ใหญ่ แผนการใช้จ่ ายเงิน ไม่ตรงตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โ ควิด รายละเอียดขอบเขตการดาเนินงาน
ไม่ชัดเจนทาให้รายการและแผนการดาเนินงานไม่ตรงวัตถุประสงค์ หน่วยงานเจ้าของสินค้าทั้ง 6 หน่วยงาน
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หน่วยงานดาเนินการทั้ง 6 หน่วยงาน โอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ โดย
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2564 กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ
บัญชีโครงการแล้วทั้งหมด 3,377 แปลง ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
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ข้างต้น ใน 5 ขั้นตอนหลั ก พบว่า ระดับความเข้าใจโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 87.74 เนื่องจาก
ดาเนินการตามคู่มือโครงการ และหน่วยงานเจ้าของสินค้าเข้ามาดูแลให้คาแนะนาในการดาเนินการโครงการ
ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ มมีป ระสบการณ์ และเรีย นรู้เพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ การดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า
ระดับความพึงพอใจการดาเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป ที่ร้อยละ 91.22 เนื่องจาก โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ฯ เป็นโครงการที่สนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งทาให้กลุ่มสามารถประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มเองได้ นาไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น
2) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า โครงการมีผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 14.988
คะแนน (จาก 16.668 คะแนน) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับงบประมาณ จานวน 9,363,406,563 บาท กลุ่มแปลง
ใหญ่ดาเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ และดาเนินการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 3,377 แปลง ในช่วงเริ่มโครงการ พบปัญหากลุ่มแปลงใหญ่ขาด
ความเข้าใจกระบวนการดาเนินงาน ระเบียบ หรือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา ด้านการ
พัฒนาแปลงใหญ่ใน 3 มิติ มิติที่ 1 ด้านการผลิต กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 89.71 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒนาของกลุ่ม โดยมีการจัดซื้อ เช่น โดรน รถ
แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ผานพรวน ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น มิติที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 56.38 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ไป ต่อยอดการพัฒนาของกลุ่ม เช่น เครื่องทาน้าผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ เครื่องทาความเย็น เครื่องเป่าลม
ร้อน เครื่องอัดฟาง และเครื่องแพ็คสุญญากาศ เป็นต้น มิติที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ
48.22 จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปต่อยอดการพัฒ นากลุ่ม
เช่น ดั้มลานเคลื่ อนที่ และตู้คอนเทรนเนอร์ควบคุมความเย็น เป็นต้น การใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มีเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ แล้วร้อยละ 54.14 ซึ่งการใช้ประโยชน์เป็นการใช้เพียงบางชนิด
เครื่องมือ การสาธิตใช้ในกลุ่ม ซึ่งยังไม่ครบทุกชนิดที่ดาเนินการจัดซื้อในกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งจะใช้ครบทุกชนิด
ในฤดูกาลเพาะปลูก 2565/66 ด้านประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ
อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลงร้อยละ 91.87 โดย กลุ่มสินค้าข้าว ลดลง 143 บาท
ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ ลดลง 297 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น ลดลง 165 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล ลดลง 418 บาทต่อไร่
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ลดลง 320 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดลง 242 บาทต่อไร่ กลุ่มประมง
ลดลง 5,133 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม ลดลง 0.66 บาทต่อกิโลกรัม โคเนื้อ ลดลง 1,056 บาทต่อตัว แพะ
ลดลง 41 บาทต่อตัวไก่พื้นเมือง ลดลง 24 บาทต่อตัว การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มแปลงใหญ่
กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 87.14 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มองค์กร เช่น พาณิชย์จังหวัด โรงสี บริษัท/ห้างร้าน
ตลาด Modern Trade โรงงาน ล้ง ตลาดท้องถิ่น เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 83.06
มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร้อยละ 16.94 ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมดาเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของกลุ่มที่กาหนดไว้
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และการพัฒนาการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 79.95 มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ เช่น โรงสี
ตลาด Modern Trade บริษัท/ห้างร้าน พ่อค้าในท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.05 ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ขายสินค้าจากแปลงใหญ่ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการเตรียมดาเนินการตามแผนการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มที่กาหนดไว้
5.1.3 ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 33.223 คะแนน (จาก 33.33 คะแนน) พิจารณาจากการใช้
จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโครงการ ดังนี้
1) ด้านงบประมาณ ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 16.560 คะแนน (จาก 16.665 คะแนน)
กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3,377 แปลง ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด โดยเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 9,363,406,563 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 9,304,470,112 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.37
2) ด้านระยะเวลา พบว่า ผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 16.663 คะแนน (จาก 16.665 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวน 3,381 แปลง ทันตามระยะเวลาที่กาหนไว้ ภายใน มีนาคม 2564 ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล จานวน 3,381 แปลง ทันตามระยะเวลาที่กาหนไว้ ภายใน พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ จานวน 3,379 แปลง ภายในกรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.94% ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงาน
เจ้าของสินค้าทาข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,379 แปลง ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายใน
ธันวาคม 2564 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานเจ้าของสินค้าโอนงบประมาณให้กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,379 แปลง
ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายในธันวาคม 2564 ขั้นตอนที่ 6 กลุ่มแปลงใหญ่ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 3,377 แปลง ภายใน ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.94
ขั้นตอนที่ 7 หน่วยงานเข้าติดตามให้คาแนะนาการดาเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3,377 แปลง ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายใน ธันวาคม 2564 ขั้นตอนที่ 8 กลุ่มแปลงใหญ่จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
และได้รับการตรวจเอกสารบันทึกบัญชีโครงการ จานวน 3,377 แปลง ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ภายใน
ธันวาคม 2564
5.2 ข้อค้นพบ
5.2.1 ระดับนโยบายโครงการ
1) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญ มีการประชุมในระดับส่วนกลางอย่าง
ใกล้ชิดทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คาแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
2) กลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 5,250 แปลง
มีการแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,377 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.32 เนื่องจากกลุ่มแปลงใหญ่ไม่ได้จด
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ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล บางกลุ่มไม่มีความพร้อมเนื่องจากเป็นกลุ่มใหม่ที่จัดตั้งขึ้น และ
บางกลุ่มจัดเตรียมเอกสารในการขอเสนอโครงการไม่ทันกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
3) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ กาหนดให้กลุ่มแปลงใหญ่ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการคัดกรองกลุ่มที่มีความพร้อม และกลุ่มที่
ต้องการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง สามารถต่อยอดสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน และพัฒนากลุ่มให้มี
รายได้เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่
4) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุ ใช้หลักการอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ยึดเป็นแนวทางและสามารถใช้ดาเนินการได้
แล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย โดยมี ห น่ ว ยงานเจ้ า ของสิ น ค้ า ในพื้ น ที่ และส านั ก ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ จั ง หวั ด ให้
คาแนะนา กากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
5) เกษตรกรพอใจโครงการระดับมากที่สุดร้อยละ 95.31 เนื่องจากโครงการสนับสนุนตรงจุด
ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง ในการต่อยอดการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่ องมื อ /อุป กรณ์ ปั จ จั ย การผลิ ตต่ าง ๆ ในการลดค่าใช้จ่า ยการผลิ ต เพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต สร้า ง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งนาไปสู่การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในรูปของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรแปลงใหญ่
5.2.2 ระดับพื้นที่โครงการ
1) คู่ มื อ การด าเนิ น โครงการ หน่ ว ยงานในระดั บ พื้ น ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า เนื้ อ หาในคู่ มื อ ยั ง ไม่
ครอบคลุม มีความคลุมเครือในการดาเนินงานโครงการ ทาให้หน่วยงานไม่สามารถตัดสินใจได้ เพราะข้อมูลที่
ไม่ชัดเจน
2) ระยะเวลาการดาเนินการโครงการค่อนข้างจากัด ซึ่งโครงการเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
3) กลุ่มแปลงใหญ่ในบางพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ ในกระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานแผน
ธุรกิจ และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
4) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ การ
ติดต่อประสานงาน จัดประชุมค่อนข้างลาบาก และการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ การก่อสร้างขาดแรงงาน ส่งผลให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
5) กลุ่ ม แปลงใหญในบางพื้ น ที่ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขแผนการด าเนิ น งาน ซึ่ ง ต้ อ งเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัดอีกครั้ง ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้ากว่ากาหนด
6) ในช่วงเวลาดาเนินงานโครงการ กรกฎาคม – กันยายน 2564 สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย
ทาให้การก่อสร้างดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด และเครื่องจักรกลทางการเกษตรบางชิ้นต้องรอการ
ติดตั้งเพื่อทดสอบระบบของเครื่องจักรกลทางการเกษตร
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7) ปั จ จั ย การผลิ ต และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ป รั บ ราคาสู ง ขึ้ น เกิ น ราคาที่ เ สนอโครงการฯ จึ ง ต้ อ ง
ดาเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในข้อเสนอโครงการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
8) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เป็นครุภัณฑ์ต้องใช้ระยะเวลา
90 - 120 วันหลังจากทาสัญญาถึงจะสามารถดาเนินการได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
9) กลุ่มแปลงใหญ่ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เขตปฎิรูป
ที่ดิน ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการขอใช้พื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่ทันกรอบระยะเวลา
โครงการ ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่ไม่สามารถดาเนินการกิจกรรมการก่อสร้างได้
10) ขั้นตอนการสรุปแผนงานงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ ในบางพื้นที่ยังขาดความพร้อมใน
การเตรี ย มเอกสารส าหรั บ รั บ การตรวจสอบจากกรมตรวจบั ญชี ส หกรณ์ ส่ งผลให้ เกิ ด ความล่ า ช้า ในการ
ดาเนินการ
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และการยาง
แห่งประเทศไทย ควรดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแปลงใหญ่ทุกแปลงมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อรองรับ
มาตรการ หรือโครงการต่าง ๆ ที่เข้าไปต่อยอดให้กลุ่มแปลงใหญ่ เช่น สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่า การให้เงิน
อุดหนุนอื่น ๆ
2) เตรียมความพร้อมกลุ่มแปลงใหญ่ที่จะเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่มในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ระบบเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล เพื่อให้ ครบคุณสมบัติในการเข้า
ร่วมโครงการ
3) เตรียมความพร้อมให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจั ดทาแผนการดาเนิ น งานแผนธุรกิจ และแผนการจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
รวมทั้งเอกสารการตรวจสอบบัญชีโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
5.3.2 หากมีการดาเนินการในระยะต่อไป ควรปรับปรุงคู่มือการดาเนินงานให้มีความครอบคลุม และ
มีความชัดแจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ทุกกลุ่มแปลงใหญ่ยึดปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.3.3 ควรมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ให้ ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Relevance) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ด้านผลกระทบ (Impact) และด้านความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์โครงการต่อไป
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โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
1. สาระสาคัญของโครงการ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก และยังคงมี
แนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะถัดไป
และจาเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของ
ภาคเศรษฐกิจสาคัญ รวมทั้งจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุน เพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านเกษตร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต
ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยาที่มี
การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดาเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางระบบการ
ผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต โดยเน้น
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนาการผลิต นาไปสู่การจัดการสินค้า
เกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสิ นค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตตาม
แผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดาเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้
การกาหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ดาเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกาหนด
เป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับ
ภาคเอกชนแบบประชารัฐ ทั้งนี้ การปรับระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการนาหลักเกษตรสมัยใหม่
ร่วมกับการเชื่อมโยงตลาดจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมที่ใกล้ เคียงกันหรือมีพื้นที่ติดต่อกันทาให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale)
เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool)
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจน การจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด
ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จานวน 6,916
แปลง เกษตรกร 408,000 ราย พื้นที่ 6,595,008 ไร่ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต
รวม 36,108.25 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)
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ดัง นั้ น กรมส่ ง เสริ มการเกษตรจึ งได้ จัด ท าโครงการยกระดั บแปลงใหญ่ ด้ว ยเกษตรสมั ยใหม่แ ละ
เชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้าน
คุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
ผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้ กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกัน
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
2.2 ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3. เป้าหมายโครงการ
แปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 5,250 แปลง
4. งบประมาณ
งบประมาณเงินกู้ เพื่อแก้ ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนทั่วไป และงบดาเนินงาน
จานวน 13,904,500,000 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 13,878,120,000 บาท แบ่งตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
รวม

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าระดับกรม
กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
การยางแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร

จานวนแปลง
2,638
26
185
90
299
2,012
5,250

วงเงิน (บาท)
7,278,180,000
70,526,000
488,450,000
212,980,000
753,675,000
5,074,309,000
13,878,120,000
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2) งบดาเนินงาน จานวน 26,380,000 บาท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าระดับกรม
กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
การยางแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จานวนแปลง
2,638
26
185
90
299
2,012
5,250

วงเงิน (บาท)
7,914,000
78,000
555,000
270,000
897,000
9,416,000
5,250,000
2,000,000
26,380,000

หมายเหตุ : งบดาเนินงาน 1. ประชุมวิเคราะห์จัดทาแผนดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2. จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการ
ดาเนินงาน 3. ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน 4. บริหารจัดการโครงการ

5. หน่วยงานดาเนินงาน
5.1 หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม การยาง
แห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5.2 หน่วยงานร่วมดาเนินงาน
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แก่ กรมวิ ชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพั ฒนาที่ ดิ น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2) สานักนายกรัฐมนตรี
3) สานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์
4) กระทรวงมหาดไทย
5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) กระทรวงพาณิชย์
7) กระทรวงอุตสาหกรรม
8) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. ระยะเวลาของโครงการ
เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผลผลิตของโครงการ
แปลงใหญ่ จานวน 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250 ไร่ มีการนาเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
7.2 ตัวชี้วัด
แปลงใหญ่ จานวน 5,250 แปลง ได้รับการพัฒนาใน 3 มิติ โดยผ่านตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 มิติจาก 3 มิติ
1) มีการใช้เทคโนโลยี/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) มีการเชื่อมโยงตลาด
7.3 ผลลัพธ์ของโครงการ
แปลงใหญ่ จานวน 5,250 แปลง มีการนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
7.4 ผลสัมฤทธิ์
1) เกษตรกร
1.1) เกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
1.2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่
2) สังคม
ได้สินค้าบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน/ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ภาครัฐ
เกิดการหมุนเวียนเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ

คู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ภาคผนวก ข
มติคณะรัฐมนตรี คาสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัตโิ ครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัตขิ ยายระยะเวลาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ภาคผนวก ค
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ

ปัญหา ข้อเสนอแนะที่ 1
ปัญหา ข้อเสนอแนะ สานักงานเกษตรจังหวัด
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1. ปัญหา ข้อเสนอแนะ สานักงานเกษตรจังหวัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
1. ขั้นตอนการชี้แจง แนว 47.46 52.54 1. กลุ่ ม เกษตรกรขาดความเข้ า ใจใน
ทางการดาเนินงานโครง
รายละเอียดเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอน
เงื่อนไข ข้อกาหนดของโครงการ ต้องมี
การชี้แจงหลายรอบ เช่น การจดทะเบียน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การจดทะเบี ย นนิ ติ
บุ ค คล ประเภทของนิ ติ บุ ค คล ข้ อ ดี
ข้ อ เสี ย ของนิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะประเภท
ขั้นตอนการจดทะเบี ยน ขั้ นตอนการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนการ
บริหารจัดการ ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การดาเนินงาน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด-19 ทาให้การติดต่อประสานงาน
กลุ่มเกษตรกรค่อนข้างดาเนินการยาก
และการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ การก่อสร้าง
ขาดแรงงาน ส่ งผลให้ การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. กลุ่มแปลงใหญ่ไม่เข้าใจกระบวนการ
ดาเนินงาน ระเบียบ หรือแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา
2. ขั้นตอนการจัดทา
77.97 22.03 1. กลุ่ มแปลงใหญ่ยั งขาดองค์ค วามรู้
แผนการดาเนินงานและ
ด้านกระบวนการจัดทาแผนธุรกิจ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนบริหารจัดการเครือ่ งจักรกลเกษตร
2. ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
กระชั้นชิดเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี คู่ มื อ การด าเนิ น งานที่
ชัดเจน หรือจัดตั้ง war room โดย
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มา
ตอบค าถามและแก้ ไ ขปั ญ หา
ร่วมกัน เช่น สรรพากร ตรวจบัญชี
สหกรณ์ ขนส่ง เจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นต้น ก่อนดาเนินงานโครงการฯ
2. ควรปรั บ แผนการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID19 เช่น มี การจั ดท าแผน (ส ารอง)
การประชุม ประสานงานผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้แผนการดาเนินงาน
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
3. ควรมีคาอธิบายแนวทางในการ
ด าเนิ น การที่ ชั ด เจน และขยาย
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ

1. ส่งเสริมให้มีการอบรม การประชุม
ชี้แจง และฝึกปฏิบัติแก่ประธานกลุ่ม
เกษตรกร เจ้ าภาพสิ นค้ าในพื้ นที่
เรื่ องการจั ดท าแผนบริ หารจั ดการ
เครื่ องจั กรกลทางการเกษตรและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ควรขยายเวลาในการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณออกไป เพราะบางกิจกรรม
ไม่สามารถดาเนินการ และเบิกจ่าย
ได้ทันตามกรอบที่กาหนด
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1. ปัญหา ข้อเสนอแนะ สานักงานเกษตรจังหวัด (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
3. ขั้นตอนการจดทะเบียน 54.24 45.76 1. เกษตรกรมี ค วามกั ง วลในการจด
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ
ทะเบียนนิติบุคคล เนื่องจากขาดความรู้
บุคคล
ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการ
ดาเนินการ หลังจดทะเบียนนิติบุคคล ทา
ให้ขาดความพร้อม และกังวลถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. มติคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ระบุ
ให้กลุ่มแปลงใหญ่ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคคลก่อน ถึงจะเข้าร่วม
โครงการได้ แต่ เมื่ อกลุ่ มเกษตรกรเสนอ
โครงการแล้ว ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด กลุ่ม
นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการจดยกเลิกด้วย
และจากข้ อ มู ล ของส านั กงานพาณิ ชย์
จังหวัด เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่
วิสาหกิ จชุมชน การตั้ งชื่อต้องระบุคาว่า
วิสาหกิจชุมชนด้วย ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์นี้ใน
การตั้งชื่อ บริษัท หรือ หจก.
4. ขั้นตอนการทบทวน
81.36 18.64 1. ระยะเวลาโครงการค่อนข้างจากัด
รายละเอียดโครงการ
2. หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นที่ให้
คาปรึก ษากลุ่ ม น้ อย ทาให้ กลุ่ มแปลง
ใหญ่ที่อยู่ภายใต้สหกรณ์การเกษตรไม่
เข้าใจในการดาเนินโครงการฯ ส่งผลให้
สมาชิกไม่เข้าใจรูปแบบโครงการด้วย
5. ขั้นตอนการพิจารณา
67.80 32.20 1. โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ จ่ ายเงิ นให้
กลุ่มเกษตรกรโดยตรง และคู่มือโครงการ
อนุมัติแผนการดาเนินงาน
ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินที่ได้มาเป็น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการหรื อของกลุ่มเกษตรกร
ทาให้คณะกรรมการฯ มีข้อสงสัยเรื่องการ
รับผิดชอบทรัพย์สิน และทางส่วนกลางไม่
มี ข้ อ มู ล เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงาน ท าให้เจ้ าหน้ าที่
แต่ละจังหวัดต้องค้นคว้าหาข้อมูลเอง

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนิน
การให้คาแนะนา สร้างการรับรู้และ
ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรทาความเข้าใจ
ง่ายและเพิ่มขึ้น

2. ควรให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบงานระดับกระทรวง และ
ระดั บ กรมต้ อ งศึ ก ษาแนวทางให้
เข้าใจเพื่อสามารถแนะนาให้กับผู้
ปฏิบัติระดับภูมิภาคได้

1.ควรขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
เพื่ อ มี เ วลาทบทวนรายละเอี ย ด
โครงการ
2. กลุ่มแปลงใหญ่ภายในสหกรณ์
ควรแยกการด าเนิ นงานของกลุ่ ม
แปลงใหญ่ให้ชัดเจน
1. คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับกระทรวงควรออกแบบคู่มือ
โครงการให้ชัดเจนและครอบคลุม
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1. ปัญหา ข้อเสนอแนะ สานักงานเกษตรจังหวัด (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
5. ขั้นตอนการพิจารณา
67.80 32.20 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผน
อนุมัติแผนการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. รายละเอี ยดขอบเขตการด าเนิ นงานไม่
(ต่อ)
ชั ดเจน ท าให้ ร ายการและแผนการ
ดาเนินงานไม่ตรงวัตถุประสงค์
4. การสืบราคา และการกาหนดราคา ใน
แต่ละพื้นที่จากอาเภอ ขึ้นมารวมเป็น
ข้อมูลของจังหวัด ไม่ตรงกัน
6. ขั้นตอนการเบิกจ่าย
59.32 40.68 1. สานักงานขนส่งจังหวัดมีระเบียบการจด
ทะเบี ยนรถแทรกเตอร์ โดย เจ้ าของ
งบประมาณโครงการ
กรรมสิ ทธิ์ นั้ นมี ได้ 2 กรณี คื อ 1.บุ คคล
ธรรมดา 2.นิ ติ บุคคล โดยใบเสร็ จออกใน
นามไหน ขนส่งจังหวัดจะจดทะเบียนผู้ถือ
กรรมสิ ทธิ์ ในนามนั้ น แต่ เนื่ องจาก กลุ่ ม
แปลงใหญ่มิใช่นิติบุคคล และไม่มีกฎหมาย
รองรับการจัดตั้งกลุ่ม ทาให้ขนส่งจังหวัด
ไม่สามารถจดทะเบี ยนผู้ถื อกรรมสิทธิ์ใน
นามกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถ
ออกใบเสร็จในกลุม่ แปลงใหญ่ได้
2. เกษตรกรขาดความเข้าใจในขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทาเอกสาร
เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาก
เกษตรกรขาดความชานาญ
3. รายละเอียด ขั้นตอน การดาเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ของกลุ่มบางขั้นตอนยังไม่มี
ความชัดเจน ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
การอนุมัติที่ล่าช้า และจาเป็นต้องเบิกจ่าย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ขั้นตอนการติดตามให้ 69.49 30.51 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทาให้
คาแนะนากลุม่ แปลงใหญ่
การลงไปติดตามในพื้นที่ค่อนข้างจากัด
2. การดาเนินงานโครงการของกลุ่มเกษตรกร
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยอ้างอิงตามระเบียบราชการ

ข้อเสนอแนะ

1. ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมี
รายละเอี ยดค่ อนข้ างมาก หากทาง
หน่วยงาน เขต หรือส่วนกลางระดับ
กรม มี วอร์ รู ม (War Room) รั บฟั ง
ตอบค าถาม และช่ วยไขปั ญหาให้
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น
2. ควรชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่กับ ธกส. ใน
การเบิ กจ่ ายเงิ น และควรมี รู ปแบบ
ตั ว อย่ างเอกสารให้ ก ลุ่ ม สามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง
3. ชี้ แ จงเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา
แนะนา โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการของ
แต่ละหน่วยงานเจ้าของสินค้ากลุ่ม
แปลงใหญ่

1. ควรติดตามโดยดาเนินการภายใต้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา COVID-19
อย่างเคร่งครัด โดยดาเนินการประชุม
ติ ดตาม นิ เทศ ผ่ านระบบออนไลน์
ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง และพื้นที่
2. เจ้าหน้าที่ควรติดตามช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาให้กลุ่มอย่างใกล้ชิด
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1. ปัญหา ข้อเสนอแนะ สานักงานเกษตรจังหวัด (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
8. ขั้นตอนการจัดทา
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ

9. ขั้นตอนการสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ

10. อื่น ๆ

ที่มา : จากการสารวจ

ปัญหา (ร้อยละ)
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
มี
ระบุ
86.44 13.56 1. กลุ่มไม่มีความพร้อม ขั้นตอนการจัดทา 1. จังหวัดควรจัดประชุม ชี้แจง ทา
เอกสารรายงาน มี รายละเอี ยดขั้ นตอน ความเข้าใจให้แก่กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ที่ยุ่งยาก เกษตรกรไม่ถนัด
ระดับอาเภอ โดยเชิญกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์บรรยาย ให้คาปรึกษา และมี
ตัวอย่ างแบบฟอร์ม ประกอบคู่ มื อ
อธิบายอย่างละเอียด
86.44 13.56 1. เกษตรกรไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทา 1. ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
เอกสาร เก็ บ เอกสารไม่ ค รบ ท าให้ ค ว ร แ น ะ น า แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม
จัดทาเอกสารส่งล่าช้า
ช่วยเหลือติดตามดูแล

88.14 11.86 1. การจดทะเบีย นรถยนต์ ของแปลง
ใหญ่ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องไม่ มี แ นว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ที่ใช้กันทั้งประเทศ

1. ควรมี การมอบหมายหรื อระบุ ใน
คู่ มื อให้ ชั ดเจนเกี่ ยวกั บการบริ หาร
จัดการ หรื อ คู่ มื อ การจดทะเบี ย น
รถยนต์ของแปลงใหญ่ให้ชัดเจน

ปัญหา ข้อเสนอแนะที่ 2

ปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าของสินค้า
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2. ปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าของสินค้า
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นตอนการชี้แจง แนว
ทางการดาเนินงาน
โครงการ

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
70.37 29.63 1. คู่มือการดาเนินโครงการฯ มีความล่าช้ า
และคลุมเครื อ หน่วยงานเจ้าของสินค้ าไม่
สามารถตัดสินใจในระดับอาเภอได้ เพราะ
ไม่ มี ข้ อมู ลที่ ชัดเจน ความไม่ ชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนิ นงานที่ มี การปรั บเปลี่ ยน
บ่อยครั้ง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ มี
ความชัดเจน
3. เป็นโครงการเร่งด่วนไม่มีการประชา
สัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด

2. ขั้นตอนการจัดทา
85.56 14.44 1. การดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติ
แผนการดาเนินงานและ
ไม่มีความชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนข้อมูลการดาเนินงานบ่อยครั้ง ทา
ให้เกษตรกรเกิดความไม่เข้าใจ
2. ความเร่งด่วนของโครงการฯ ทาให้กลุ่ม
แปลงใหญ่จัดทาโครงการอย่างเร่งรีบ
ไม่รัด กุม การกาหนดราคาครุภัณฑ์ ที่
จัดซื้อบางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้
3. แผนการด าเนิ น งาน และแผน
งบประมาณ ไม่ สอดคล้ องกั น เพราะ
ระเบี ยบการใช้ เงิ นงบประมาณมี การ
ปรับปรุงตลอด ทาให้ผู้ปฏิบัติสับสน
3. ขั้นตอนการจดทะเบียน 83.70 16.30 1. เกษตรกรไม่ ช านาญในการเป็ น
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ
เจ้าของกิจการ แปลงใหญ่ที่เป็นสหกรณ์
บุคคล
ต้ อ งมาจดทะเบี ย นนิ ติ บุ คคล จึ งเป็ น
ปัญหาทับซ้อน
2. กา ร จ ด ทะ เ บี ย นนิ ติ บุ ค ค ล ใ ช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน และมีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อเสนอแนะ
1. ควรชี้ แ จงท าความเข้ า ใจให้
ผู้
ป
ฎิ
บั
ติ
งานเข้าใจตัวโครงการ ขั้นตอนอย่าง
ละเอียด และควรกากับดูแลหน่วยงาน
ในพื้นที่ ให้ร่วมบูรณาการ โดยไม่เกี่ยง
ว่าเป็นแปลงใหญ่สินค้าอะไร
2. ควรจัดทาคู่มือแนวทางการจัดซื้อ
จั ดจ้ าง การบริ หารจั ดการโครงการ
การจดทะเบียนครุภัณฑ์ควรจะประสาน
หน่วยงาน/กรม/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ดาเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. กรมส่งเสริมการเกษตร ควรชี้แจง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน/ผู้ บ ริ ห ารให้ เ ข้ า ใจ
รายละเอียดมากขึ้น
1. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
แนะน า ในการให้ จั ด ท าแนวทาง
หลั ก เกณฑ์ เงื่ อนไข แผนการ
ด าเนิ น งาน และแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณชี้แจงให้กลุ่มแปลงใหญ่
เข้าใจและถูกต้อง
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ล่วงหน้า ให้เวลาแก่กลุ่มเกษตรกร
มากกว่านี้
3. ควรขยายระยะเวลาการจัดทา
แผนการดาเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณให้มากขึ้น
1. ควรชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่อง
การจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล
ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. ควรสนับสนุนให้แปลงใหญ่ด าเนิ น
การภายใต้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ
สถาบันเกษตรกรฯ ตาม พรบ.สหกรณ์
หรือ พรบ.กลุ่ ม เกษตรกร โดยไม่
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
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2. ปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าของสินค้า (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ
บุคคล (ต่อ)

4. ขั้นตอนการทบทวน
รายละเอียดโครงการ

5. ขั้นตอนการเสนอ
แผนงาน/การจัดสรร
งบประมาณของกรม

6. ขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณ/โอนเงินให้
กลุ่มแปลงใหญ่

ปัญหา (ร้อยละ)
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
มี
ระบุ
3. เป็นเรื่องใหม่สาหรับเจ้าหน้าที่และ 3. ควรให้ ความช่วยเหลื อเกษตรกร
เกษตรกร จึงทาให้ไม่เข้าใจในการจด ด้านความรู้ การจด และต้องอานวย
นิติบุคคล และใช้เวลานาน
ความสะดวกทุ ก ขั้ น ตอน มี ก าร
ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
พาณิชย์จังหวัดมาแนะนา เกษตรกร
85.93 14.07 1. ระยะเวลาในการทบทวนรายละเอียด 1. ควรมีกรอบระยะเวลาการทางานที่
โครงการมีเวลาค่อนข้างจากัด
ชัดเจนและให้ความสาคัญกับการ
2. การชี้แจงโครงการจากระดับบนไม่ชัดเจน ทบทวนโครงการ
ท าให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานไม่ สามารถอธิ บายได้ 2. กรมส่งเสริมการเกษตร ควรชี้แจง
อย่างชัดเจนในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ
ท าความเข้ าใจ เพื่ อเป็ นข้ อมู ลให้
3. กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดาเนินการ เจ้ า หน้ า ที่ และเกษตรกร ในการ
รั บงบประมาณแปลงใหญ่ มาเป็ นราย ประกอบการตั ด สิ น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม
สินค้า ทาให้มีปัญหาในการดาเนินงาน โครงการ
ในพื้ น ที่ เนื่ องจากหน่ วยในพื้ นที่ คิ ดว่ า 3. ควรชี้แจง และกากับดูแลจากต้ น
ไม่ใช่บทบาทตนแล้ว ส่งผลกระทบให้การ สังกัด (กรม) ให้แต่ละหน่วยงานร่วม
ทางานไม่ราบรื่น
บูรณาการกันได้
4. กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมไม่ สามารถ 4. จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
ดาเนินการได้ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อทบทวนรายละเอียดการจัดซื้อ
(ปุ๋ยเคมี) ราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาทาให้ ตามความต้องการ ให้มีความเหมาะสม
ต้องเปลี่ยนแบบ ปร4 ปร5
และคุ้มค่า
92.96 7.04 1. คณะกรรมการ ระดับจังหวัด แปลง 1. ควรมีกฎหมายรับรองโครงการ
ใหญ่บางแปลงไม่ให้ผ่าน เนื่องจากติด 2. ควรให้ กลุ่ มแปลงใหญ่ ด าเนิ นการ
แก้ ไขตามการพิ จารณาเห็ นชอบของ
ข้อกฎหมาย
คณะกรรมการฯ ระดั บอ าเภอที่กลุ่ ม
2. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ พิจารณา แปลงใหญ่ ตั้ งอยู่ ในอ าเภอนั้ นๆ และ
รายละเอียดการจัดทาแผนงานแตกต่างกัน รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับ
3. กลุ่มจัดเตรียมเอกสารที่ครบถ้วน แต่ จังหวัด พิจารณาอนุมัติ และแก้ไขตาม
ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการแก้ไขหลายครั้ง การพิ จารณาของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัดทั้งหมดทุกอาเภอ
3. ควรมี การวางแผนจั ดการเตรี ยม
เอกสารให้ดี จะทาให้ได้รับอนุมัติ
แผนได้อย่างรวดเร็ว
94.81 5.19 1. การโอนเงินต่างธนาคารจะมีค่าธรรมเนียม 1. ควรวางรู ปแบบที่ ชัดเจน ตั้ งแต่
ในการด าเนิ นงาน ทางภู มิ ภาคต้ องเจรจา ระดับกรม เพื่อให้หน่วยงานภูมิภาค
ต่อรองเองเพื่อลดเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทางานง่ายขึ้น
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2. ปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าของสินค้า (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
7. ขั้นตอนการติดตามให้
คาแนะนากลุม่ แปลงใหญ่

8. ขั้นตอนการจัดทา
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
86.30 13.70 1. แนวทางการด าเนิ น งานตามคู่ มื อ
โครงการด้านเอกสารในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ระบุ
รายละเอี ยดไม่ ชั ดเจน และไม่ ครอบคลุ ม
ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรไม่คุ้นเคยกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างอ้างอิงจากระเบียบภาครัฐ ทา
ให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้งจากกลุ่มที่
ดาเนินการก่อนและประสบปัญหาก่อน การ
ด าเนิ นงานจึ งล่ าช้ า และในแต่ ละจั งหวั ด
ดาเนินการแตกต่างกั น แม้ แต่อาเภอใน
จังหวัดเดียวกันก็ดาเนินการแตกต่างกัน
2. การจัดหาอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามรายละเอียด
ที่กาหนดไว้เช่น คุณลักษณะ ราคา การจัดทา
ใบสั่ง/สัญญา การวางเงินมัดจา
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรั ส โคโรนา COVID-19 ท าให้ ไ ม่
สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตาม ให้
คาแนะนาได้
4. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
5. โครงการไม่ ได้ ก าหนดแผนรองรั บ
ส าหรั บการติ ดตามให้ ค าแนะน าและ
ประเมินผลการบริหารจัดการกิจกรรมของ
กลุ่มแปลงใหญ่หลังจากที่ดาเนินงานตาม
แผนการด าเนิ นงานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ท าให้ ไม่ ทราบว่ ากลุ่ มแปลง
ใหญ่ จะสามารถบริ หารจั ดการได้ ต าม
ความคาดหวัง และคุ้มค่าหรือไม่
87.41 12.59 1. เกษตรกรขาดความรู้ ประสบการณ์
การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง จึงใช้ระยะ
เวลาค่อนข้างนาน

ข้อเสนอแนะ
1. ฝ่ายเลขานุการของโครงการระดับ
กรม ควรกาหนดแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ชัดเจน มีแผนรองรับ และ
แก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว เพื่อให้ในพื้นที่
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และ
ไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
2. ควรมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแล
ในรายละเอียดให้ถูกต้ อง และใช้
งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด
3. ควรจั ดท าแผนส ารองในช่ วงสถาน
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 หรือให้กลุ่ม
เกษตรกรปรึ กษาหน่ วยงานในพื้ นที่
ช่วยอีกทางหนึ่ง
4. ควรมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร
กลุ่มแปลงใหญ่เน้นในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยเฉพาะ
5. ควรมีการวางแผนการติดตามการ
บริหารจัดการกิจกรรมของกลุม่ แปลง
ใหญ่ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้ งงบประมาณไว้ รองรั บด้ วย
และผลประโยชน์ที่ได้รับควรรายงาน
เจ้าของสินค้าทุกเดือน

1. ควรปรับปรุงการใช้ระบบการจัดซื้อ
จั ดจ้ างในระบบราชการ ให้ เข้ าใจง่ าย
และไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ
และดาเนินการได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก
และควรมีหน่วยกฎหมายในส่วนต่าง
ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ ข้ อมู ลรายละเอี ยด
เรื่องการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร
รวมถึงการจดทะเบียนให้ชัดเจน
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2. ปัญหา ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเจ้าของสินค้า (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
9. ขั้นตอนการสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ

10. อื่นๆ

ที่มา : จากการสารวจ

ไม่มี
มี
94.07 5.93

95.56 4.44

ปัญหา (ร้อยละ)
ระบุ
1. กลุ่ มเกษตรกรไม่ มีความรู้ และความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว เช่น การทาบัญชี
ขั้นตอนการจ่ายเงิน การเสียภาษี หักจ่าย
ณ ที่จ่าย รายละเอียดแบบฟอร์ม
1. คู่มื อโครงการไม่ได้ระบุแนวทางการ
จดทะเบียนรถยนต์ รถด้านการเกษตรไว้
จึ งท าให้ มี ข้ อกั งวลว่ าถ้ าจดในชื่ อของ
เกษตรกร รายใดรายหนึ่ง อาจมีปัญหาใน
ภายหลัง หรือ ถ้าจดในนามนิติบุคคล จะ
ขั ดกั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณของ
ราชการหรื อไม่ (เงิ นให้กลุ่มแปลงใหญ่
ซื้อรถแทรกเตอร์จดทะเบียนในนามบริษัท)
ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนการดาเนินงาน ในไลน์
กลุ่มฯ การดาเนินงานโครงการฯ ของกรมฯ
มีแนวทางให้จดทะเบียนในนามวิสาหกิ จ
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี หน่วยงานสานั กงานบัญชี
มาให้ความรู้กลุ่มแปลงใหญ่เรื่อย ๆ
โดยมี คู่ มื อ แบบฟอร์ ม ตั ว อย่ า งที่
ชัดเจน และไม่ควรแก้ไขบ่อย
1. ส่วนกลาง ในระดับกรมฯ/กระทรวง
ควรมีการหารือการดาเนินงานประเด็น
ทางการจดทะเบียนรถ และทาความ
เข้าใจ พร้อมกาหนดแนวทางให้พื้นที่
สามารถปฏิบัติได้ ในทิศทางเดียวกัน
และทั นกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ปัญหา ข้อเสนอแนะที่ 3

ปัญหา ข้อเสนอแนะ ประธานกลุม่ แปลงใหญ่
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3. ปัญหา ข้อเสนอแนะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นตอนการชี้แจง แนว
ทางการดาเนินงาน
โครงการ

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
81.21 18.79 1. รายละเอียดของโครงการค่อนข้างมาก
ขาดความชัดเจน สมาชิกไม่เข้าใจในโครงการ
2. โครงการมาล่าช้า ส่งผลต่อการจัดซื้อ
จัดจ้าง เวลาเร่งรัด ทาให้ได้เครื่องมือไม่
ทันตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว
3. กฎระเบีย บการจดทะเบี ยน หจก.
ทาให้เสียเวลา

2. ขั้นตอนการจัดทา
86.52 13.48 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนและ
แผนการดาเนินงานและ
เอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ยเป็ น วิ ธี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบราชการ ซึ่งมีความยุง่ ยาก
2. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียด
โครงการ ทั้งเรื่องเอกสาร และการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ขาดแคลนบุค ลากรในการทาแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ

3. ขั้นตอนการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ
บุคคล

88.30 11.70 1. ขาดความรู้ ใ นเรื่ อ งของการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน และขั้นตอน
เอกสารค่อนข้างยุ่งยาก
2. มี ค วามสั บ สนในการจดทะเบี ย น
ระหว่ างการจดทะเบี ยนเป็ นวิ สาหกิ จ
ชุมชน หรือบริษัท ทาให้เสียเวลา
3. เอกสารประกอบค่ อ นข้ า งเยอะ
เกษตรกรอาจจะสับสน และบางกลุ่มไม่ได้
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกพร้อม เช่น
เครื่องปริ้นท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐควรจัดประชุมฯ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางโครงการ
ให้ชัดเจน ควรทาเป็นตัวอย่าง หรือมี
ต้นแบบ ก่อนดาเนินโครงการ
2. ควรดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และกระชับ
เวลาในให้เร็วกว่านี้
3. ควรกาหนดระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเงื่อนไขของโครงการ
และสร้างความเข้าใจให้ชัดเจน
4. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรสร้ า ง
ความเข้าใจให้กลุ่ม เนื่องจากส่วนใหญ่
เข้าใจว่าเป็นเงินกู้
1. ควรกาหนดเงื่อนไขและเอกสาร
ในการยื่นเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการให้ ชั ด เจนเหมื อนกั นทุ ก
งวด
2. หน่ ว ยงานราชการควรมี ก าร
แนะน า อบรมการท าโครงการ
ขั้นตอนการจัดทางบประมาณก่อน
ดาเนินการ
3. จัดเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนา
4. ต้ อ งการให้ ส่ ว นกลางเป็ น ผู้
จัดซื้อจัดจ้าง
1. สร้ า งแนวทางหลั ก เกณฑ์ ใ ห้
ชั ด เจน และท าความเข้ า ใจ ให้
ความรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม แปลงใหญ่ ก่ อ น
ดาเนินการ
2. ควรมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
ว่ากลุ่มควรจดทะเบียนอย่างไร
3. เจ้าหน้าที่เกษตรควรให้คาปรึกษา
กลุ่มแปลงใหญ่
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3. ปัญหา ข้อเสนอแนะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการทบทวน
รายละเอียดโครงการ

ไม่มี
มี
91.84 8.16

5. ขั้นตอนการพิจารณา
90.78 9.22
อนุมัติแผนการดาเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

6. ขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ

93.62 6.38

7. ขั้นตอนการติดตามให้
คาแนะนากลุม่ แปลงใหญ่
8. ขั้นตอนการจัดทารายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
9. ขั้นตอนการสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ
10. อื่น ๆ

97.16 2.84

ปัญหา (ร้อยละ)
ระบุ
1. ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม แปลงใหญ่
ก่อนดาเนินการ
2. ราคาซื้ อ ขายเครื่ องจั ก รแต่ ล ะที่ ไ ม่
เท่ากัน มีการปรับแก้ราคาเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรให้ได้ตามกฎระเบียบ
1. การท า MOU ระหว่ า งศู น ย์ เ มล็ ด
พันธุ์ข้าวกับกลุ่มแปลงใหญ่ล่าช้า
2. สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทาให้
ล่ า ช้ า ไม่ สามารถประชุ ม สมาชิ กกลุ่ ม
แปลงใหญ่ได้ จึงทาให้ไม่สะดวกในการ
ประสานงาน
3. ใช้ เวลาในการด าเนิ นการมากเกิ นไป
ส่ ง ผลให้ ร าคาสิ น ค้ า และวั ส ดุ ที่ ข อ
งบประมาณไปเกิดการเปลี่ยนแปลง
1. การเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ มี
รายละเอียดข้อจากัดเยอะ หลายขั้นตอน
2. ระยะเวลาการเบิกจ่ายน้อย ค่อนข้างยุ่งยาก
และตรงกั บ ช่ ว งฤดู ฝ นท าให้ ก่ อ สร้ า ง
ล่าช้า ดาเนินการไม่สะดวก
3. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการ
เบิกจ่ายตลอดเวลา

1. สมาชิกไม่มีประสบการณ์ รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ดีเท่าที่ควร
94.33 5.67 1. ไม่ค่อยเข้าใจเอกสารการจัดทาบัญชี
การใช้จ่ายงบประมาณ
94.33 5.67 1. มีความยุ่ งยากในการท าบั ญชีการใช้
จ่ายงบประมาณ
86.76 13.24 1. การจดทะเบียนรถและใบเสร็จรับเงิน
ไม่สามารถระบุผู้ครอบครองได้

ข้อเสนอแนะ
1. จัด เวที ท บทวนรายละเอี ย ด มี
การประชาคมใหม่
2. เจ้าหน้าที่ควรวางแผน และช่วย
แก้ปัญหา
1. หากมีโครงการลักษณะนี้จะต้อง
แยกกันทาแต่ละจังหวัด ไม่ควรทา
MOU รับเงินพร้อมกัน
2. ควรมีการประชุมจัดทาแผนสารอง
หรือจากัดคนเข้าร่วมประชุม
3. โครงการฯ ควรมาไวกว่านี้

1. เจ้าหน้าที่ ควรมีการอธิบาย แนะนา
ให้ชัดเจน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ
2. การโอนเงินเข้ามาในระบบ co-farm
เป็นปัญหาในการเบิกจ่าย อยากให้
หน่วยงานพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ให้เกษตรกรดาเนินการ ว่าสามารถ
ท าได้ และเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้
หรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ควรอบรม ให้องค์ความรู้
สอนงาน ให้ ค าแนะน าเด็ กรุ่ นใหม่
เรียนรู้ช่วยงานประธาน
1. อาศัยเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ชี้แจง
ระบบ ขั้นตอนให้ชัดเจน
1. เจ้าหน้าที่ควรอบรม/ติดตาม ให้
คาแนะนาเรื่อย ๆ
1. ควรลดขั้นตอนให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
1. ต้ องการให้หน่วยงานให้ ความรู้
เกี่ยวกับทุก ๆ ด้านเพิ่มเติม
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3. ปัญหา ข้อเสนอแนะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไม่มี
10. อื่น ๆ (ต่อ)

ที่มา : จากการสารวจ

มี

ปัญหา (ร้อยละ)
ข้อเสนอแนะ
ระบุ
2. ปัญหาด้านอุทกภัย ส่งผลให้ส่งออก 2. การจั ดท าบั ญชี การใช้ จ่ าย
ผลผลิตไม่ได้
งบประมาณต้ องอาศั ยบุ คคล หรื อ
ที มงานที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความรู้ด้าน computer
3. หน่วยงาน และทีมงานควรมีการ
ร่วมบูรณาการให้ได้
4. ควรหาตลาดให้เกษตรกร เช่น การ
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
อื่น เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ราชการ
ในการกระจายสินค้า (เปิดตลาดที่ว่า
การอาเภอ เทศบาล โรงพยาบาล หรือ
สถานที่ ที่มีคนติดต่อจานวนมาก)
5. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วย
ตรวจสอบและประสานงานเกี่ยวกับ
การทา MOU กับผู้รับซื้อผลผลิตเพื่อ
ลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง

ปัญหา ข้อเสนอแนะที่ 4

ปัญหา ข้อเสนอแนะ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
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4. ปัญหา ข้อเสนอแนะ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
1. ขั้นตอนการชี้แจง แนว 81.16 18.84 1. การด าเนิ นโครงการขาดความชั ดเจน
ทางการดาเนินงาน
เรื่ องของแนวทางการปฏิ บั ติ การจด
โครงการ
ทะเบี ยน และเอกสารต่ าง ๆ ขั้ นตอน
ยุ่งยาก ทาให้ไม่เข้าใจต้องมีการสอบถาม
หลายรอบ
2. การชี้แจงโครงการมีการปรับเปลี่ยน และ
แก้ไขบ่อยครั้ง เกษตรกรจึงเกิดความสับสน
3. เจ้าหน้าที่บางท่านไม่ค่อยให้ความข้อมูล
ในการชี้ แจงรายละเอี ยดให้เกษตรกรเกิ ด
ความเข้าใจ
2. ขั้นตอนการจัดทา
86.46 13.54 1. เกษตรกรต้ องปรึ กษาเจ้ าหน้ า ที่
แผนการดาเนินงานและ
ตลอดเวลา เนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาเนินงานโครงการ
2. โครงการมี ระยะเวลาให้ ด าเนิ นการ
ค่อนข้างจากัด ทาให้เร่งต่อการตัดสินใจ
เพื่อเขียนโครงการ ของที่ได้มาในกลุ่มจึง
ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการกลุ่ ม อย่ า ง
แท้จริง
3. ขั้นตอนการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ
บุคคล

88.30 11.70 1. ขั้นตอนการจดทะเบียนสับสน เช่น
การตั้ ง ชื่ อ จดทะเบี ย น การก าหนด
จานวนสมาชิก

4. ขั้นตอนการทบทวน
รายละเอียดโครงการ

91.82 8.18

1. โครงการมี รายละเอี ยดค่ อนข้ างมาก
เกษตรกร ไม่มีประสบการณ์ และความ
ชานาญ

5. ขั้นตอนการพิจารณา
90.72 9.28
อนุมัติแผนการดาเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การอนุ มั ติ ง บประมาณโครงการ
ล่าช้า ทาให้อุปกรณ์ที่ได้รับล่าช้า และ
เกิดความยุ่งยากหลายขั้นตอน

6. ขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ

1. เกษตรกรไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียด
ในเอกสารต่าง ๆ
2. ระยะเวลากว่าจะได้รับเงินนานเกิน 90
วัน ทาให้มีผลกระทบต่อการประกันตก
ลงราคา อาจจะสูงขึ้นได้เพราะเกินกาหนด

93.61 6.39

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานควรจัดการอบรม ส่งเสริม
องค์ ค วา ม รู้ ใ นเ รื่ อง ของ กา ร
ดาเนินงานโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ละเอียด และสามารถเข้าใจได้ง่าย
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลกลุ่ม
เกษตรกร คอยให้ความรู้ คาแนะนา
เพิ่ มเติ ม และช่ วยแก้ ไขปั ญหาแก่
กลุ่มเกษตรกร

1. ควรจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วาม
ชานาญเฉพาะทางมาเป็ นวิ ทยากร
อบรมให้ ความรู้ เกษตรกรได้ เข้ าใจ
รายละเอียดโครงการ
2. ควรมีการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ และกระชับเวลา
3. เจ้าหน้าที่ควรเร่งดาเนินการตรวจ
และอนุมัติ แผนการดาเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เร็วขึ้น
1. ควรมีแนวทางการดาเนินงานแต่
ละขั้นตอนที่ชัดเจน หรือมีเจ้าหน้าที่/
กรรมการผู้รั บผิดชอบด้านเอกสาร
การจดทะเบียนคอยให้คาแนะนา
1. เจ้าหน้าที่ควรติดตาม/ให้คาแนะนา
ให้องค์ความรู้ ชี้แจงรายละเอียดตาม
ขั้นตอนให้ครบถ้วน
1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ควรให้
ค าแนะน า สอนวิ ธี การท าบั ญชี แบบ
ง่าย ,ใช้ เวลาในการสอนให้ มากไม่
เร่งรัดโดยการลดระยะเวลา
1. เจ้ าหน้ าควรให้ ค าแนะน า/แก้ ไข
สนั บสนุ นองค์ ความรู้ ในการจั ดท า
แผนการดาเนินงานโครงการ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ถูกต้อง
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4. ปัญหา ข้อเสนอแนะ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไม่มี

มี

6. ขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ (ต่อ)

ปัญหา (ร้อยละ)
ระบุ
3. การเบิกจ่ายเร่งรัดเกินไป

ข้อเสนอแนะ
2. ควรสร้ า งความเข้ าใจระหว่ า ง
หน่วยงาน ให้ตรงกัน เช่ น เอกสาร
ประกอบการขอเบิกจ่ายงบประมาณ
บางหน่ ว ยงานให้ ใ ช้ ตั ว จริ ง บาง
หน่ ว ยงานให้ ใช้ ส าเนา ท าให้
เสียเวลาในการดาเนินงานของกลุ่ม
3. ควรมี ความโปร่ งใส โดยสมาชิ ก
สามารถรับรู้ในขั้นตอนการดาเนินงาน
และสามารถตรวจสอบได้
3. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ
น้อยเกินไป ควรขยายระยะเวลาใน
การดาเนินการให้มากกว่านี้
1. ควรมี หน่ วยงานเจ้ าของสิ นค้ า/
เกษตรอาเภอ ที่มีความรู้ให้คาแนะนา
และมีการติดตามมากขึ้นกว่าเดิม
2. ต้ องการให้ มี แผนส ารองในการ
ให้ ค าแนะน าติ ดตามอย่ างต่ อเนื่ อง
ถึงการใช้งานของเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร และการดาเนินงานของ
กลุ่มเพื่อประสิทธิภาพของโครงการ
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
1. ควรมี ห น่ ว ยงานอบรมความรู้
สอนทาบัญชี หรือจัดหาเจ้าหน้าที่
มีป ระสบการณ์เ รื่อ งการท าบั ญ ชี
มาคอยติดตามดูแลกลุ่มเกษตรกร
ด้วย

7. ขั้นตอนการติดตามให้
คาแนะนากลุม่ แปลงใหญ่

97.15 2.85

1. การให้ ค าแนะน าที่ ไม่ ต่ อเนื่ องและ
ชัดเจน ทาให้เกษตรกรเกิดการสับสน
2. การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา COVID-19 ท าให้ มี อุ ปสรรคใน
การดาเนินงานโครงการ เช่น การประชุม
การรวมกลุ่มเกษตรกร

8. ขั้นตอนการจัดทา
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ

94.33 5.67

1. การด าเนิน งานโครงการมีเ อกสาร
เ ย อ ะ แ ล ะ มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ม า ก
เกษตรกรขาดประสบการณ์
2. กลุ่มเกษตรกรยังทาบัญชี การใช้จ่าย
งบประมาณไม่ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งจั ด หาจ้ า ง
บุคลากรภายนอกมาทาบัญชี

9. ขั้นตอนการสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ

94.32 5.68

1. ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า ง 1. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของ
ซับซ้อน เนื่องจาก เป็นงานใหม่ ยังไม่มี โครงการให้ ค าแนะน า เนื่ อ งจาก
ประสบการณ์
เกษตรกรขาดความรู้ และควรมีการ
กระตุ้นชี้แจงการรับรู้ในการดาเนิน
โครงการให้ เข้ าใจ และรั บรู้ ในการ
ปฏิบัติงาน
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4. ปัญหา ข้อเสนอแนะ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
10. อื่นๆ

ที่มา : จากการสารวจ

ปัญหา (ร้อยละ)
ไม่มี
มี
ระบุ
86.77 13.23 1. ปัญหาเรื่องน้าไม่เพียงพอในการทา
การเกษตร
2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของสมาชิก
ในกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกมีจานวนมาก
และการทานาส่วนใหญ่จะทาพร้อม ๆ
กัน จึงเกิดการจัดสรรที่ไม่ทั่วถึง
3. ปัญหาโรคเพลี้ยไฟทาให้ผลผลิตเกิด
ความเสียหาย และการแพร่กระจายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทาให้
ตลาดปิ ด จึ งกระทบต่ อ การจ าหน่ า ย
ผลผลิต
4. จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผล
ต่ อการรวมกลุ่ ม เพื่ อประชุ ม ประสาน
หรือทากิจกรรมยากขึ้น เนื่องจากสมาชิก
บางรายไม่ มี โทรศั พท์ ไม่ มีความรู้ เรื่ อง
เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
1. ต้องการให้หน่วยงานดูแลเรื่อง
การบริหารจัดการ และการจัดสรร
ระบบน้าให้ดีกว่านี้ เพื่อให้เกษตรกร
ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง
2. เป็นโครงการที่ ดี และต้องการให้ มี
โครงการอย่ างต่ อเนื่ อง โดยมี การ
สนับสนุน และมีเงินทุ นมาเพิ่มเติ ม
เพื่อจัดหา และพัฒนาเครื่องมือให้ดี
ขึ้น เพื่อต่อยอดโครงการในปีต่อ ๆ ไป
เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตรอุปกรณ์
และวัสดุการเกษตร การพัฒนาการ
ตลาด การแปรรูปสินค้า ทาโรงสีข้าว
ชุมชน ลานตาก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
ตรงตามความต้องการ และทั่วถึง
3. ควรจัดหาวิทยากรมาสอนออนไลน์
เกี่ยวกับการสร้างเพจลงขายผลผลิต
การเกษตร หรือขอความอนุเคราะห์
จากหน่ วยงานราชการอื่ นที่ มี ผู้ คน
เยอะ ๆ เพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้
เกษตรกรจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
เช่น อาเภอ เทศบาล โรงพยาบาล สถานี
ตารวจ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
4. เจ้าหน้าที่ควรมีแผนสารองในการ
ด าเนิ นงานโครงการ เช่ น การจั ด
ประชุ ม หรื อ จ ากั ด คนเข้ า ร่ ว ม
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ แล้วมา
บอกต่อสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

แบบที่ 1 สำหรับสอบถำมเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัด

สำนักงำนเกษตรจังหวัด...................................

เพื่อประเมินผลโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร......................................................... สกุล.............................................................................ตำแหน่ง........................................................... เบอร์โทรศัพท์……………….......….
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ส่วนที่ 2 กำรบริหำรโครงกำร
1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด  1.มี องค์ประกอบ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
 2.ไม่มี เพรำะ.....................................................................................................
2) กำรประชุมคณะกรรมกำร ในระดับจังหวัด  มี จำนวน..............ครั้ง (ตั้งแต่ ตุลำคม 2563 – ปัจจุบัน)  ไม่มี เพรำะ.........................................................................................................
3) มีกำรติดตำมเพื่อแก้ไข ปัญหำ กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หรือไม่  ไม่มี เพรำะ............................................................................................................................................................................
 มี จำนวน...........ครั้ง ประเด็นที่แก้ไขปัญหำ 1...................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
4) ควำมสอดคล้องของโครงกำร (เหมำะสมสอดคล้องกับแผน และควำมต้องกำร ของประเทศ และครอบคลุมกลุม่ เป้ำหมำย)
ประเด็น
ระดับควำมเห็น
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1) สอดคล้องกับนโยบำยระดับหน่วยงำน
1. ควำมสอดคล้องกับนโยบำย/ยุทธศำสตร์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทรำบ
2) สอดคล้องกับนโยบำยระดับพื้นที่
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทรำบ
2. ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทรำบ
3. ควำมครอบคลุม/ตรงตำมควำมต้องกำร ของกลุ่มเป้ำหมำย 1) ควำมครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
 ครอบคลุม  ครอบคลุมบำงส่วน  ไม่ครอบคลุม ไม่ทรำบ
2) ควำมตรงตำมควำมต้องกำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
 ตรง  ตรงบำงส่วน  ไม่ตรง  ไม่ทรำบ

ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร (ข้อมูล ณ วันที่........................................)
3.1 กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร

กำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ
ตำมกำหนด

1. คณะกรรมกำรฯระดับอำเภอ พิจำรณำเห็นชอบแผนกำร
ดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เสนอคณะกรรมกำรฯ
ระดับจังหวัด (ดำเนินกำรภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)

2. คณะกรรมกำรฯระดั บจั งหวัด พิจำรณำอนุมั ติ
แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แจ้งหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของสินค้ำแปลงใหญ่ในพื้นที่
(ดำเนินกำรภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)

 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยใน 15 ก.ค. 64 .…..... แปลง
 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ หลัง 15 ก.ค. 64 ….……... แปลง
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร .............. แปลง
 ยังไม่ดำเนินกำร .............. แปลง สำเหตุ......................................
 อนุมตั ิแล้ว ภำยใน 15 ก.ค. 64...............แปลง
 อนุมตั ิแล้ว หลัง 15 ก.ค. 64...............แปลง
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ................. แปลง
 ยังไม่ดำเนินกำร..............แปลง สำเหตุ......................................

จำนวน จำนวน
(แปลง) เกษตรกร
(รำย)

1.กรมส่งเสริมกำรเกษตร
2.กรมกำรข้ำว
3.กรมปศุสตั ว์
4.กรมประมง
5.กรมหม่อนไหม
6.กำรยำงแห่งประเทศไทย
รวม

1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด

 ทัน
 ไม่ทัน

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ระดับคะแนน...........................................................................
ระบุเหตุผล...............................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

 ทัน
 ไม่ทัน

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ระดับคะแนน...........................................................................
ระบุเหตุผล...............................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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3.2 สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรของจังหวัด
1.เป้ำหมำย
หน่วยงำน
โครงกำร

ระดับควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนโครงกำร

สำเหตุที่ไม่ทันตำมกำหนด (ระบุ)

2.ยืนยันเข้ำร่วม
โครงกำร

3.ทำแผนใช้จ่ำยเงิน
แล้ว

4.ผ่ำนกำรพิจำรณำ
อนุมัติจังหวัดแล้ว

5.ทำ MOU กับกลุม่
แปลงใหญ่แล้ว

จำนวน
แปลง

จำนวน
(แปลง)

จำนวน
(แปลง)

จำนวน
(แปลง)

จำนวน
เกษตรกร
(รำย)

จำนวนเงิน
(บำท)

จำนวนเงิน
(บำท)

จำนวนเงิน
(บำท)

6.โอนเงินให้กลุ่ม
แปลงใหญ่แล้ว
จำนวน
(แปลง)

จำนวนเงิน
(บำท)

7.กลุ่มนำเงินไปจัดซื้อ
ตำมแผนของกลุม่ แล้ว
จำนวน
(แปลง)

จำนวนเงิน
(บำท)

3.3 เหตุผลที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ตำมข้อ 3.2
ขั้นตอน

คำอธิบำยเพิ่มเติม

1.เป้ำหมำยโครงกำร
2.ยืนยันเข้ำร่วมโครงกำร
3.ทำแผนใช้จ่ำยเงิน
4.ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจังหวัด
5.ทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่
6.โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่
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7.กลุ่มนำเงินไปจัดซื้อตำมแผนของกลุ่มแล้ว
ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
รำยกำร
1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อช่วงระยะเวลำกำรดำเนินงำนโครงกำรระดับใด
2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรฯ ในระดับใด
หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
(1 –5)

เหตุผลประกอบ

ส่วนที่ 5 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
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ปัญหำ/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
(1) ขั้นตอนกำรชี้แจง แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
(1) ขั้นตอนกำรชี้แจง แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(2) ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(2) ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(3) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
(3) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(4) ขั้นตอนกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร
(4) ขั้นตอนกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(5) ขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรดำเนินงำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ.
(5) ขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรดำเนินงำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(6) ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร
(6) ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ............................................................................................... .............................................................................................................................................................................
(7) ขั้นตอนกำรติดตำมให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่
(7) ขั้นตอนกำรติดตำมให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
(8) ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(8) ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
(9) ขั้นตอนกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร
(9) ขั้นตอนกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ............................................................................................... .............................................................................................................................................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
(10) อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มี  มี ระบุ.............................................................................................. .............................................................................................................................................................................
โดย ศูนย์ประเมินผล และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 -12 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร บำงเขน กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-579-0555 Email : Infraeva@gmail.com

แบบที่ 2 สำหรับสอบถำมหน่วยงำนเจ้ำของสินค้ำแปลงใหญ่
เพื่อประเมินผลโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด

จังหวัด..............................................
6 หน่วยงำน ....................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเจ้ำหน้ำที.่ .................................................................... สกุล...............................................................ตำแหน่ง.............................................................. เบอร์โทรศัพท์……………………………………………
หน่วยงำน................................................................................................ สังกัดหน่วยงำน.................................................................................จังหวัด................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงกำร

3)........................................................................................................................................................
3) ควำมสอดคล้องของโครงกำร (เหมำะสมสอดคล้องกับแผน และควำมต้องกำร ของประเทศ และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย )
ประเด็น
ระดับควำมเห็น
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1) สอดคล้องกับนโยบำยระดับหน่วยงำน
1. ควำมสอดคล้องกับนโยบำย/ยุทธศำสตร์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง  ไม่ทรำบ
2) สอดคล้องกับนโยบำยระดับพื้นที่
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทรำบ
2. ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบำงส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทรำบ
1) ควำมครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
3. ควำมครอบคลุม/ตรงตำมควำมต้องกำร
 ครอบคลุม  ครอบคลุมบำงส่วน  ไม่ครอบคลุม ไม่ทรำบ
ของกลุ่มเป้ำหมำย
2) ควำมตรงตำมควำมต้องกำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
 ตรง  ตรงบำงส่วน  ไม่ตรง ไม่ทรำบ
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ชื่อกลุม่ แปลงใหญ่ตัวอย่ำง ..............................................................................................................................................................
1) กำรประชุมคณะกรรมกำรฯในระดับจังหวัด 1. มี จำนวน..............ครั้ง 2. ไม่มี เพรำะ.................................................................. ............................................................
2) มีกำรติดตำมเพื่อแก้ไข ปัญหำ กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หรือไม่  1.ไม่มี เพรำะ......................................................................................................................................
.
 2.มี จำนวน...........ครั้ง ประเด็นที่แก้ไขปัญหำ 1)...............................................................................
2)........................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรดำเนินงำนโครงกำร
โปรดทำเครื่องหมำย ในช่องที่ท่ำนดำเนินงำนโครงกำร ระยะเวลำ และใส่ระดับควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนโครงกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร

กำรดำเนินงำน

(ข้อมูล ณ วันที่..................................)

1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

ตำมกำหนด

ระดับควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนโครงกำร

1. กำรเสนอแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำร  ดำเนินกำรแล้ว
ใช้ จ่ ำยงบประมำณของกลุ่ มแปลงใหญ่  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ขอรั บกำรจั ดสรรงบประมำณจำกกรม
 ยังไม่ดำเนินกำร
(ดำเนินกำรภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)
สำเหตุ.....................................
2. กรม จัดสรรงบประมำณตำมแผนกำร  ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ให้กับหน่วยงำนในพื้นที่ (ดำเนินกำรภำยใน
 ยังไม่ดำเนินกำร
วันที่ 15 ก.ค. 64)
สำเหตุ......................................
.........................................................
3. กำรดำเนินงำนกลุ่มแปลงใหญ่
3.1 จั ดท ำบั นทึ กข้ อตกลงใบเสร็ จ  ดำเนินกำรแล้ว
รับเงินกับกลุ่มแปลงใหญ่ (ดำเนินกำร  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
 ยังไม่ดำเนินกำร
ภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)
สำเหตุ.....................................
........................................................

ทัน

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

3.2 จัดทำหนังสือถึง ธกส. (ดำเนินกำร  ดำเนินกำรแล้ว
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)
 ยังไม่ดำเนินกำร
สำเหตุ.....................................
........................................................

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

ไม่ทัน
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ระยะเวลำ
สำเหตุทไี่ ม่ทันตำมกำหนด (ระบุ)

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร

กำรดำเนินงำน

1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

ทัน
ไม่ทัน

......................................................................
……………………………………………………..…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ระดับคะแนน.........................................................................
ระบุเหตุผล.............................................................................
…………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………..

ตำมกำหนด

ระดับควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนโครงกำร

ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
รำยกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
(1 –5)

1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อช่วงระยะเวลำกำรดำเนินงำนโครงกำรระดับใด
2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรฯในระดับใด
หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด

เหตุผลประกอบ
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3.3 โอนเงิ น ให้ ก ลุ่ ม แปลงใหญ่  ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรภำยในวันที่ 15 ก.ค. 64)
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
 ยังไม่ดำเนินกำร
สำเหตุ.....................................
........................................................
4. กำรติดตำม ให้คำแนะนำ และกำกับกำร  ดำเนินกำรแล้ว
ด ำเนิ นงำนตำมแผนกำรด ำเนิ นงำน และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกลุ่มแปลง  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
 ยังไม่ดำเนินกำร
ใหญ่ตลอดระยะเวลำโครงกำร
(ด ำเนิ น กำรหรื อ ประมำณกำรทั น
สำเหตุ.....................................
ภำยในเดือนธ.ค. 64)
........................................................
5. สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินงำนโครงกำรฯ (ดำเนินกำรหรือ  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ประมำณกำรทันภำยในเดือนธ.ค. 64)
 ยังไม่ดำเนินกำร
สำเหตุ.....................................
........................................................

ระยะเวลำ
สำเหตุทไี่ ม่ทันตำมกำหนด (ระบุ)

ส่วนที่ 5 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
ข้อเสนอแนะ
(1) ขั้นตอนกำรชี้แจง แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
..................................................................................................................................................................................
(2) ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
..................................................................................................................................................................................
(3) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
..................................................................................................................................................................................
(4) ขั้นตอนกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร
..................................................................................................................................................................................
(5) ขั้นตอนกำรเสนอแผนงำน/กำรจัดสรรงบประมำณของกรม
..................................................................................................................................................................................
(6) ขั้นตอนกำรจัดสรรงบประมำณ/โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่
..................................................................................................................................................................................
(7) ขั้นตอนกำรติดตำมให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่
..................................................................................................................................................................................
(8) ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
..................................................................................................................................................................................
(9) ขั้นตอนกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร
..................................................................................................................................................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
...................................................................................................................................................................................

โดย ศูนย์ประเมินผล และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 -12 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร บำงเขน กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-579-0555 Email : Infraeva@gmail.com
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ปัญหำ/อุปสรรค
(1) ขั้นตอนกำรชี้แจง แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(2) ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ไม่มี  มี ระบุ...............................................................................................
(3) ขั้นตอนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(4) ขั้นตอนกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ...............................................................................................
(5) ขั้นตอนกำรเสนอแผนงำน/กำรจัดสรรงบประมำณของกรม
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(6) ขั้นตอนกำรจัดสรรงบประมำณ/โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่
 ไม่มี  มี ระบุ...............................................................................................
(7) ขั้นตอนกำรติดตำมให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(8) ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(9) ขั้นตอนกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร
 ไม่มี  มี ระบุ................................................................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มี  มี ระบุ...............................................................................................
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จังหวัด........................................
หน่วยงานเก็บข้อมูล...................

แบบที่ 3 สำหรับสัมภำษณ์ประธำน/คณะกรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่
เพื่อประเมินผลโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประธำนกลุ่ม................................. สกุล................................ตาแหน่ง.......................................... เบอร์โทรศัพท์………………………
ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ ................ ตาบล ......................................... อาเภอ .................................................. จังหวัด..................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงกำร
2.1 ชื่อกลุ่ม......................................................................................................... สินค้ำแปลงใหญ่.....................................................
2.2 พื้นที่โครงกำรฯ พื้นที่ทั้งหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................ราย
2.3 รำยกำร เครื่องมือ เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร วัสดุ อุปกรณ์
แผนควำมต้องกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน
ชนิด
หน่วย(ระบุ)
ปริมำณ
 ประเภท เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
1).....................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
4).....................................................
รวมเป็นเงิน
บำท
 ประเภท วัสดุ อุปกรณ์
1).....................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
4).....................................................
รวมเป็นเงิน
บำท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
บำท
2.4 กำรบริหำรเครื่องมือ เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของกลุ่มแปลงใหญ่
1) กำรตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบเครื่องมือฯ และกำรดูแลรักษำ
 1.มีการตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบและดูแลรักษาเครือ่ งมือฯที่ชัดเจน
จานวน...................ราย องค์ประกอบ 1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
 2.ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบและดูแลรักษาเครื่องมือฯเนื่องจาก....................................................................
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2) เงื่อนไข/แผนงำนกำรใช้เครื่องมือฯ
 1.มีเงื่อนไข/แผนงานการใช้เครื่องมือฯที่ชัดเจน
 2.ยังไม่มีเงื่อนไข/แผนงานการใช้เครื่องมือฯ เนื่องจาก......................................................................................................
2.5 ควำมสอดคล้องของโครงกำร (เหมาะสมสอดคล้องกับแผน และความต้องการ ของประเทศ และครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย)
ประเด็น
ระดับควำมเห็น
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบางส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทราบ
2. ความครอบคลุม/ตรง 1) ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ตามความต้องการ ของ  ครอบคลุม  ครอบคลุมบางส่วน  ไม่ครอบคลุม ไม่ทราบ
กลุ่มเป้าหมาย
2) ความตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย
 ตรง  ตรงบางส่วน  ไม่ตรง  ไม่ทราบ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรดำเนินงำนโครงกำร
3.1 ผลการจัดซื้อ ตามข้อ 2.3 (ข้อมูล ณ วันที่..................................)

แผนกำรจัดซื้อ
ระบุชนิด/ปริมำณ
1. ชนิด...........................................
ปริมาณ ..........................................
2. ชนิด............................................
ปริมาณ ..........................................
3. ชนิด............................................
ปริมาณ ..........................................
4. ชนิด.............................................
ปริมาณ ..........................................
5. ชนิด.............................................
ปริมาณ ..........................................
6. ชนิด.............................................
ปริมาณ ..........................................
7. ชนิด.............................................
ปริมาณ ..........................................
8. ชนิด.............................................
ปริมาณ ..........................................

ผลกำรจัดซื้อ
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน
 1.ตรงตามแผน
 2.ไม่ตรงตามแผน

คำอธิบำยเพิ่มเติม
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3.2 การดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร

กำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ

ระดับควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร
1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง,
4=มำก, 5=มำกที่สุด

1.การจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ประเภทนิติบุคคล (ดำเนินกำรภำยใน
วันที่ 31 พ.ค. 64)

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

 ทันตามกาหนด
 ไม่ทันตามกาหนด

ระดับคะแนน...................................

2 การทบทวนรายละเอียดโครงการ/
แผนการดาเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ (ดำเนินกำรภำยใน
วันที่ 31 มี.ค. 64)

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

 ทันตามกาหนด
 ไม่ทันตามกาหนด

ระดับคะแนน...................................

3. การด าเนิ น การตามแผนการ
ด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ ( ด ำ เ นิ น ก ำ ร ห รื อ
ประมำณกำรทันภำยในเดือนธ.ค. 64)

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ดาเนินการ

 ทันตามกาหนด
 ไม่ทันตามกาหนด

ระดับคะแนน...................................

 ทันตามกาหนด
 ไม่ทันตามกาหนด

ระดับคะแนน...................................

 ทันตามกาหนด
 ไม่ทันตามกาหนด

ระดับคะแนน...................................

ระบุเหตุผล......................................
สาเหตุ............................................. …………………………………………………
สาเหตุ....................................... ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………
ระบุเหตุผล......................................
สาเหตุ............................................. …………………………………………………
สาเหตุ....................................... ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………
ระบุเหตุผล......................................
สาเหตุ............................................. …………………………………………………
สาเหตุ....................................... ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………
................................................. ........................................................ …………………………………………………

4. การจั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ย  ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณตามที่ ส านั ก งานตรวจ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
บัญชีในพื้นที่แนะนาการบันทึกบัญชี
โครงการและเอกสารบั น ทึ ก บั ญ ชี  ยังไม่ดาเนินการ
โครงการ (ดำเนินกำรหรือประมำณกำรทัน สาเหตุ.......................................
.................................................
ภำยในเดือนธ.ค. 64)
.................................................
5. ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ใ น  ดาเนินการแล้วเสร็จ
พื้ น ที่ ต รวจสอบบั ญ ชี โ ครงการและ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
เ อ ก ส า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี โ ค ร ง ก า ร
(ดำเนินกำรหรือประมำณกำรทันภำยใน  ยังไม่ดาเนินการ
สาเหตุ.......................................
เดือนธ.ค. 64)
.................................................
.................................................

ระบุเหตุผล......................................
สาเหตุ............................................. …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
ระบุเหตุผล......................................
สาเหตุ............................................. …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
........................................................ …………………………………………………
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ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์เบื้องต้น
รำยกำร
1. การได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์/ เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร

ผลกระทบโครงกำรฯ

 ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้ว เดือนที่ได้รับ..............................
เครื่องมือที่ได้รับสามารถต่อยอดการพัฒนาในมิติใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ใช้เทคโนโลยีในขบวนการผลิต
 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
 การเชื่อมโยงตลาด

 ยังไม่ได้รับเนื่องจาก.................................................................... (ไม่ต้องตอบข้อ 2และ 3)
2. เครื่องมือตรงตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้
3. การใช้ประโยชน์
4. การเชื่อมโยงตลาด
5. เครือข่ายความร่วมมือ

 ตรงตามขอบเขตที่กาหนดไว้
 ไม่ตรงตามของเขตที่กาหนดไว้ เนือ่ งจาก.............................................................................
 มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือฯ จานวนสมาชิกที่ใช้ประโยชน์......................... ราย
 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก.............................................................................................
 กลุ่มแปลงใหญ่มีการเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
 กลุ่มแปลงใหญ่ไม่มกี ารเชื่อมโยงขายสินค้าจากแปลงใหญ่
 กลุ่มแปลงใหญ่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น
 กลุ่มแปลงใหญ่ไม่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ส่วนที่ 5 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
รำยกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
(1 –5)

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อช่วงระยะเวลาการดาเนินงานโครงการระดับใด
2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ในระดับใด
3.ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการฯในระดับใด
หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด

เหตุผลประกอบ
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ส่วนที่ 6 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
ปัญหำ/อุปสรรค
(1) ขั้นตอนการชี้แจง แนวทางการดาเนินงานโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ....................................................
(2) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
 ไม่มี  มี ระบุ.....................................................
(3) ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(4) ขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(5) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงาน แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ.
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(6) ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ......................................................
(7) ขั้นตอนการติดตามให้คาแนะนากลุ่มแปลงใหญ่
 ไม่มี  มี ระบุ
.................................................................
(8) ขั้นตอนการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 ไม่มี  มี ระบุ......................................................
(9) ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มี  มี ระบุ.....................................................

ข้อเสนอแนะ
(1) ขั้นตอนการชี้แจง แนวทางการดาเนินงานโครงการ
.....................................................................................................
(2) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
.....................................................................................................
(3) ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
.....................................................................................................
(4) ขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดโครงการ
.....................................................................................................
(5) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงาน แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
.....................................................................................................
(6) ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
.....................................................................................................
(7) ขั้นตอนการติดตามให้คาแนะนากลุ่มแปลงใหญ่
.....................................................................................................
(8) ขั้นตอนการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
.....................................................................................................
(9) ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
.....................................................................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………

โดย ศูนย์ประเมินผล และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-579-0555 Email : Infraeva@gmail.com
ชื่อผู้สัมภาษณ์ .......................................................................... วัน/เดือน/ปี..........................................................................

จังหวัด............................................
หน่วยงานเก็บข้อมูล.......................
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แบบที่ 4 สำหรับสัมภำษณ์เกษตรกรสมำชิกกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่
เพื่อประเมินผลโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ

สกุล

1.2 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
1.3

อายุ (ปี)

1.4

เพศ

1.5

ที่อยู่
ตาบล
จังหวัด
โทร

1.6

หญิง = 1, ชาย = 2
บ้านเลขที่

ระดับการศึกษาสูงสุด

1.7 อาชีพหลัก

หมู่ที่

หมู่บ้าน
อาเภอ

ไม่สาเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/
ปวช. = 12, ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22
ในภำคเกษตร: เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2
นอกภำคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร = 3, ทางานประจา = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5
ไม่มีงำนทำ: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงกำร
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้า/ชนิดสินค้าแปลงใหญ่/พื้นที่เข้าร่วมโครกงารของเกษตรกร
หน่วยงำน
สินค้ำ (ระบุ)
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมการข้าว
 กรมปศุสตั ว์
 กรมประมง
 การยางแห่งประเทศไทย
 กรมหม่อนไหม

พื้นที่เข้ำร่วม (ไร่)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรดำเนินงำนโครงกำร
3.1 ควำมสอดคล้องของโครงกำร (เหมาะสมสอดคล้องกับแผน และความต้องการของประเทศ และครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย)
ประเด็น
ระดับควำมเห็น
คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับนโยบายระดับพื้นที่
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 สอดคล้อง  สอดคล้องบางส่วน  ไม่สอดคล้อง ไม่ทราบ
2. ความครอบคลุม/ตรงตาม 1) ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ ของ
 ครอบคลุม  ครอบคลุมบางส่วน  ไม่ครอบคลุม ไม่ทราบ
กลุ่มเป้าหมาย
2) ความตรงตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย
 ตรง  ตรงบางส่วน  ไม่ตรง  ไม่ทราบ
3.2 กำรมีส่วนของเกษตรกรในกำรดำเนินกำรกับกลุม่ แปลงใหญ่ โปรดทาเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านมีส่วนร่วมดาเนินการโครงการ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร
กำรมีส่วนร่วมดำเนินกำร
1.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
1.มีส่วนร่วม
(ดำเนินกำรภำยในวันที่ 31 มี.ค. 64)
2.ไม่มีส่วนร่วม
เนื่องจาก.........................................................................
2 การทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ดำเนินกำรภำยในวันที่ 31 มี.ค. 64)
3. การดาเนินการตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (ดำเนินกำรหรือประมำณกำรทันภำยในเดือนธ.ค. 64)

1.มีส่วนร่วม
2.ไม่มีส่วนร่วม
เนื่องจาก..........................................................................

1.มีส่วนร่วม
2.ไม่มีส่วนร่วม
เนื่องจาก.........................................................................
4. การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สานักงานตรวจ
1.มีส่วนร่วม
บัญชีในพื้นที่แนะนาการบันทึกบัญชีโครงการและเอกสารบันทึก
2.ไม่มีส่วนร่วม
บัญชีโครงการ (ดำเนินกำรหรือประมำณกำรทันภำยในเดือนธ.ค. 64) เนื่องจาก.........................................................................
5. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการ
1.มีส่วนร่วม
และเอกสารบันทึกบัญชีโครงการ
2.ไม่มีส่วนร่วม
(ดำเนินกำรหรือประมำณกำรทันภำยในเดือนธ.ค. 64)
เนื่องจาก.........................................................................
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงกำรฯ
4.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
รำยกำร
ผลกระทบโครงกำร
ทรำบ/ได้รับ/
ไม่ทรำบ/ไม่ได้รับ/
ใช้ประโยชน์
ไม่ใช้ประโยชน์
1. ท่านทราบ/ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์/
เนื่องจาก...............
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วหรือไม่
……………………………………
2. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ/
เนื่องจาก...............
อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตร
……………………………………
แล้วหรือไม่

ระดับควำมพึงพอใจ
1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง
,4=มำก, 5=มำกที่สุด
ระดับคะแนน......................................
ระบุเหตุผล........................................
ระดับคะแนน......................................
ระบุเหตุผล.........................................

4.2 ผลกระทบโครงกำร
1. ท่ำนได้ใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรในปีเพำะปลูก 2564/65 แล้วหรือไม่
ใช้ประโยชน์แล้ว
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ตอบข้อมูลก่อนมีโครงกำรเพื่อเป็นฐำนข้อมูล)
รำยกำร

ก่อนโครงกำรปีเพำะปลูก 2563/64

1. ด้านการลดต้นทุนการ ด้านพืช ......................... บาท/ไร่
ผลิต
ด้านประมง ........................ บาท/ไร่
หรือ ......................... หน่วย.....................
ด้านปศุสัตว์ ........................ บาท/ตัว
หรือ ......................... หน่วย.....................
ด้านอื่น ๆ ระบุ............................ หน่วย..............
ด้านพืช ......................... กก.ไร่
2. ด้านการเพิ่มผลผลิต
ด้านประมง ........................ กก./ไร่
หรือ ....................ระบุหน่วย.....................
ด้านปศุสัตว์ ........................ กก./ตัว
หรือ ....................ระบุหน่วย.....................
ด้านอื่น ๆ ระบุ..................
................... ระบุหน่วย.....................
1) การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพ
1. ได้รับการรับรอง
 (1) มาตรฐาน GAP (2) เกษตรอินทรีย์
 (3) อื่น ๆระบุ............................
2.ไม่ได้การรับรอง

หลังโครงกำรปีเพำะปลูก 2564/65

ด้านพืช ......................... บาท/ไร่
ด้านประมง ........................ บาท/ไร่
หรือ ......................... หน่วย.....................
ด้านปศุสัตว์ ........................ บาท/ตัว
หรือ ......................... หน่วย.....................
ด้านอื่น ๆ ระบุ...................... หน่วย....................
ด้านพืช ......................... กก.ไร่
ด้านประมง ........................ กก./ไร่
หรือ ....................ระบุหน่วย.....................
ด้านปศุสัตว์ ........................ กก./ตัว
หรือ ....................ระบุหน่วย.....................
ด้านอื่น ๆ ระบุ..................
................... ระบุหน่วย.....................
1) เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับ
สามารถเพิ่มคุณภาพ/แปรรูป ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
เพิ่มคุณภาพ/สร้างมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
อธิบาย………………………………………………………………
……………………………………………………………
ไม่เพิ่มคุณภาพ/สร้างมูลค่าสินค้า
เนื่องจาก…………………………………………………
...............................................................................
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รำยกำร

4.ด้านการตลาด

5.ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม

ก่อนโครงกำรปีเพำะปลูก 2563/64

2) การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
1. มีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
เช่น ………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
2.ไม่มี เนื่องจาก………………………………………
………………………………………………………………………
1) การทาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
1.มีการทาข้อตกลง
2.ไม่มีการทาข้อตกลง
2) ราคาจาหน่ายผลผลิต
ราคาจาหน่ายผลผลิต ................ บาท/กก.
หรือ.......................... ระบุหน่วย.......................
1) การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต
1.ร่วมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต
(1) ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
(2) ซื้อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด
2.ไม่ร่วมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต
2) การรวมกลุ่มกันจาหน่ายผลผลิต
1.ร่วมกลุ่มกันจาหน่าย
(1) สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้
(2) ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้
2.ไม่ร่วมกลุ่มกันจาหน่าย

หลังโครงกำรปีเพำะปลูก 2564/65

1) การทาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
1.มีการทาข้อตกลง
2.ไม่มีการทาข้อตกลง
2) ราคาจาหน่ายผลผลิต
ราคาจาหน่ายผลผลิต ................ บาท/กก.
หรือ.......................... ระบุหน่วย.......................
1) การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต
1.ร่วมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต
(1) ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
(2) ซื้อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด
2.ไม่ร่วมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต
2) การรวมกลุ่มกันจาหน่ายผลผลิต
1.ร่วมกลุ่มกันจาหน่าย
(1) สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้
(2) ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้
2.ไม่ร่วมกลุ่มกันจาหน่าย

ส่วนที่ 5 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
รำยกำร
1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการทางานของเจ้าหน้าที่โครงการระดับใด
2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการทางานของประธานกลุ่ม/คณะกรรมการกลุ่มระดับใด
3.ท่านมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการดาเนินงานโครงการในระดับใด
4.ท่านมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนระดับใด
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดาเนินงานโครงการฯในระดับใด
หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด

ระดับควำม
พึงพอใจ
(1 – 5)

เหตุผลประกอบ
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ส่วนที่ 6 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
ปัญหำ/อุปสรรค
(1) ขั้นตอนการชี้แจง แนวทางการดาเนินงานโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(2) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(3) ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(4) ขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(5) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ.
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(6) ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ......................................................
(7) ขั้นตอนการติดตามให้คาแนะนากลุ่มแปลงใหญ่
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(8) ขั้นตอนการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 ไม่มี  มี ระบุ.......................................................
(9) ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
 ไม่มี  มี ระบุ......................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
 ไม่มี  มี ระบุ......................................................

ข้อเสนอแนะ
(1) ขั้นตอนการชี้แจง แนวทางการดาเนินงานโครงการ
..................................................................................................
(2) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
..................................................................................................
(3) ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล
..................................................................................................
(4) ขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดโครงการ
..................................................................................................
(5) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
..................................................................................................
(6) ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
..................................................................................................
(7) ขั้นตอนการติดตามให้คาแนะนากลุ่มแปลงใหญ่
..................................................................................................
(8) ขั้นตอนการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
..................................................................................................
(9) ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
..................................................................................................
(10) อื่น ๆ ระบุ
........................................................................................
………………………………………………………………………………………

โดย ศูน ย์ป ระเมิ นผล และส านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรที่ 1 -12 สานัก งานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุ งเทพมหานคร
โทร. 02-579-0555 Email : Infraeva@gmail.com
ชื่อผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................. วัน/เดือน/ปี.........................................................................

ภาคผนวก จ
ประมวลภาพ กลุ่มแปลงใหญ่จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

137

ประมวลภาพ กลุ่มแปลงใหญ่จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
1. ภาคเหนือ
1.1 จังหวัดเชียงใหม่
1) กลุ่มแปลงใหญ่ลาไย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว

2) กลุ่มแปลงใหญ่มันเทศ ต.สันทราย อ.ฝาง

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.หนองแก๋ว อ.หางดง

4) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต
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1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง

2) กลุ่มแปลงใหญ่บุก ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย

3) กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียม ต.ทุ่งยาว อ.ปาย

1.3 จังหวัดลาพูน
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.นาทราย อ.บ้านลี้

2) กลุ่มแปลงใหญ่ลาไย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
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1.4 จังหวัดลาปาง
1) กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพร ต.เถินบุรี อ.เถิน

2) กลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลัง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ

4) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร

1.5 จังหวัดพะเยา
1) กลุ่มแปลงใหญ่ลาไย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคาใต้

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ห้วยลาน อ.ดอกคาใต้

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง

1.6 จังหวัดพิษณุโลก
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย

2) กลุม่ มะม่วงคุณภาพวังน้าบ่อ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง
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3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

4) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวบ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์

5) กลุ่มผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านแหลมพระธาตุ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม

6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดาสมุนไพรบ้านเซิงหวาย ต.ลุกเทียม อ.พรมพิราม

1.7 จังหวัดน่าน
1) กลุ่มแปลงใหญ่มะขาม หมู่ที่ 4 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว ต.พงษ์ อ.สันติสุข

3) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง

4) กลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล ต.แม่สา อ.เวียงสา

5) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มทุ่งศรีทอง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา

6) กลุม่ แปลงใหญ่หม่อนไหม ต.หนองแดง อ.แม่จริม
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1.8 จังหวัดตาก
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.วังหมัน อ.สามเงา

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 12 ต.ยกระบัตร อ.สามเงา

3) กลุม่ แปลงใหญ่ลาไย หมู่ที่ 2 ต.สามเงา อ.สามเงา

4) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ต.ตลุกกลางทุ่ง ต.เมืองตาก

1.9 จังหวัดสุโขทัย
1) กลุม่ แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐทุ่งพล้อ
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวเหนียว ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย

3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน

4) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาหมอชุมพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ

5) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพาราบ้านแม่ทาง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย

1.10 จังหวัดแพร่
1) กลุม่ แปลงใหญ่พริก หมู่ที่ 3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง

3) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตาบลวังหงส์ อาเภอเมือง

4) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น

1.11 จังหวัดอุตรดิตถ์
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวโพดสหกรณ์นิคมฟากท่า จากัด
0

2) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตร
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3) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน

4) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ วิสาหกิจชุมชนงอมมดซิตี้

1.12 จังหวัดนครสวรรค์
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน ต.โคกหม้อ

2) กลุม่ แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน

1.13 จังหวัดกาแพงเพชร
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ถ้ากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อน ต.ดอนแตง อ.ขานุวรลักษณบุรี

1.14 จังหวัดพิจิตร
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.สามง่าม อ.สามง่าม

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.หนองโสน อ.สามง่าม

1.15 จังหวัดอุทัยธานี
1) กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต

2) กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.เขาหวางทอง อ.หนองฉาง
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1.16 จังหวัดเพชรบูรณ์
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ต.ภูน้าหยด อ.วิเชียรบุรี

2) กลุ่มแปลงใหญ่มะขามหวาน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านโตก อ.เมือง

4) กลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหม ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ

1.17 จังหวัดเชียงราย
1) กลุม่ แปลงใหญ่สับปะรดภูแล
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2) แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหลวง

3) กลุม่ แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม

4) กลุม่ กบนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน

5) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ต.บ้านแซว

150
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 จังหวัดอุดรธานี
1) กลุ่มแปลงใหญ่มันสาปะหลัง หมู่ที่ 5 7 9

2) กลุ่มแปลงใหญ่ราชินีข้าวเหนียว ต.บ้านก้อง

3) กลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล

4) กลุ่มแปลงใหญ่ สหกรณ์ สกย. เมือง-หนองวัวซอ ยางพารา ม.6 ต.หนองบัวบาน

2.2 จังหวัดหนองคาย
1) กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.โพนพิสัย

3) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ อ.เฝ้าไร่

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา อ.รัตนวาปี

2.3 จังหวัดสกลนคร
1) กลุ่มแปลงใหญ่หวาย อ.ภูพาน

2) กลุ่มแปลงใหญ่พริก อ.กุสุมาลย์
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3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.ด่านม่วงคา

4) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.พรรณา

2.4 จังหวัดหนองบัวลาภู
1) กลุ่มแปลงใหญ่อ้อย ต.โนนม่วง

2) กลุม่ แปลงใหญ่พืชผัก ต.เมืองใหม่

3) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวหนองบัวใต้
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4) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนยางพาราแปลงใหญ่ห้วยเดื่อ

2.5 จังหวัดเลย
1) กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก(แตงกวา) บ้านหนองอีเปี้ย

2.6 จังหวัดขอนแก่น
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนาขวัญ

2) กลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรดงมูล 2

2.7 จังหวัดกาฬสินธุ์
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 1

3) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ สหกรณ์การเกษตรร่องคา จากัด

4) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก

2.8 จังหวัดร้อยเอ็ด
1) กลุ่มมันสาปะหลังแปลงใหญ่แวง

2) กลุ่มนาแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโพนโพธิ์ ม.7
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3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงโคเนื้อศรีสุวรรณ

4) กลุ่มห้างหุ้นส่วนจากัดแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามอาจสามารถ

5) กลุ่ม หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เส้นไหมบ้านโนนไชยศรี

6) กลุ่ม หจก.วิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านหนองแล้ง

2.9 จังหวัดมหาสารคาม
1) กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 7
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8

3) กลุ่มแปลงใหญ่ไก่งวงตักศิลา

4) กลุ่มแปลงใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหมู่ 1

2.10 จังหวัดนครราชสีมา
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง (กลุ่มจังหวัด)

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว
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3) กลุม่ แปลงใหญ่โคนมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพลกรัง

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพาราลาเพียก

5) กลุม่ แปลงใหญ่หม่อนไหมตาบลสระตะเคียน

2.11 จังหวัดบุรีรัมย์
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ม.10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว ม.11 บ.หนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
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3) กลุม่ แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ

4) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาตะเพียน ต.สระทอง อ.หนองหงส์

2.12 จังหวัดชัยภูมิ
1) กลุม่ แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ต.โพนทอง

3) กลุม่ แปลงใหญ่หม่อนไหมหมู่ 4 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์
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4) กลุม่ แปลงใหญ่หม่อนไหมบ้านวังหินหมู่ 4 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น

2.13 จังหวัดสุรินทร์
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง บ.หนองยาว ม.6 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท

2) กลุม่ แปลงใหญ่ประมง(ปลานิล) ต.เทนมีย์ อ.เมือง

2.14 จังหวัดอุบลราชธานี
1) กลุม่ แปลงใหญ่พืชผัก ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3 ต.สารภี อ.โพธ์ไทร
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3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ บ้านตูม อ.นาจะหลวย

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา ฮักลาโดมใหญ่ บ.ฝั่งเพ

2.15 จังหวัดมุกดาหาร
1) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตาบลบ้านเป้า

2) กลุม่ แปลงใหญ่แปลงใหญ่ข้าวตาบลหนองสูงใต้

3) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรยางพาราคาบง
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2.16 จังหวัดยโสธร
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ม.4 ต.กระจาย

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.ห้วยแก้ง

3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อทรายมูล

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา ม.6 ต.ไทยเจริญ

2.17 จังหวัดอานาจเจริญ
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลัง ม.2 ตาบลคาเขื่อนแก้ว
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน

3) กลุม่ บริษัทแปลงใหญ่โคขุน จากัด หมู่ 4

4) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาตะเพียนตาบลดงบัง

5) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว

6) กลุม่ แปลงใหญ่ไหมหัตถกรรมเปือยหัวดง
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2.18 จังหวัดศรีสะเกษ
1) กลุม่ แปลงใหญ่พริกบ้านพันลา ม.5 ตาบลบัวน้อย

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล

3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ อ.เมืองจันทร์

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพาราตาบลอีปาด

2.19 จังหวัดบึงกาฬ
1) กลุม่ แปลงใหญ่เห็ดโนนแก้ว หมู่ 4 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย

3) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 2 ต.ถ้าเจริญ อ.โซ่พิสัย

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด

2.20 จังหวัดนครพนม
1) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดบ้านนาใน

2) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม
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3) กลุม่ หจก.ข้าวแปลงใหญ่พระกลางทุ่ง

4) กลุ่ม หจก.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านแก่งโพธิ์
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3. ภาคกลาง
3.1 จังหวัดชัยนาท
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว ต.วังตะเคียน

2) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้ออาเภอหนองมะโมง

3) กลุม่ แปลงใหญ่ปลากรายและปลาน้าจืดอื่นๆ จ.ชัยนาท

3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี
1) กลุม่ แปลงใหญ่ทั่วไปข้าวเกษตรกรบ้านหนองบัว

2) กลุม่ แปลงใหญ่(ข้าว) หนองผักนาก อ.สามชุก
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3) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มเกษตรกรทานาทัพหลวง

3.3 จังหวัดอ่างทอง
1) กลุม่ แปลงใหญ่แพะเนื้อตาบลรามะสัก

3.4 จังหวัดสระบุรี
1) กลุม่ ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม

2) กลุม่ ผู้เลี้ยงปลาดุกแปลงใหญ่อาเภอวังม่วง

3.5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวตาบลหันสัง
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2) กลุม่ นาแปลงใหญ่สามบัณฑิต

3.6 จังหวัดราชบุรี
1) กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตาบลท่านัด อาเภอดาเนินสะดวก

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านเจริญธรรม บ้านโป่ง

3.7 จังหวัดนครปฐม
1) กลุ่มแปลงใหญ่กระเพรา โหระพา

2) กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ที่ 9
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3) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวบ้านยาง

3.8 จังหวัดเพชรบุรี
1) กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ 3 หนองหญ้าปล้อง

2) กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอม

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.บางเค็ม

3.9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
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3.10 จังหวัดกาญจนบุรี
1) กลุม่ แปลงใหญ่กล้วยไข่ อ.ทองผาภูมิ

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา

3) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ หญ้าเนเปีย อ.เลาขวัญ

3.11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1) กลุม่ แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
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3) กลุ่มแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก

4) กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรเมืองมีนพัฒนาแพะนม

3.12 จังหวัดปทุมธานี
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.ลาลูกกา

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ต.คลองหก

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 16 ต.คลองสี่
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4) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาดุก

3.13 จังหวัดลพบุรี
1) กลุม่ แปลงใหญ่มันสาปะหลังห้วยขุนราม

2) กลุ่มส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดี

3) กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเพนียด

4) แปลงใหญ่โคนมท่าหลวง ม.5
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4. ภาคตะวันออก
4.1 จังหวัดปราจีนบุรี
1) กลุม่ แปลงใหญ่ผักดงบัง

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวบุฝ้าย

3) กลุม่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

4) กลุม่ แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้ง

4.2 จังหวัดสระแก้ว
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวหนองแวง

3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ

4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา

4.3 จังหวัดจันทบุรี
1) กลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน

2) กลุม่ แปลงใหญ่มังคุด
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3) กลุม่ แปลงใหญ่โคนม

4) กลุม่ แปลงใหญ่กุ้งขาว

4.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1) กลุม่ แปลงใหญ่ลาไย

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวศาลาแดง

3) กลุม่ แปลงใหญ่ปลานิล
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4) กลุม่ แปลงใหญ่หม่อนไหม

4.5 จังหวัดสมุทรปราการ
1) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าว

2) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาสลิด

4.6 จังหวัดสมุทรสงคราม
1) กลุม่ แปลงใหญ่มะพร้าว ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

4.7 จังหวัดสมุทรสาคร
1) กลุ่มแปลงใหญ่เกลือ

177
5. ภาคใต้
5.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) กลุม่ แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกบทรัพย์ทวี

2) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา กลุ่มน้้ายางสด บ้านในช่อง

5.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
1) กลุม่ แปลงใหญ่ผึ้งโพรง

2) กลุม่ แปลงใหญ่ข้าวท่าไร่

3) กลุม่ แปลงใหญ่แพะ
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5.3 จังหวัดระนอง
1) กลุม่ แปลงใหญ่กาแฟ

2) กลุม่ แปลงใหญ่มังคุด

3) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ

5.4 จังหวัดชุมพร
1) กลุม่ แปลงใหญ่มะพร้าว ต.บางสน อ.ประทิว

2) กลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
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3) กลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.บ้านนา อ.เมือง

5.5 จังหวัดพังงา
1) กลุม่ แปลงใหญ่มังคุด

5.6 จังหวัดสงขลา
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส หมู่ที่ 3 4 ต้าบลเชิงแส หมู่ที่ 1 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์

2) กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามันรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์

3) กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
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4) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด

5.7 จังหวัดสตูล
1) กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวแก่ ต.ละงู อ.ละงู

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.เขาขาว อ.ละงู

3) กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ต.เขาขาว อ.ละงู

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.น้้าผุด อ.ละงู
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5.8 จังหวัดพัทลุง
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน

2) กลุม่ แปลงใหญ่โคเนื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน

3) กลุม่ แปลงใหญ่ปลาดุก หมู่ที่ 14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

5.9 จังหวัดตรัง
1) กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ม.7 ต.ควนเมา อ.รัษฎา
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ

3) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวชารสามัคคีท้านาโคกสะบ้า หมู่ที่ 1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.น้้าผุด อ.เมือง

5.10 จังหวัดปัตตานี
1) กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวแก่ ต.ตะโล๊ะดือรามัน อ.กะพ้อ

2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.โล๊ะ อ.ยะหริ่ง
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3) กลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จ้ากัด

4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ตรัง ต.เกาะจัน อ.มายอ

5.11 จังหวัดนราธิวาส
1) กลุม่ แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ต.โคกเคียน อ.เมือง

2) กลุม่ แปลงใหญ่มังคุด ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

5.12 จังหวัดยะลา
1) กลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง
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2) กลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ปุโรง อ.กรงปินัง

3) กลุม่ แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ต.วังพญา อ.รามัน

5.13 จังหวัดกระบี่
1) แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน อ.ล้าทับ จ้ากัด

2) กลุม่ แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน อ.เขาพนม

3) กลุม่ แปลงใหญ่แพะเครือข่าย อ.คลองท่อม
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4) กลุม่ แปลงใหญ่ยางพารา ต.เกาะศรีบอยา

