รายงานการประเมินผล
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะทางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการประเมินผล
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะทำงำนติดตำมประเมินผลแผนงำนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินการแผนงาน
ยุทธศาสตรปฏิ รูป โครงสรางการผลิต ภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นเจาภาพหลั ก) และ
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒ นาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก)
รวม 22 โครงการ มีวัตถุประสงคเพื่ อสนั บสนุนการปรับโครงสรางภาคการเกษตร เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ต
สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร และยกระดับรายไดเกษตรกร การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อทราบผลการดําเนินงานและผลลัพธจากการใชปจจัยนําเขาและกระบวนการดําเนินงานโครงการ โดยใช
IPOO เปนรูปแบบในการประเมินผล เปนผลการดําเนินงานตั้งแตไดรับงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2562
ผลการประเมิน พบวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิช ย และ
กระทรวงอุต สาหกรรม รวม 16 หนวยงาน และคณะกรรมการขับ เคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไข
ปญหาภาคการเกษตร คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เ กี่ย วขอ ง ไดรว มกัน ดําเนิน งานโครงการ
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ํา 2,568 แหง สนับสนุนเกษตรกร 1,857,517 ราย สถาบันเกษตรกร
692 แหง และผูป ระกอบการ 5,545 ราย ในพื้น ที่ 77 จังหวัด ทั่ว ประเทศ โดยเบิกจา ยงบประมาณ
ทั้งสิ้น 21,178.1556 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.75 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 24,989.2532 ลานบาท
ทั้งนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด รอยละ 89.82 เห็นวาไดรับงบประมาณเพียงพอ และ
รอยละ 87.20 ไดรับงบประมาณทันเวลา
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร พบวา (1) การสนับสนุ นโครงสราง
พื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน 2,568 แหง ทําใหมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
13,860 ไร พื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635 ไร เกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน
(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต สามารถ
ลดพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกยางพาราและขาว 73,707.68 ไร เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบ
อาชีพอื่นที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตลาด 13,829 ราย เกษตรกรที่ไดรับการจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ํามีรายจายลดลงเฉลี่ยปละ 706.05 บาท/ไร โดยพืชระยะสั้นที่ใหผลผลิตแลวมีผลตอบแทน
สูงกวาการปลูกขาวเฉลี่ย 3,182.78 บาท/ไร (3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
โดยการอบรมใหความรู 1,653,383 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย ทําใหเกษตรกรรอยละ 74.36
มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 62.82 มีรายจายลดลง และรอยละ 81.78 มีแหลงจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น ศูนยผลิต
หัวเชื้อจุลินทรียสามารถผลิตได 52,902.63 ลิตร แจกจายเกษตรกร 6,204 ราย สงผลใหสมาชิกรอยละ 82.67
ลดรายจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได อาสาปศุสัตวใหบริการผสมเทียมสัตวของเกษตรกรได 231,000 ตัว
ทําใหเกษตรกรรอยละ 56.91 มีคาใชจายในการผสมเทียมลดลง เกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑใชเองสามารถลด
คาใชจายได 2,468.82 บาท/ราย (4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิต

ค
และราคา พบวา สถาบันเกษตรกรที่ไดรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณเกี่ยวเนื่อง สามารถรวบรวมผลผลิต
482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลานบาท
เกษตรกรไดรับประโยชน 518,357 ราย ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานระยะทาง 710.33 กม. ปริมาณ
น้ํายางที่ใช 1,805.75 ตัน มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน สถาบันเกษตรกร
และผูประกอบกิจการยางใชสินเชื่อเพื่อรวบรวมยางพารา 882,736.906 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท
และผูประกอบการ SMEs ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทําใหลดตนทุนไดรอยละ 17.64 ลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84 และเพิ่มยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการรวมทั้งสิ้น 478.08 ลานบาท และ (5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับ
สินคาเกษตรที่มั่นคง เกษตรกรสามารถเขาสูการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 1,274 ราย
พื้นที่ 17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 33 จําหนายสินคาไดราคาเพิ่มขึ้น รอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง
รอยละ 37.34 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 54.67 มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรละ 5,912.64 บาท/ป และรอยละ 52
ลดรายจายในการบริโภคไดเฉลี่ย 3,195 บาท/ป เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา (1) การเพิ่มทักษะ
อาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 170,701 ราย ทําใหเกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนาย
ผลผลิตไดราคาที่เพิ่มขึ้น รอยละ 39.51 ตนทุนการผลิตลดลง รอยละ 18.18 ผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 24.83
มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลง เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท และรอยละ 56.00
มีชองทางการจําหนายสินคาเพิ่มขึ้น และ (2) การจางแรงงานชลประทาน ซอมแซมบํารุงรักษาพื้นที่ชลประทาน
9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท ทําใหเกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทา
ของวงเงินที่มีการใชจายตามสัดสวนมูลคาที่นําไปใชจาย
ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโครงการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
โครงการอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.52
ขอคนพบและขอเสนอแนะ จากการประเมินผลในภาพรวม ดังนี้
(1) งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝนและมีระยะเวลาจํากัด ทํ าใหดําเนิ น การเป นไปดวย
ความยากลําบากโดยเฉพาะโครงการลักษณะงานกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณใหสามารถดําเนินการ
ในชวงฤดูแลงและขยายเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการดําเนินงานของแตละโครงการ
(2) เกษตรกรบางสวนไดดําเนินการเพาะปลูกไปแลวกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณ ทําให
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยควรดําเนินการกอน
ฤดูการผลิตเพื่อใหเกษตรกรไดเตรียมความพรอมและทันตอฤดูการผลิต
(3) การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุป กรณ ใหกลุมเปาหมายบางรายการลาชากวาแผนที่กําหนด
ทําใหบางสวนยังไมมีการนําไปใชประโยชน ควรจัดหาและสงมอบใหทันการใชประโยชนของเกษตรกร

ง
(4) การฝกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับการทําเกษตรในพื้นที่ มีระยะเวลานาน
สถานที่อบรมอยูไกล และอยูในชวงฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร
ปรับเนื้อหาใหเหมาะสม กระชับ และหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว
(5) สถาบันเกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อจัดจางปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
ที่เกี่ยวเนื่อง ขาดบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการจัดซื้อจัดจาง โดยควรจัดทําคูมือและอบรม
ใหความรู รวมทั้งติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิด
(6) เกษตรกรกลุมเปาหมายมีความซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน โดยควรกําหนดหลักเกณฑ
การคัดเลือกเกษตรกรใหชัดเจนและมีระบบตรวจสอบความซ้ําซอนกอนดําเนินงานโครงการ
(7) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
โดยใชยางเปนสวนผสม ในชวงแรกเจาหนาที่ยังไมมีความชํานาญในการควบคุมและตรวจสอบโครงการ
เนื่องจากเปนโครงการใหมยังไมเคยดําเนินการมากอน ควรใหความรูกับเจาหนาที่เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่โครงการกําหนดไว
(8) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เกษตรกรกลุมเปาหมาย
บางรายมีชื่อซ้ําซอนกับโครงการอื่น บางรายติดตอไมได บางสวนเปนผูสูงอายุไมสะดวกในการเขารับการอบรม
อีกทั้งคาพาหนะและที่พักของแตละหนวยงานมีอัตราไมเทากัน โดยควรกําหนดคุณสมบัติเกษตรกรใหชัดเจน
และมีระบบการตรวจสอบความซ้ําซอน จัด อบรมในพื้น ที่ใกลกับ เกษตรกรหรือมีบ ริการรถรับ สง และ
ควรกําหนดคาพาหนะและที่พักในอัตราเดียวกันทุกหนวยงาน
(9) เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีธนาคารทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายเดินทางไปเปดบัญชี
ธนาคารเพื่อรับเงินตามโครงการ โดยควรใหผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงทําความเขาใจแกเกษตรกร รวมถึง
ใหสามารถพิจารณารูปแบบการจายเปนเงินสดหรือเขาบัญชีธนาคารตามความเหมาะสม
(10) โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ในชวงแรกมีหลักเกณฑการรับสมัคร
เกษตรกรเพื่อจางแรงงานไมชัดเจน โดยควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับสมัครเกษตรกรเขารวม
โครงการใหชัดเจนกอนเริ่มดําเนินโครงการ

คํานํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่ อดําเนิน งานตามแผนงานยุทธศาสตรปฏิ รูป โครงสรางการผลิตภาคเกษตร และแผนงาน
ยุทธศาสตรเ สริมสรางศักยภาพและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ภายใตการขับเคลื่อนโครงการไทยนิย มยั่งยืน
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่ม
สินคาทางการเกษตร และยกระดับรายไดเกษตรกร
คณะกรรมการบริห ารการขั บเคลื่อนงานนโยบายสําคัญ และแกไขป ญหาภาคการเกษตร โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ไดมีคําสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 แตงตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร มีรองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เปนประธาน ผูแทนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณที่ไดรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนคณะทํางาน มีอํานาจ
หนาที่ 1) กําหนดกรอบและวิธีการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิต
ภาคการเกษตร ที่ไดรับงบประมาณรายจายป พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 2) ติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร
การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรที่ไดรับงบประมาณรายจายป พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม และ 3) รายงาน
ผลการติดตามประเมินผลตอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร
การประเมินผล ใชรูปแบบของคณะทํางานเปนกลไกในการดําเนินงานเพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ ไดมีสวนรวมในการประเมินผล รายงานการประเมินผล ประกอบดวย 2 สวน
คือ 1) ขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ และ 2) ขอมูลจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด จากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมโครงการ โดยสุมสัมภาษณ
ตามจํานวนตัวอยาง เปนขอมูลการดําเนินงานโครงการตั้งแตเริ่มตนโครงการ 16 พฤษภาคม 2561 - 31
กรกฎาคม 2562
บัดนี้ คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร
ไดจัดทํารายงานการประเมินผลฯ เสร็จเรียบรอยแลว หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 2561 ไดรับทราบผลการประเมินผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานโครงการตาง ๆ พิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร ประชาชน และภาครัฐ
ตอไป
กันยายน 2562
คณะทํางานติดตามประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร

ฉ
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 สาระสําคัญของแผนงานยุทธศาสตร
1.1 ความเปนมา
1.2 วัตถุประสงคของแผนงานยุทธศาสตร
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.4 รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ
1.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสําคัญของการประเมินผล
2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล
2.4 วิธีการประเมินผล
2.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
บทที่ 3 ผลการประเมินผลภาพรวม
3.1 ปจจัยนําเขา (Inputs)
3.2 กระบวนการ (Processes)
3.3 ผลได (Outputs)
3.4 ผลลัพธ (Outcomes)
3.5 ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโครงการ
บทที่ 4 การประเมินผลรายโครงการ
4.1 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
4.2 โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
4.3 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
4.4 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่น
ที่เหมาะสม
4.5 โครงการศูนยขยายพันธุพืช
4.6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
4.7 โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว

หนา
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1
1
1
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2
5
7
7
7
7
8
13
15
15
20
23
31
35
37
38
59
73

88
101
111
130

ช
สารบัญ
4.8 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
4.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
4.10 โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
4.11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง)
4.12 โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4.13 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
4.14 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
4.15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
4.16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
4.17 โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
4.18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
4.19 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค
4.20 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
4.21 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร
บทที่ 5 สรุป และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
5.2 ขอคนพบและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 คําสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ภาคผนวกที่ 2 ตัวชี้วัดรายโครงการ
ภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานรายจังหวัด (แผนบันทึกขอมูล)

หนา
142
188
214
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236
252
271
278
284
289
323
338
356
381
393
393
398
401
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

ประเด็น และตัวชี้วัดของการประเมินผล
จํานวนตัวอยางการประเมินผล
การเบิกจายงบประมาณ
ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ
ผลการดําเนินงานสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และ
ดานน้ําระดับชุมชน
ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
และลดตนทุนการผลิต
ผลการดําเนินงานสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย
การดําเนินงานสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
ผลการดําเนินงานสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง
ผลการเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการดําเนินงานโครงการ
การใชจายงบประมาณโครงการ
ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
การดําเนินงานตามกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
ผลลัพธของโครงการ
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการการดําเนินกิจกรรม
ความพึงพอใจของเกษตรกร
ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผลลัพธของโครงการ
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภท
ชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภท
ชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผลลัพธของโครงการ
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล ฯ
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4.16
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ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล ฯ
การจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ
กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ผลการดําเนินโครงการ
การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
พื้นที่รับประโยชนจากโครงการ
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
การใชประโยชนจากแหลงน้ําเกษตรกร
ความเห็นของเกษตรกรตอประโยชนของโครงการที่ชวยแกปญหาดานน้ํา
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2561
ผลการดําเนินโครงการ
การฟงคําชี้แจง การสํารวจรังวัดพื้นที่ และเหตุผลที่สมัครเขารวมโครงการ
พื้นที่ตัดโคนตนยางพาราและจํานวนเกษตรกร
การสนับสนุนเงินอุดหนุน และการนําเงินไปใชประโยชน
การใชจายเงินลงทุน
รายไดของครัวเรือนเกษตรกรจากยางพารา
รายไดของเกษตรกรจากกิจกรรมปรับเปลี่ยนอาชีพ
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการ
ผลการเบิกจายงบประมาณ
การประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการตอเกษตรกร
ผลไดที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
จํานวนพื้นที่และรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําของเกษตรกร
ปจจัยการผลิตที่สนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร
เหตุผลการปรับเปลี่ยนการผลิต
รายจายที่เกิดขึ้นกอนและหลังการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
การขยายพื้นที่การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ
ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนา
55
61
63
65
66
66
66
67
68
69
74
75
77
78
80
80
81
82
83
89
90
92
93
94
95
95
96
97
97
98
102

ญ
สารบัญตาราง
ตารางที่
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75

ผลการดําเนินงานโครงการ
การใชประโยชนโรงเรือนและครุภัณฑ
ความพึงพอใจตอการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการ
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ
การจัดหาและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ
การอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
ความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีของเกษตรกรกอน - หลังมีโครงการ
ปริมาณผลผลิตขาวปการผลิต 2560/61
ชนิดผลิตภัณฑ กอนและหลังมีโครงการ
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ/ผลกําไรเฉลี่ย
การผลิตเมล็ดพันธุพืช
รายไดจากการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับจากโครงการ
การบริหารจัดการกลุมเกษตรกร และการใชเครื่องมือ อุปกรณ
เมล็ดพันธุพืชที่ผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ความพึงพอใจของเจาหนาที่และเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ
ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ
ประเภทสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการฯ
สื่อที่เกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ
ราคาจําหนายพันธุสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุฯ
ราคาพันธุสัตวที่เกษตรกรซื้อเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ
รายไดจากการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ
การขยายพันธุสัตวที่เกษตรกรซื้อจากศูนยขยายพันธุ
ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
การใชสื่ อประชาสั มพันธ ของเจ าหน าที่ และการรับ ทราบขาวสารของเกษตรกร
ในโครงการ
ความทันเวลาของการฝกอบรมเกษตรกร
ผลการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกรและกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร

หนา
105
106
107
108
112
114
115
115
116
117
118
119
119
121
123
125
126
131
132
132
134
138
139
139
140
140
146
147
148

ฎ
สารบัญตาราง
ตารางที่
4.76
4.77
4.78
4.79
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.90
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
4.100
4.101
4.102
4.103
4.104
4.105

เหตุผลของเกษตรกรในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร
ความสอดคลองของโครงการในกิจกรรมการพัฒนากลุมที่มีตอความตองการของชุมชน
กลุมเกษตรกรที่ไดรับการติดตามใหคําแนะนํา
รอยละของกิจกรรมที่เกษตรกรรวมกลุม
หลักสูตรที่เกษตรกรนําไปใชประโยชน
กลุมเกษตรกรที่มีรายไดจากการดําเนินการพัฒนากลุม
รอยละของการเปลี่ยนแปลงรายได/รายจาย/แหลงจําหนายของเกษตรกร
การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของกลุมเกษตรกร
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่มีตอการฝกอบรมเกษตรกร
ระดับความคิดของเจาหนาที่และประธานกลุมฯ เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนากลุมเกษตรกร
ความพึงพอใจของประธานกลุมที่มีตอโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
การใชสือ่ ประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
รายชื่อกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ที่ดําเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
ปริมาณการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียจําแนกเปนรายศูนย
ความเพียงพอในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ประธานชมรม/สหกรณ)
ความเพียงพอในการรับบริการหัวเชื้อจุลินทรียของสมาชิก
การลดคาใชจายในการใชยาปฏิชีวนะ
กําลังการผลิตและมูลคาการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
ประมาณการรายจายในการผลิตจุลินทรียเฉลี่ยตอครั้ง
ประมาณการรายจายและผลตอบแทนเบื้องตน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
การใชสือ่ ประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
ปศุสัตวที่ไดรับการผสมเทียม
การผลิตน้ําเชื้อปศุสัตวพันธุดี
โคเนื้อและแพะที่เกิดจากโครงการ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ฝกอบรมเกษตรกร
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ
ความพึงพอใจของอาสาปศุสัตวที่มีตอโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูรับบริการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตวที่ผานการอบรม
จากโครงการ

หนา
148
149
149
150
151
151
152
152
153
154
154
155
159
161
163
164
165
166
166
167
168
169
174
175
175
176
176
177
178
178

ฏ
สารบัญตาราง
ตารางที่
4.106
4.107
4.108
4.109
4.110
4.111
4.112
4.113
4.114
4.115
4.116
4.117
4.118
4.119
4.120
4.121
4.122
4.123
4.124
4.125
4.126
4.127
4.128
4.129
4.130
4.131
4.132
4.133
4.134
4.135
4.136

การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ความพึงพอใจของประธาน/กรรมการ ศพก./กลุมเกษตรกร
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
งบประมาณโครงการ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
งบประมาณโครงการ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
Young smart Farmer ที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
ความรูความเขาใจของ Young Smart Farmer ที่ไดรับจากการอบรม
ผูประกอบการเกษตรรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมฯ ในการทําธุรกิจเกษตร
ระดับการนําความรูท ี่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน
การสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร
ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ
ความพึงพอใจของ Young Smart Farmer ตอการดําเนินโครงการ
การใชจายเงินงบประมาณ
ประเภทธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

หนา
183
185
185
186
190
191
192
193
195
196
197
198
199
201
202
202
203
205
206
207
208
209
216
216
217
218
220
220
223
228
229

ฐ
สารบัญตาราง
ตารางที่
4.137
4.138
4.139
4.140
4.141
4.142
4.143
4.144
4.145
4.146
4.147
4.148
4.149
4.150
4.151
4.152
4.153
4.154
4.155
4.156
4.157
4.158
4.159
4.160
4.161
4.162
4.163
4.164

การดําเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจางของสถาบันเกษตรกร
ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
แผนรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
การใชประโยชนจากปจจัยโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
ผูใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการดําเนินงานโครงการ
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
ผลประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับของสถาบันเกษตรกร
ความเห็นตอการไดรับประโยชนและการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ความพึงพอใจตอโครงการ
ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่สาํ นักงานสหกรณจังหวัดและสถาบันเกษตรกรตอ
กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ผลการดําเนินงานโครงการ
ความคิดเห็นของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกหลังจากสถาบันเกษตรกร
ไดรับและใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
การจําหนายผลผลิตยางพาราในรูปแบบตาง ๆ ในชวงกอนมีโครงการ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรหลังจากเขารวมโครงการ
คณะกรรมการตรวจรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
ปริมาณความตองการ และผลการสงมอบยาง ป2561
ผลการดําเนินงานซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพารา
เปนสวนผสม
ผลลัพธเบื้องตนจากการดําเนินงานโครงการ
ผลการสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ผลการรวบรวมและจําหนายยางพาราของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

หนา
230
231
231
233
233
234
237
240
242
245
247
248
254
255
256
258
259
262
264
265
266
274
274
275
281
282
290
291

ฑ
สารบัญตาราง
ตารางที่
4.165
4.166
4.167
4.168
4.169
4.170
4.171
4.172
4.173
4.174
4.175
4.176
4.177
4.178
4.179
4.180
4.181
4.182
4.183
4.184
4.185
4.186
4.187
4.188
4.189
4.190
4.191

เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูรับการอบรม
อาชีพของผูเขารับการอบรม
การนําความรูไปใชประโยชนของผูที่ผานการอบรม
ผลกระทบตอธุรกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการอบรม
ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เหตุผลในการเขารวมโครงการ
ประเภทสถานประกอบการของผูเขารวมโครงการ
สถานประกอบการที่ไดรับเครื่องจักรและอุปกรณในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผลกระทบตอธุรกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ
ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
การรับรูขาวสารในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเภทของสถานประกอบการไดรับพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.192 ประเภทของการบริการที่ไดรับจากโครงการ
4.193 ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ
4.194 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
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4.195
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4.197
4.198
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4.203
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4.205
4.206
4.207
4.208
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4.211
4.212
4.213
4.214
4.215
4.216
4.217
4.218
4.219
4.220
4.221
4.222
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4.224

ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ
ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
เหตุผลในการเขารวมโครงการ
สถานประกอบการที่เขารวมโครงการแบงตามขนาดของกิจการ
ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการอบรม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ
ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูประกอบการในอนาคต
ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ความพึงพอใจดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดสนับสนุนและชวยเหลือ
การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ความพึงพอใจตอการใหบริการศูนย ITC
ประเภทของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม
ขนาดของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม
การรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เหตุผลในการเขารวมโครงการของผูเขารับการอบรม
ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ทั่วไป
ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ศักยภาพ
จํานวนผูผานการอบรม (Workshop) และการใหคําปรึกษา
ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากการเขารับการอบรม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ทั่วไป
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ศักยภาพ
การถายทอดความรู SMEs
ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไปตอโครงการ
ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอโครงการ
ความพึงพอใจในการใหคําแนะนําเชิงลึกของที่ปรึกษา
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4.225 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไปตอกระบวนการดําเนินงาน
4.226 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอกระบวนการดําเนินงาน
4.227 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการดําเนินกิจกรรมของผูเขารับการอบรม กลุม SMEs ทั่วไป
และกลุม SMEs ศักยภาพ
4.228 เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ
4.229 การจัดประชุมเจรจาการคา
4.230 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด
4.231 เกษตรกรที่เขารับการอบรม
4.232 เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรีย
4.233 การเปลี่ยนแปลงดานการเกษตรหลังนําความรูไปใชประโยชน
4.234 การรับรู รับทราบขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร
4.235 ระดับความรู ความเขาใจตอหลักสูตร และระดับการนําไปใชประโยชน
4.236 ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
4.237 ผลการเบิกจายงบประมาณ
4.238 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ
4.239 หลักสูตรที่ใชในการอบรมของแตละหนวยงาน
4.240 ประเภทสื่อที่เกษตรกรรับทราบโครงการ
4.241 ผลไดจากการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
4.242 ระดับความรู/ความเขาใจตอหลักสูตรที่ไดรับการถายทอด และการนําความรูไปใช
ประโยชน
4.243 ผลจากการนําความรู และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน
4.244 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ
4.245 ผลการเบิกจายงบประมาณ
4.246 ความทันเวลา ความเพียงพอ และขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
4.247 การดําเนินกิจกรรมในโครงการ
4.248 จํานวนโครงการที่ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
4.249 การจําแนกกลุมเกษตรกรผูรับจางเปนแรงงาน
4.250 การใชจายเงินแรงงานที่ไดรับ
4.251 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสงน้ํา และการระบายน้ํา
4.252 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคีในชุมชน
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ความเพียงพอของงบประมาณ
ความทันเวลาของงบประมาณ
การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตรปฎิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการของเกษตรกร
การรับรูขาวสารโครงการ
การดําเนินการตัดโคนตนยางพาราออกจากพื้นที่
รายไดของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ
ความเพียงพอของงบประมาณ
ความทันเวลาของงบประมาณ
การมีสวนรวมของเกษตรกร
ความเพียงพอของงบประมาณ
ความทันเวลาของงบประมาณ
การนําความรูไปใชประโยชนของเจาหนาที่
การเขารวมประชุมชี้แจง
กระบวนการดําเนินงานโครงการ
การใชประโยชนจากเครื่องมืออุปกรณที่ไดรับสนับสนุน
ศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ
ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร
แนวโนมการผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ ของเกษตรกรเครือขายที่ผลิตเมล็ดพันธุพืชตอเนื่อง
การกระจายผลผลิตกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว
การกระจายผลผลิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
ความคิดเห็นเจาหนาที่ตอคุณภาพเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตกอน - หลังมีโครงการ
ความตอเนื่องในการผลิตชีวภัณฑของเกษตรกร
การนําความรูที่ไดรบั จากการอบรมไปใชประโยชน
การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ของ Young Smart Farmer
ผลทางเศรษฐกิจ
การชี้แจงโครงการแกสถาบันเกษตรกร
การจัดทําแผนเครือขายสําหรับเชื่อมโยงธุรกิจ
ความพรอมในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ
ความเพียงพอของงบประมาณ

หนา
18
18
22
65
76
78
82
90
90
91
102
102
106
113
113
118
120
121
122
124
124
126
184
218
221
222
229
232
232
234
237

ต
สารบัญภาพ
ภาพที่
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53

ความทันเวลาของงบประมาณ
กลุมรายการที่ไดรับการสนับสนุนหลัก
โครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูปที่มีอยูกอนเขาโครงการ
ความครบถวนของอุปกรณที่เสนอขอสนับสนุน
การใชประโยชนอุปกรณที่ขอรับการสนับสนุน
กลุมผูที่ไดใชประโยชนหลัก
ระดับการใชประโยชนจากโครงการพืน้ ฐานและอุปกรณทไี่ ดรับการสนับสนุน
การเบิกจายงบประมาณ
การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรหลังจากขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณแปรรูปที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
ความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ความเห็นตอประสิทธิภาพการรวบรวมยางพารา
การแปรรูปผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ความเห็นตอประสิทธิภาพแปรรูปยางพารา
ชองทางการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรใหกับสถาบันเกษตรกร
ความเห็นดานราคารับซื้อผลผลิตของสถาบันเกษตรกรเทียบกับแหลงรับซื้ออื่น
ความเห็นดานรายไดของเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
การประชาสัมพันธของเจาหนาที่
การรับรูโครงการของเกษตรกร
ชองทางเบิกจายคาแรงงาน
การมีสวนรวมในการกําหนดจุดดําเนินการ
ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคี
ในชุมชน
4.54 ความพึงพอใจของเจาหนาที่และเกษตรกรตอโครงการภาพรวม
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บทที่ 1
สาระสําคัญของแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ความเปนมา
การจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีงบประมาณ
รายจายในการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนเพื่อรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง ควบคูกับการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้ง
นําไปชดใชเงินคงคลังที่ไดจายไปแลวตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย
2 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไดแก แผนงาน
ยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร และ 2) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน จํานวน 2 แผนงาน ไดแก แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดังกลาว รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 24,989,253,200 บาท เพื่อดําเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2 แผนงาน ไดแก
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก)
จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 24,296,175,900 บาท และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 693,077,300 บาท
1.2 วัตถุประสงคของแผนงานยุทธศาสตร
1.2.1 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยลดตนทุน
การผลิตและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร สรางทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคูกับ
การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และสงเสริมการตลาด
สมัยใหมเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร
1.2.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้น ตามแนวทาง
คนไทยไมทิ้งกัน โดยสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได สงเสริมการประกอบสัมมาชีพ เรงฝกทักษะและ
ใหความรู รวมทั้งสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ และสงเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุนให
เขาถึงปจจัยพื้นฐานในชีวิต
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1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.3.1 กลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชน ประกอบดวย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ
และผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
1.3.2 พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ พื้นที่สวนยางรายยอย และพื้นที่ชุมชนเกษตรกร
1.4 รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ
โครงการ

หนวยงาน

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
 สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตรและ
ดานน้ําระดับชุมชน
1) โครงการสรางฝายชะลอน้าํ
- กรมพัฒนาที่ดนิ
และจัดหาแหลงน้ําชุมชน
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดาน - กรมชลประทาน
แหลงน้ําชลประทาน

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย
(บาท)
ผูไดรับประโยชน
24,296,175,900
10,090,886,200
109,700,000
14,776,600

เกษตรกร

9,966,409,600

เกษตรกร

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 2,297,044,700
และลดตนทุนการผลิต
 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพือ่ ลดความเสี่ยง
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวน - กรมสงเสริมการเกษตร
45,690,000
ยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
- การยางแหงประเทศไทย
1,508,286,400
4) โครงการปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ไม
- กรมพัฒนาที่ดนิ
29,680,100
เหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิต
สินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
 พัฒนาการผลิตพันธุพืชพันธุสัตว และพัฒนาเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
- กรมสงเสริมการเกษตร
268,800,600
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
- กรมการขาว
45,362,000
- กรมวิชาการเกษตร
109,225,600
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
150,000,000
และขยายพันธุพืช
7) โครงการศูนยขยายพันธุและ - กรมปศุสัตว
140,000,000
สงเสริมการผลิตปศุสัตว

เกษตรกร
เกษตรกร

เกษตรกร
เกษตรกร

เกษตรกร
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โครงการ

หนวยงาน

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย
(บาท)
ผูไดรับประโยชน
5,997,017,800

 สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย
 แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
8) โครงการสรางทักษะและ
- กรมสงเสริมการเกษตร
5,278,394,100
สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
- กรมประมง
9,800,000
- กรมปศุสัตว
518,900,000
- กรมวิชาการเกษตร
24,499,200
9) โครงการสงเสริมและพัฒนา
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
7,828,600
อาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของ เพื่อเกษตรกรรม
เกษตรกร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ
23,239,000
- กรมหมอนไหม
45,387,500
- กรมสงเสริมสหกรณ
22,278,900
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการ- - กรมสงเสริมการเกษตร
66,690,500
เกษตรรุนใหม
5,904,477,200
 สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิต
และราคา
 บริหารจัดการสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร - กรมสงเสริมสหกรณ
1,017,917,200
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณ
- กรมสงเสริมสหกรณ
410,908,100
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
13) โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ - กรมสงเสริมสหกรณ
340,429,900
รวบรวมและการแปรรู ปยางพาราใน
สถาบันเกษตรกร
14) โครงการสงเสริมการใชยาง
- กรมชลประทาน
3,548,020,900
ในหนวยงานภาครัฐ
- การยางแหงประเทศไทย
80,000,000
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน - การยางแหงประเทศไทย
6,599,000
เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยาง
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน - การยางแหงประเทศไทย
2,000,000
ทุนหมุนเวียนแกผปู ระกอบกิจการยาง

เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

เกษตรกร
เกษตรกร

เกษตรกร
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โครงการ

หนวยงาน

17) โครงการยกระดับโครงสราง
- สํานักงานปลัดกระทรวง
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อยางครบวงจร
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
 สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคา
- กรมการคาภายใน
เกษตรอินทรียฯ
20) โครงการการประเมินผล
- สํานักงานเศรษฐกิจ
การปฏิรูปโครงสรางการผลิต
การเกษตร
ภาคเกษตร
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
21) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
- สํานักงานปลัดกระทรวง
แกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตร
เกษตรและสหกรณ
สวัสดิการแหงรัฐ
- กรมการขาว
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว
- กรมพัฒนาที่ดนิ
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมสงเสริมการเกษตร
- กรมหมอนไหม
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม
22) โครงการจางแรงงานชลประทาน - กรมชลประทาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย
(บาท)
ผูไดรับประโยชน
134,723,000
เกษตรกร/
ผูประกอบการ
163,879,100
200,000,000
เกษตรกร/
ผูประกอบการ
11,268,600
6,118,600

เกษตรกร

5,150,000

เกษตรกร

693,077,300
221,575,000 ผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ
18,240,600
198,750,000
12,259,800
11,097,600
1,068,400
31,104,000
7,253,400
4,174,000
187,554,500 ผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ
24,989,253,200
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1.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ ผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
1.5.2 สถาบัน เกษตรกรสามารถสรางมูล คาเพิ่มใหกับ สิน คาเกษตร ลดความเสี่ย งดานการผลิต
และราคาได
1.5.3 โครงสรางพื้นฐานดานน้ําระดับชุมชนมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
1.5.4 เกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐมีความรู และทักษะอาชีพดานการเกษตรไปประกอบอาชีพ
ใหมีรายไดในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสําคัญของการประเมินผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น
24,987.43 ลานบาท จําแนกเป น แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก) จํานวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) จํานวน 2 โครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตน ทุน การผลิต และเพิ ่มผลผลิต สนับ สนุน
โครงสรางพื้น ฐานทางการเกษตร สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
รายไดใหเกษตรกรรายยอยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคูกับการสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร
เพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และสงเสริมการตลาดสมัยใหมเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร
รวมทั้งเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ตามแนวทางคนไทยไมทิ้งกัน
โดยสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได สงเสริมการประกอบสัมมาชีพ เรงฝกทักษะและใหความรู รวมทั้ง
สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ และสงเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุนใหเขาถึงปจจัยพื้นฐาน
ในชีวิต โดยมีกลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชน ประกอบดวย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ
และผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ซึ่งมีภ ารกิจ ในการติดตามประเมิ น ผลการดํ าเนิน งานแผนงาน/
โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายรวมกับคณะทํางานติดตามประเมินผล
แผนงานยุ ทธศาสตร การปฏิ รูป โครงสรางการผลิ ตภาคเกษตร ให ดําเนิน การประเมิ น ผลโครงการตาม
แผนงานยุ ท ธศาสตร ทั้ ง 2 แผนงาน ดั งกล าว เพื่ อให ผู บ ริ ห ารและผู เกี่ ย วข อ งได มี ส ารสนเทศสํ าหรั บ
ประกอบการพิจารณาใหการดําเนินงานโครงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล
เพื่อทราบผลการดําเนินงาน และผลลัพธจากการดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล
2.3.1 พื้นที่เปาหมาย ประเมินผลครอบคลุมพื้นที่การดําเนินงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในพื้นที่ 77 จังหวัด
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2.3.2 ประชากรเปาหมาย
1) เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด
2) เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เขารวม
โครงการ
2.3.3 ระยะเวลาขอมูล
ขอมูลผลการดําเนินงานตั้งแตไดรับอนุมัติงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.4 วิธีการประเมินผล
2.4.1 รูปแบบการประเมินผล
กําหนดรูปแบบการประเมิ นผล โดยใช IPOO Model มาใชในการประเมิน ผลครั้งนี้ ไดแก
ปจ จัย นําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพ ธ (Outcomes)
โดยคํานึงถึงระยะเวลา และกระบวนการดําเนินงานตามขั้นตอนของแตละโครงการยอย
2.4.2 ประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางดําเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เนื่องจากโครงการ
ไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ้นสุดโครงการ โดยมีบางโครงการยังดําเนินการตอเนื่องหลังจาก
สิน้ สุดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการกันงบประมาณเบิกจายเหลื่อมป
2.4.3 แผนแบบการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเกณฑหรือคาเปาหมายของโครงการ
2.4.4 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผล
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่นํามาประยุกตใช ไดสรางเปนประเด็น และตัวชี้วัด
ในการประเมินผล ดังนี้ (ตารางที่ 2.1)
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัดของการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
งบประมาณ
2. กระบวนการ (Processes)
การบริหารจัดการ
3. ผลได (Outputs)
3.1 แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรปู โครงสราง
การผลิตภาคการเกษตร
(1) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการ
ผลิตและดานน้ําระดับชุมชน
(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต

ตัวชี้วัด
- รอยละของงบประมาณที่เบิกจาย
- ความเพียงพอ และทันเวลาของงบประมาณ
- มีการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ

- รอยละของการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
- รอยละของการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
- รอยละของพื้นที่สวนยางไมเหมาะสมที่ไดตัดโคน
- รอยละของพื้ นที่ ปลู กขาวไม เหมาะสมมี การกอสรางระบบ
อนุรักษดินและน้ํา
- รอยละของศูนยขยายพันธุพืชที่ไดรับการปรับปรุง
- รอยละของศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวท่ีไดรับ
การปรับปรุง
(3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อ - รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมและพัฒนากลุมเพื่อ
เพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย
สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แกไขปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ คทช.
- รอยละของผูประกอบการเกษตรรุนใหมที่ไดรับการอบรมและ
เตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนา
(4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร - รอยละของสถาบันเกษตรกรทีไ่ ดรับการสนับสนุนการจัดซื้อ
เพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
จัดจางปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณเกี่ยวเนื่อง
- รอยละของการรับซื้อ แปรรูปและสงมอบยางพาราให
หนวยงานนําไปใชประโยชน
- รอยละของถนนคันคลองชลประทานที่ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมโดยใชยางเปนสวนผสม
.
- รอยละของสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง
- รอยละของผูประกอบการ SMEs ไดรับการยกระดับ
โครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอยางครบวงจร
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัดของการประเมินผล (ตอ)
ประเด็น
(5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหม
3.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
- รอยละของเกษตรกรไดรับการอบรมถายทอดความรูเ กษตร
อินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
- รอยละของเกษตรกรผูล งทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐทีไ่ ดรับ
การถายทอดความรูเพื่อใชประกอบอาชีพ
- รอยละของแรงงานที่ไดรับการจางแรงงานชลประทาน

4. ผลลัพธ (Outcome)
4.1 ดานการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
(1) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการ
ผลิตและดานน้ําระดับชุมชน
(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต

- จํานวนพื้นที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ําโครงการ
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนแหลงน้ําของโครงการ
- จํานวนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืชลดลง
- จํานวนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพใหม
- ตนทุนการผลิตลดลง
- จํานวนเกษตรกรที่มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

(3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย
(4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร - ปริมาณการรวบรวม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
เพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
สถาบันเกษตรกรเพิม่ ขึ้น
(5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหม
- จํานวนเกษตรกรที่มีชองทางจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย
เพิ่มขึ้น
4.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ - จํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐมีอาชีพทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การเกษตรเพิ่มขึ้น
- จํานวนเกษตรกรที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางแรงงาน
5. ทัศนคติ
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานของ
โครงการ
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2.4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมื อในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากกลุม เปาหมาย ซึ่งมีคําถามทั้งคําถามปลายปด (Close-ended
Question) และคําถามปลายเปด (Open-ended Question)
2) แหลงขอมูล ประกอบดวย
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หรือสอบถาม
กลุมเปาหมายของโครงการตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 10,221 ราย จําแนกเปน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด 1,477 ราย เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ
ผู ลงทะเบี ยนสวั สดิ การแห งรั ฐ 8,744 ราย ทั้ งนี้ การกํ าหนดขนาดตั วอย างและขั้ นตอนการเลื อกตั วอย าง
พิจารณาจากจํานวนประชากรเปาหมายของแตละโครงการเพื่อเปนตัวแทนในระดับโครงการ และคํานึงถึง
ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานสํารวจขอมูล ประกอบดวย
(1) จังหวัด สํามะโนจังหวัดที่มกี ารดําเนินงานในแตละโครงการ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
(2) เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียนสวัสดิการ
แหงรัฐ กําหนดจํานวนตัวอยางแตล ะโครงการ โดยพิจ ารณาวิธีการเลือกตัว อยางตามความเหมาะสม
ของแตละโครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 2.2)
(2.1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ และผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ ใชวิธีการ
สุมอยางงายแบบไมใสทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื่อ
ที่เขารวมโครงการ หรือวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แลวแตกรณี
(2.2) ผูบริหารสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการ เลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Selection) เพื่อใหไดขอมูลตรงตามกลุมเปาหมาย
(3) เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ ในสวนกลางอยางนอย 1 รายตอโครงการ และ/หรือ
ระดับจังหวัดอยางนอยจังหวัดละ 1 รายตอโครงการ ที่มีการดําเนินงานโครงการในจังหวัดนั้น ๆ
2.2) ขอมูลทุติ ยภู มิ (Secondary Data) เป นขอมูลที่ ไดจากเอกสารโครงการ รายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลจากเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 2.2 จํานวนตัวอยางการประเมินผล
โครงการ

ผูเขารวม
โครงการ 1/
69
370
98
490
128
427

เจาหนาที่

รวม

1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
439
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
588
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
555
4) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นทีไ่ มเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่น
13
203
216
ที่เหมาะสม
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
49
49
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
48
344
392
7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสตั ว
38
323
361
8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
437
2,133
2,570
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
79
509
588
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
77
451
528
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
40
146
186
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
46
560
606
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
23
267
290
เกษตรกร
14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
53
53
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อ
57
57
รวบรวมยาง
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง
1
1
17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยาง
951
951
ครบวงจร
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม
630
630
เกษตรแปรรูป
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
1
120
121
20) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
127
472
599
21) โครงการจางแรงงานชลประทาน
93
350
443
รวมทั้งสิ้น
1,477
8,746 10,223
หมายเหตุ : 1/ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ
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2.4.6 การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลที่
รวบรวมมาไดทั้งหมด เชน แบบสัมภาษณที่เปนคําถามปลายเปด ขอความจากเอกสารรายงาน หรือขอมูล
จากการสังเกต นํามาวิเคราะหตามเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหสวนประกอบ
(Componential Analysis) โดยการนํ าข อมูลที่ไดมาจําแนก และจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ (Typology
and Taxonomy) เพื่อนํามาวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น และใชตัดสินในเรื่องปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน
ผลผลิต ผลลัพธ ประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของโครงการ
2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.1) การวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ เพื่ออธิบายประกอบคาตัวแปรตาง ๆ ซึ่งแสดงดวยคาสถิติอยางงาย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ
และคาผลรวม เพื่อนําเสนอรายงานเปนคําอธิบายประกอบตารางขอมูล
2.2) การวิเคราะหโดยใช มาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) เป นการสรุปข อมูลจาก
คําถามปลายเปด คําอธิบาย ประเด็น ปญหา ขอเสนอแนะ และทัศนคติ จัดเปนกลุม หมวดหมู การใหคะแนน
ความเห็น ความพึงพอใจ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จากนั้นคํานวณคะแนนในแตละระดับ และจัดชวงคะแนน ไดดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายผลการประเมิน
1.00 - 2.80
นอยที่สุด
2.81 - 4.60
นอย
4.61 - 6.40
ปานกลาง
6.41 - 8.20
มาก
8.21 - 10.00
มากที่สุด
2.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
ผู บ ริห ารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วของไดรับ ทราบผลการดํ าเนิ น งาน
ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการเพื่อไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข
และวางแผนการดําเนินงานโครงการที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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บทที่ 3
ผลการประเมินผลภาพรวม
การประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
จํานวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 โครงการ
เพื่อทราบผลการดําเนินงาน ผลลัพธ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป
การประเมิน ผลครั้งนี้เ ปน การประเมิน ผลระหวางดําเนิน งานโครงการ (Ongoing Evaluation)
โดยกําหนดตัวชี้วัดในประเด็นปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเกณฑหรือคาเปาหมายของโครงการ โดยประเมินผลครอบคลุม
พื้นที่ดําเนินงานทุกโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณฯ จากเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ทั้งในส วนกลางและระดั บจั งหวั ด เกษตรกร ผู บริ หารสถาบันเกษตรกร ผู ประกอบการ และผู ลงทะเบี ยน
สวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมโครงการ เปนขอมูลผลการดําเนินงานของโครงการตั้งแตไดรับอนุมัติงบประมาณ
16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีผลการประเมินผล ดังนี้
3.1 ปจจัยนําเขา (Inputs)
การดํ า เนิ น งานโครงการไทยนิ ย ม ยั่ง ยื น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใต งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติ ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจาย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,178.1556 ลานบาท คิ ดเปนรอยละ 84.75 ของงบประมาณที่ไดรั บจัดสรร
24,989.2532 ลานบาท จําแนกเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร มีการเบิกจาย
งบประมาณ 20,643.2797 ลา นบาท คิด เปน รอ ยละ 84.97 ของงบประมาณที ่ไ ดร ับ จัด สรร
24,296.1759 ลานบาท และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเบิกจาย
งบประมาณ 534.8759 ล านบาท คิดเปนร อยละ 77.17 ของงบประมาณที่ ได รับ 693.0773 ลานบาท
(ตารางที่ 3.1)
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ตารางที่ 3.1 การเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
(1) สรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาที่ดิน)
(2) สรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
(3) สรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปทีด่ ิน
(ส.ป.ก.)
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
(1) การยางแหงประเทศไทย
(2) กรมสงเสริมการเกษตร
4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิต
สินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาว
ตลาดเฉพาะ (กรมการขาว)
(2) พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร)
(3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร)
7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
(1) เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (กรมสงเสริมการเกษตร)
(2) ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง)
(3) อาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
(กรมปศุสัตว)
(4) ผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร)
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(2) กรมสงเสริมสหกรณ
(3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(4) กรมหมอนไหม
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

ไดรับ
เบิกจาย
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
24,296.1759 20,643.2797 84.97
124.4766
60.3453 48.48
109.700
55.023 50.16
6.4828
4.6492 71.72
8.2938
0.6731 8.12
9,966.4096
1,553.9764
1,508.2864
45.6900
29.6801

9,268.3006
793.5986
776.1880
17.4106
20.2548

93.00
51.07
51.46
38.11
68.24

268.8006
304.5876
45.3620

90.7999
287.8647
38.4491

33.78
94.51
84.76

109.2256
150.0000
140.0000
5,831.5933
5,278.3941
9.8000
518.9000

99.4156 91.02
150.0000 100.00
138.5279 98.95
5,631.3469 96.57
5,278.3900 99.99
9.8000 100.00
321.5300 61.96

24.4992
98.7340
23.2390
22.2789
7.8286
45.3875
66.6905
1,074.9805

21.6269
77.8859
18.0362
15.9711
2.0701
41.8085
31.0401
1,044.8943

88.28
78.88
77.61
71.69
26.44
92.11
46.54
97.20
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ตารางที่ 3.1 การเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 (ตอ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ไดรับ
ลานบาท
410.9081
283.9980

เบิกจาย
ลานบาท
รอยละ
392.9916
95.64
270.0867
95.10

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน
สถาบันเกษตรกร
14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
3,628.0209
2,097.935
(1) รวบรวม แปรรูป และสงมอบยาง (การยางแหงประเทศไทย)
80.0000
0.925
(2) ปรับปรุงซอมแซมถนนคันคลองชลประทาน (กรมชลประทาน) 3,548.0209
2,097.01
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
6.5990
1.8039
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง
2.0000
0.2500
17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
298.6021
231.8253
แปรรูปอยางครบวงจร
(1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
163.8791
154.6132
(2) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
134.7230
77.2121
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs
200.0000
198.7821
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ
6.1186
4.7461
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
693.0773
534.8759
21) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตร
505.5228
384.950
สวัสดิการแหงรัฐ
(1) กรมการขาว
18.2406
12.546
(2) กรมประมง
198.7500
179.338
(3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.1740
2.435
(4) กรมวิชาการเกษตร
1.0684
0.985
(5) กรมสงเสริมการเกษตร
31.1040
22.337
(6) กรมพัฒนาที่ดิน
11.0976
8.187
(7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
221.5750
142.219
(8) กรมหมอนไหม
7.2534
5.578
(9) กรมปศุสัตว
12.2598
11.325
22) โครงการจางแรงงานชลประทาน
187.5545
149.9259
รวมทั้งสิ้น
24,989.2532 21,178.1556
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

57.83
1.16
59.10
27.34
12.50
77.64
94.35
57.31
99.39
77.57
77.17
76.15
68.78
90.23
58.34
92.19
71.81
73.77
64.19
76.90
92.38
79.94
84.75
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สําหรับความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร จากการสํารวจ
ขอมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงานในระดับพื้นที่ พบวา รอยละ 89.82 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอ
สวนที่เหลือ รอยละ 10.18 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอกับความตองการของพื้นที่ สําหรับประเด็น
ความทันเวลาของงบประมาณ พบวา รอยละ 87.20 เห็นวางบประมาณที่ไดรับทันเวลาดําเนินงาน สวนที่เหลือ
รอยละ 12.80 เห็นวางบประมาณที่ไดรับไมทันเวลา เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณผานลาชากวาที่
กําหนดไวประมาณ 1 เดือน ทําใหระยะเวลาในการดําเนินงานนอยลง อีกทั้งลวงเลยเขาสูชวงฤดูฝนทําให
การดําเนินงานบางโครงการที่เกี่ยวของกับฤดูกาลมีปญหาอุปสรรค สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย แตหลายพื้นที่/โครงการมีการปรับระยะเวลาดําเนินงาน และเรงรัดการดําเนินงาน (ภาพที่ 3.1
3.2 และตารางที่ 3.2)
ไมทันเวลา
12.80 %

ไมเพียงพอ
10.18 %

ทันเวลา
87.20 %

เพียงพอ
89.82 %

ภาพที่ 3.1 ความเพียงพอของงบประมาณ

ภาพที่ 3.2 ความทันเวลาของงบประมาณ

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

ตารางที่ 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
(1) สรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา
(2) สรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(3) สรางถังเก็บน้าํ ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นทีเ่ ขตปฏิรูปทีด่ ิน
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
(1) พัฒนาแหลงน้าํ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(2) พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทา
อุทกภัยและภัยแลง
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
(1) การยางแหงประเทศไทย
(2) กรมสงเสริมการเกษตร

ความเพียงพอ
เพียงพอ ไมเพียงพอ
89.40
10.60
53.43
46.57
73.33
26.67
86.96
13.04
0
100.00
96.04
3.96
96.77
3.23
95.31
4.69
94.40
88.80
100.00

5.60
11.20
0

หนวย : รอยละ
ความทันเวลา
ทันเวลา ไมทันเวลา
86.53
13.47
40.26
59.74
55.56
44.44
65.22
34.78
0
100.00
80.89
19.11
77.42
22.58
84.37
15.63
94.40
88.80
100.00

5.60
11.20
0
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ตารางที่ 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ (ตอ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อ
ผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุด ี
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิต
ขาวตลาดเฉพาะ
(2) พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
(1) เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย
(2) ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย
(3) อาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
(4) ผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินฯ
(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(2) กรมสงเสริมสหกรณ
(3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(4) กรมหมอนไหม
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน
สถาบันเกษตรกร
14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผปู ระกอบ
กิจการยาง
17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอยางครบวงจร
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ
SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ

ความเพียงพอ
เพียงพอ ไมเพียงพอ
76.92
23.08

หนวย : รอยละ
ความทันเวลา
ทันเวลา ไมทันเวลา
69.23
30.77

90.00
88.37
88.37

10.00
11.63
11.63

70.00
74.42
92.59

30.00
25.58
7.41

88.37
100.00
78.65
96.88
66.67
69.23
81.82
97.73
100.00
90.91
100.00
100.00
89.86
91.67
89.13
90.91

11.63
0
21.35
3.12
33.33
30.77
18.18
2.27
0
9.09
0
0
10.14
8.33
10.87
9.09

43.75
100.00
77.21
98.53
86.67
60.00
63.64
92.31
84.38
84.85
100.00
100.00
96.05
94.12
86.96
100.00

56.25
0
22.79
1.47
13.33
40.00
36.36
7.69
15.62
15.15
0
0
3.95
5.88
13.04
0

82.61
100.00

8.69
0

95.24
100.00

4.76
0

100.00

0

100.00

0

na

na

na

na

na

na

na

na

100.00

0

100.00

0
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ตารางที่ 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ (ตอ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
20) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ
21) โครงการจางแรงงานชลประทาน
รวมเฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : na หมายถึง ไมมีขอมูล

ความเพียงพอ
เพียงพอ ไมเพียงพอ
93.46
6.55
94.52
5.48
92.39
89.82

7.61
10.18

หนวย : รอยละ
ความทันเวลา
ทันเวลา ไมทันเวลา
92.88
7.12
95.54
4.46
90.22
87.20

9.78
12.80

3.2 กระบวนการ (Processes)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
โดยไดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ รวม 4 คณะ และ
1 ศูนยปฏิบัติการ ดังนี้ (ภาพที่ 3.3)
3.2.1 คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ 8/2561 ลงวั น ที่ 4 มกราคม 2561 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร เพื่อใหการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการแกไขปญหาภาคเกษตรมีความเปนเอกภาพ
เกิด การบูรณาการของทุกภาคสว น และมีผลการดํ าเนินงานเปนรู ปธรรมอยางเกิ ดประสิทธิภาพ โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน รองปลัดกระทรวงฯ เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการ
หรือเทีย บเทาในสัง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน กรรมการ รองธิบ ดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมาย
เปนเลขานุการรวม และผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนผูชวย เลขานุการ มีอํานาจหนาที่บริหาร กํากับ และติดตามการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญ (Agenda Based) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการแกไขปญหาภาคการเกษตรในพื้นที่
(Area Based) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณที่เปน
รูปธรรม และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคผนวกที่ 1)
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3.2.2 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคการเกษตร ไดมี
คําสั่ง ที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวจริยา สุทธิไชยา)
เปนประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีของหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักแตละโครงการที่ไดรับมอบหมาย
เปน อนุกรรมการ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย เปนเลขานุการ และ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูชวยเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่ 1) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2) รวบรวม วิเคราะหกลั่นกรองและสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย
สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรายงานตอคณะรัฐมนตรี (ภาคผนวกที่ 1)
3.2.3 คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคการเกษตร
ไดมีคําสั่งที่ 2/2561 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิต
ภาคการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เปนประธาน
ผูอํานวยการศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนรองประธาน ผูแทนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไ ดรับ งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2561
เปนคณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญดานประเมินผลการพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่ (1) กําหนดกรอบ วิธีการ และติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสราง
การผลิตภาคการเกษตรที่ไดรับงบประมาณรายจายป พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม และ (2) รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลตอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร (ภาคผนวกที่ 1)
โดยไดจัดประชุมพิจารณากําหนดกรอบ วิธีการติดตามประเมินผล และพิจารณาใหความเห็นตอรายงานการ
ประเมินผลกอนนําเสนอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
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3.2.4 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation Room และแตงตั้งคณะทํางานติดตามและแกไขปญหา
การดําเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งที่ 642/2561 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation
Room และแตงตั้งคณะทํางานติด ตามและแกไขปญหาการดําเนิน งานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) เปนประธาน ผูแทนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการเปนคณะทํางาน นางประนาถ พิพิธกุล ผูอํานวยการศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เปนเลขานุการ และ นายธิติ โลหะปยะพรรณ ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ (1) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษา หรือแนะนําแนวทางแกไขปญหาใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่ และ (2) รวบรวม วิเคราะห กลั่นกรอง
และสรุปผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของหนวยปฏิบัติในพื้นที่ในสวนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคผนวกที่ 1)
โดยจัดประชุมคณะทํางานฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
แผนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้ างการผลิตภาคการเกษตร
รมว.กษ. / รมช.กษ. / ปลัด กษ. / รองปลัด กษ.
คกก. บริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร
(ปลัด กษ. ประธาน/รอง กสก. รอง สศก. ผช.ปลัด กษ. เลขาฯ)

สป.กษ.
(รายงานภาพรวม
ของจังหวัด ทุก
15 วัน)

คทง. ติดตามประเมินผล 22 โครงการ (รธก.สศก.ประธาน ผชช. ประเมินผล เลขาฯ)
ติดตามเปนรายเดือน / ประเมินผลลัพธ 2 ครั้ง / On-going รวมกับสํานักงบประมาณ

หนวยงานระดับกรม
ผวจ.

กษ.จ

หนวยงานระดับจังหวัด
ตนน้ํา

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ําระดับชุมชน
สรางฝายชะลอน้ํา/จัดหาแหลงน้ําชุมชน/ถัง
เก็บน้ํา (พด. ส.ป.ก.)
พัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ํา (ชป.)

ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง
พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยฯ (กยท. กสก.)
ปรับเปลี่ยน พ.ท.ไมเหมาะสมในการปลูกขาวฯ (พด.)
พัฒนาการผลิตพันธุพืช ปศุสัตว เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ
ศูนยขยายพั นธุพ ิช (กสก.)
ผลิตเมล็ดพันธุดี (กข. วก.)
ศูนยขยายพั นธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว (ปศ.)

กลางน้ํา

แกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (กสก.
กป. ปศ. วก.)
สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน
(ตส. กสส. ส.ป.ก. มม.)
พัฒนาผูประกอบการเกษตรกร
รุนใหม (กสก.)

บริหารจัดการสินคาเกษตร/สรางมูลคาเพิ่ม

พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.)
สนับสนุนอุปกรณแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.)
เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา (กสส.)
สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ (ชป. กยท.)
สนับสนุนสิน เชื่อเปนเงินทุน หมุนเวีย นแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)
สนับสนุนสิน เชื่อเปนเงินทุน หมุนเวีย นแกผูประกอบการยาง (กยท.)
ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอยางครบวงจร (อก. )
เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจSMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(อก.)

ปลายน้ํา

พัฒนาตลาดสินเคาเกษตรอินทรีย
เกษตรกรเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวน
รวมประชารัฐ (พณ.)

ภาพที่ 3.3 การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
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3.3 ผลได (Outputs)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ าเนิ นงานภายใต งบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ประจํ าป พ.ศ. 2561
ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก 1) แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร จํานวน
20 โครงการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก) และ 2) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 โครงการ (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ประกอบดวย
5 ดานหลัก ไดแก (1) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน
(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต (3) การสราง
ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย (4) การสราง
มูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และ (5) การสงเสริมการตลาด
สมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง ดังนี้
1) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้าํ ระดับชุมชน
ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
และโครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน ดําเนินการได ทั้งสิ้น 2,568 แหง คิดเปนรอยละ
85.43 ของเปาหมาย 3,006 แหง ดังนี้ (ตารางที่ 3.3)
1.1) สรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน ดําเนินการไดทั้งสิ้น 1,138 แหง
คิด เปน รอยละ 80.08 ของเปาหมาย 1,421 แหง จําแนกเปน สรางฝายชะลอน้ํา 884 แหง ฝายชะลอน้ํา
ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แหง และถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ถัง
1.2) พัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน ดําเนินการได 1,430 แหง คิดเปน
รอยละ 90.22 ของเปาหมาย 1,585 แหง จําแนกเปน พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 273 แหง และพัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย 1,157 แหง
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ตารางที่ 3.3 ผลการดําเนินงานสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับ
ชุมชน
โครงการ/หนวยงาน
1) โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
และจัดหาแหลงน้ําชุมชน
(กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงาน
การปฏิรปู ที่ดินฯ)
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดาน
แหลงน้ําชลประทาน
(กรมชลประทาน)

กิจกรรม
หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ
- สรางฝายชะลอน้ํา
แหง
1,097
884 80.58
- สรางฝายชะลอน้ําชั่วคราว
แหง
244
244 100.00
- สรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
ถัง
80
10 12.50
รวม
1,421 1,138 80.08
- พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอัน แหง
300
273 91.00
เนื่องมาจากพระราชดําริ
- พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อ แหง
1,285 1,157 90.04
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
รวม
แหง
1,585 1,430 90.22
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานรวมทั้งสิ้น
แหง
3,006 2,568 85.43
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุน
การผลิต
ประกอบดวย 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อ
ความยั่งยืน (2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
(3) โครงการศูนยขยายพันธุพืช (4) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี และ (5) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริม
การผลิตปศุสัตว ดําเนินการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 17,598 ราย คิดเปนรอยละ 95.24 ของ
เปาหมาย 18,478 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.4)
2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง โดยการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอย
เพื่อความยั่งยืน เกษตรกรตัดโคนตนยางเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางได 18,512 ราย พื้นที่ 100,203.35 ไร คิดเปน
รอยละ 66.80 ของเปาหมาย 150,000 ไร ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่น
ที่เหมาะสม โดยจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใหแกเกษตรกร 894 ราย คิดเปนรอยละ 103.95 ของเปาหมาย
860 ราย และกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําใหกับเกษตรกรพื้นที่ 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49
ของเปาหมาย 6,832 ไร
2.2) ปรับปรุงศูนย สนับสนุนเครื่องมือ และจัดอบรมเกษตรกร โดยกรมสงเสริม
การเกษตร ปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง กรมการขาว สนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดขาว ชุดปรับปรุง
เมล็ดพันธุ และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 124 เครื่อง อบรมเกษตรกร 1,960 ราย กรมวิชาการ
เกษตร พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง สนับสนุนอุปกรณ 97 เครื่อง อบรมเกษตรกร
1,049 ราย และกรมปศุสัตว ปรับปรุงศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 38 แหง ผลิตแมพันธุสัตว
คุณภาพ 25,169 ตัว ผลิตสัตวพันธุดี 319,390 ตัว และผลิตน้ําเชื้อสุกร 4,423 โดส
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ตารางที่ 3.4 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและ
ลดตนทุนการผลิต
โครงการ/หนวยงาน
1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวน
ยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
(การยางแหงประเทศไทย และ
กรมสงเสริมการเกษตร)
2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม
เหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อ
ผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
(กรมพัฒนาที่ดิน)
3) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
(กรมสงเสริมการเกษตร)
4) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
(กรมการขาว และกรมวิชาการ
เกษตร)

กิจกรรม
- ตัดโคนตนยาง
- จํานวนเกษตรกรที่ตดั โคน
- จัดอบรมอาชีพเกษตรกร
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้าํ
- เกษตรกรไดรับระบบอนุรักษฯ
- อบรมเกษตรกร

หนวย เปาหมาย ผลงาน
ไร
150,000 100,203.35
ราย
30,000
18,512
ราย
14,623
13,760
ไร
ราย
ราย

6,832
860
860

7,138.98
894
829

รอยละ
66.80
61.71
94.10
104.49
103.95
96.40

- ปรับปรุงซอมแซมครุภณ
ั ฑ
แหง
10
10 100.00
- ปรับปรุงโรงเรือน/ครุภณ
ั ฑ
รายการ
176
66 37.50
- สนับสนุนเครื่องเกี่ยว ชุดปรับปรุง เครื่อง
124
124 100.00
เมล็ดพันธุ เครื่องมือพัฒนา
ผลิตภัณฑขาว
- อบรมการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ราย
1,960
1,960 100.00
- พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจ
แหง
4
4 100.00
คุณภาพเมล็ดพันธุพืช
- จัดหาอุปกรณเครื่องมือตรวจคุณภาพ เครื่อง
101
97 96.04
- อบรมการผลิตเมล็ดพันธุพืช
ราย
1,035
1,049 101.35
รวม อบรมเกษตรกร
ราย
3,009
2,995 100.47
5) โครงการศู นย ขยายพั นธุ และ - พัฒนาศูนยขยายพันธสัตว
แหง
38
38 100.00
สงเสริมการผลิตปศุสัตว
- ผลิตแมพันธุส ัตวคณ
ุ ภาพ
ตัว
25,169
25,169 100.00
- ผลิตสัตวพันธุดีจําหนายเกษตรกร ตัว 1,838,488 319,390 17.37
(กรมปศุสัตว)
- ผลิ ต น้ํา เชื้ อ สุ ก ร
โดส
3,000
4,423 147.43
อบรมเกษตรกรรวมทั้ ง สิ้ น
ราย
18,478
17,598 95.24
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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3) การสร า งทั กษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่ อเพิ่ มรายได
ใหเกษตรกรรายยอย
ประกอบดว ย 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตร (2) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร และ
(3) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม มีผลการดําเนินงานในภาพรวมโดยการฝกอบรมเกษตรกร
1,653,383 ราย คิด เปนรอยละ 88.89 ของเปาหมาย 1,860,001 ราย และสนับ สนุนปจ จัย การผลิต
1,328 ราย คิดเปนรอยละ 63.24 ของเปาหมาย 2,100 ราย รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.5)
3.1) สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร โดยฝกอบรมเกษตรกรและพัฒนา
กลุมเกษตรกร 1,626,904 ราย คิดเปนรอยละ 89.06 ของเปาหมาย 1,826,800 ราย จําแนกเปน การสราง
รายไดให แกเกษตรกรรายยอยและพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยอบรมเกษตรกร 1,620,265 ราย
เกษตรกรมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย 20 แหง อบรมอาสาปศุสัตว
4,100 ราย สรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 24 แหง และอบรมการผลิตชีวภัณฑควบคุม
ศัตรูพืชแกเกษตรกร 2,539 ราย
3.2) สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดิน ทํากิน ของเกษตรกร (คทช.)
โดยจัดอบรมและพาเกษตรกรไปดูงาน 22,737 ราย คิดเปนรอยละ 80.20 ของเปาหมาย 28,351 ราย และ
สนั บ สนุ น ป จ จั ย การผลิ ต 1,328 ราย คิ ดเปน รอยละ 63.24 ของเป าหมาย 2,100 ราย และก อสร า ง
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงผลิตอาหารและโกดังเก็บผลผลิต 8 แหง เปนไปตามเปาหมาย
3.3) อบรมและเตรียมความพรอมพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 3,742 ราย
คิดเปนรอยละ 77.15 ของเปาหมาย 4,850 ราย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณแกศูนยบมเพาะผูประกอบการเกษตร
รุนใหม 77 ศูนย
ตารางที่ 3.5 ผลการดําเนินงานสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได
ใหเกษตรกรรายยอย
โครงการ/หนวยงาน
1) โครงการสรางทักษะและ
สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
(กรมสง เสริ มการเกษตร และ
กรมประมง กรมปศุสัตว และ
กรมวิชาการเกษตร)

กิจกรรม
หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ
- อบรมเกษตรกรสรางรายได
ราย 1,820,200 1,620,265 89.01
- พัฒนากลุมเกษตร
ชุมชน
9,101
9,094 99.92
- เกษตรกรรวมกลุม ดําเนินกิจกรรม กลุม
9,101
24,988 274.56
- จัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
แหง
20
20 100.00
- อบรมอาสาปศุศตั ว
ราย
4,100
4,100 100.00
- จัดตั้งศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑ แหง
24
24 100.00
ควบคุมศัตรูพืช
- อบรมการผลิตชีวภัณฑควบคุม
ราย
2,500
2,539 101.56
ศัตรูพืชใหกับเกษตรกร
รวม อบรมเกษตรกร
ราย 1,826,800 1,626,904 89.06
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ตารางที่ 3.5 ผลการดําเนินงานสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได
ใหเกษตรกรรายยอย (ตอ)
โครงการ/หนวยงาน
2) โครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดิน
ทํากินของเกษตรกร (คทช.)
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
การปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และกรมหมอนไหม)

กิจกรรม
หนวย เปาหมาย ผลงาน
- อบรมครูบัญชีอาสา
ราย
431
432
- อบรมเกษตรกรดานบัญชี
ราย
12,910
10,199
- นําเกษตรกรศึกษาดูงาน
ราย
12,910
9,781
- อบรมเกษตรกรดานสหกรณ
ราย
12,909
10,778
- การกอสราง/ปรับปรุงอาคาร
แหง
8
8
อเนกประสงค โรงผลิตอาหารและ
โกดังเก็บผลผลิต
- พาเกษตรกรศึกษาดูงาน ตามแนว ราย
1,300
528
ศาสตรพระราชา
- สนับสนุนปจจัยการผลิตแก
ราย
1,300
528
เกษตรกร
- อบรมเกษตรกรดานหมอนไหม
ราย
800
800
- สนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร ราย
800
800
- สนับสนุนโรงเลี้ยงไหมแกเกษตรกร ราย
800
800
รวม อบรมเกษตรกร
ราย 28,351 22,737
รวม สนับสนุนปจจัยการผลิต ราย
2,100
1,328
3) โครงการพัฒนาผูประกอบการ - อบรมและพัฒนา YSF
ราย
4,850
3,742
เกษตรรุ น ใหม (กรมส ง เสริ ม - สนับสนุนศูนยบม เพาะ YSF
ศูนย
77
77
การเกษตร)
- อบรมเกษตรกร
ราย 1,860,001 1,653,383
รวมทั้งสิ้น
- สนับสนุนปจจัยการผลิต
ราย
2,100
1,328
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รอยละ
100.23
79.00
75.76
83.49
100.00

40.61
40.61
100.00
100.00
100.00
80.20
63.24
77.15
100.00
88.89
63.24

4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
ประกอบดวย 8 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ
การรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (4) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
(5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมยาง (6) โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (7) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปอยางครบวงจร และ (8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.6)
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4.1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อจัดจางปจจัยโครงสรางพื้นฐานและ
อุปกรณเกี่ยวเนื่อง 637 รายการ คิดเปนรอยละ 95.93 ของเปาหมาย 664 รายการ จําแนกเปน ดานการจัดเก็บ
ผลผลิตและอุปกรณอื่น ๆ 271 รายการ ดานการแปรรูปผลผลิตและการตลาด 235 รายการ และดานการรวบรวม
และแปรรูปยางพารา 131 รายการ
4.2) สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ โดยการยางแหงประเทศไทยรับซื้อ
แปรรูปและสงมอบยางพาราใหหนวยงานนําไปใชประโยชน 1,880.89 ตัน คิดเปนรอยละ 37.58 ของปริมาณ
ความตองการใชยาง 5,004.81 ตัน และกรมชลประทานปรับปรุงซอมแซมคันคลองชลประทาน โดยใชยาง
เปนสวนผสม 294 แหง คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย 317 แหง
4.3) สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน 8,018.37 ลานบาท
จํา แนกเปน สถาบัน เกษตรกร 388 แหง วงเงิน 7,318.37 ลานบาท และผูประกอบกิจการยาง 1 ราย
วงเงิน 700 ลานบาท
4.4) ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร โดยอบรม
ผูประกอบการเกษตรแปรรูป 55,979 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
ใหกับ SMEs 210 กิจการ สงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 162 กิจการ
จัด ตั้งกลุมคลัส เตอร 5 กลุม และจัด ตั้งศูน ย ICT 12 แหง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตและ
การบริหารธุรกิจ SMEs โดยจัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 2,193 กิจการ
ตารางที่ 3.6 ผลการดําเนินงานสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
โครงการ/หนวยงาน
1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(กรมสงเสริมสหกรณ)

กิจกรรม
- สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้
จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานการ
จัดเก็บและอุปกรณอื่น ๆ
- โครงสรางพื้นฐาน/วัสดุอุปกรณ
2) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปร - สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้
รูปผลผลิตทางการเกษตร
จัดหาโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณ
(กรมสงเสริมสหกรณ)
ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาด
- โครงสรางพื้นฐาน/วัสดุอุปกรณ
3) โครงการเพิม่ ศักยภาพการ
- สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้
รวบรวมและการแปรรูปยางพารา จัดหาโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณ
(กรมสงเสริมสหกรณ)
ในการรวบรวมและแปรรูปยางพารา
- โครงสรางพื้นฐาน/วัสดุอุปกรณ

หนวย เปาหมาย ผลงาน
แหง
146
146

รอยละ
100.00

รายการ
แหง

273
99

271
100

99.27
101.01

รายการ
แหง

242
62

235
58

97.11
93.55

รายการ

149

131

87.92
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ตารางที่ 3.6 ผลการดําเนินงานสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
(ตอ)
โครงการ/หนวยงาน
4) โครงการสงเสริมการใชยาง
ในหนวยงานภาครัฐ
(การยางแหงประเทศไทย และ
กรมชลประทาน)

กิจกรรม
หนวย เปาหมาย
- รับซื้อ แปรรูป และสงมอบยางพารา ตัน 5,004.81
ใหหนวยงานนําไปใชประโยชน
- ซอมแซม ปรับปรุงถนนคันคลอง
รายการ
317
ชลประทานโดยใชยางพาราเปน
สวนผสม
5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน - สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
แหง
เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
หมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อ
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
รวบรวมยาง
(การยางแหงประเทศไทย)
- วงเงินที่สินเชื่อ
ลานบาท 10,000
6) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน - สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
ราย
หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง
ลานบาท 20,000
(การยางแหงประเทศไทย)
7) โครงการยกระดับโครงสราง
- ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ราย
55,000
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป (SMEs เกษตร)
- ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
กลุม
300
แปรรูปอยางครบวงจร
(สํานักงานปลัดกระทรวง
แปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก)
กิจการ
100
อุตสาหกรรรม และกรมสงเสริม - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
อัตโนมัติ
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
กิจการ
100
อุตสาหกรรมแปรรูปดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
- สงเสริมการรวมกลุม คลัสเตอร
กิจการ
150
- จัดตั้งกลุมคลัสเตอร
กลุม
5
- จัดตั้งศูนย ICT
แหง
12
- อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการและ
กิจการ
2,000
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารธุรกิจ การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs
SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม)
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผลงาน รอยละ
1,880.89 37.58
294

92.74

388

-

7,318.37
1
700

73.18
3.50

55,979 101.78
300 100.00
104 104.00

106 106.00

162
5
12
2,193

108.00
100.00
100.00
109.65
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง
ดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค โดยจัดอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัด คิดเปนรอยละ 133.33
ของเปาหมาย 6 จังหวัด เกษตรกร 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย (ตารางที่ 3.7)
ตารางที่ 3.7 ผลการดําเนินงานสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง
โครงการ/หนวยงาน
กิจกรรม
หนวย เปาหมาย ผลงาน
โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร - จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร จังหวัด
6
8
อินทรียฯ (กรมการคาภายใน)
โครงการพัฒนาสินคาเกษตรอินทรีย
- อบรมเกษตรกร
ราย 1,320 1,939
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รอยละ
133.33
146.89

3.3.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
ไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายได
ในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ โดยหนวยงาน 9 หนวยงาน ดําเนินการอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรผูลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ 170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต
ดานประมง 73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 ราย และ (2) โครงการจางแรงงาน
ชลประทาน ดําเนินการจางแรงงานในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทาน 161 แหง คิดเปน
รอยละ 93.60 ของเปาหมาย 172 แหง โดยจางแรงงาน 9,079 ราย คิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย
7,520 ราย (ตารางที่ 3.8)
ตารางที่ 3.8 ผลการดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/หนวยงาน
กิจกรรม
หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ
1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ - จัดอบรมถายทอดความรูและทักษะ ราย
208,805 170,701 81.75
แกเกษตรกรผูลงทะเบียน
ดานอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ
สวัสดิการแหงรัฐ
(9 หนวยงาน)
- สนับสนุนปจจัยการผลิตดานประมง
ราย
75,000 73,149 97.53
2) โครงการจางแรงงาน
- ซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพื้นที่
โครงการ
172
161 93.60
ชลประทาน
ชลประทาน
- จางแรงงาน
ราย
7,520 9,079 120.73
(กรมชลประทาน)
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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3.4 ผลลัพธ (Outcome)
3.4.1 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ประกอบดวย
5 กิจกรรมหลัก ไดแก (1) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน
(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต (3) การสราง
ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย (4) การสราง
มูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และ (5) การสงเสริมการตลาด
สมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง มีผลลัพธจากการดําเนินงาน ดังนี้
1) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน
การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน
โดยการสรางฝายชะลอน้ํา จัดหาแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา ทําใหมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
13,860 ไร พื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635 ไร ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน
นอกจากนี้แลว ยังทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางแรงงานตามโครงการ 42,930,939.15 บาท
2) พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต
2.1) การลดพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืช การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกยางพารา
และพื้นที่ปลูกขาวไปประกอบอาชีพอื่น ทําใหพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืชลดลง 73,707.68 ไร จําแนกเปน
พื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกยาง 68,821.05 ไร และพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว 4,886.63 ไร
2.2) การปรับ เปลี่ย นอาชีพ เกษตรกรในพื้น ที่ไมเ หมาะสมมีการปรับ เปลี่ย นอาชีพ
ไปประกอบอาชีพอื่น ที่เ หมาะสมและสอดคลองกับ ความตองการของตลาด จํานวน 13,829 ราย อาทิ
การปลูกผัก ไมดอกไมประดับ ปลูกพืชไร การทําเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตวปก
2.3) การลดตนทุนการผลิต เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว
ไปผลิ ต สิ น ค า เกษตรอื่ น โดยได รั บ การจั ดทําระบบอนุรักษดิน และน้ํา พบวา มีร ายจายลดลงเฉลี่ย ปล ะ
706.05 บาท/ไร อีกทั้งมีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืชระยะสั้นที่ใหผลผลิตแลว ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว
พืชผัก สมุนไพร และหญาเนเปยร โดยมีผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวเฉลี่ย 3,182.78 บาท/ไร นอกจากนี้แลว
การดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว โดยการจําหนายพันธุสัตวในราคาที่ต่ํากวา
ราคาตลาด ทําใหเกษตรกรมีตนทุนคาพันธุสัตวลดลงเฉลี่ยรอยละ 30 อีกทั้งทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการเลี้ยงสัตวปก รอยละ 19.62 สําหรับการเลี้ยงสัตวชนิดอื่นตองใชเวลาในการเลี้ยงนาน จึงยังไมมี
ผลผลิต
2.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยการสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณผลิตขาว และอบรมใหความรูกับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุขาว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 34 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 7.53 เมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ นอกจากนี้เกษตรกรผูผลิต
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เมล็ด พัน ธุขาวมีร ายได เพิ่ มขึ้ นจากการจําหนายเมล็ด พัน ธุ 1,663 บาท/ไร สําหรับการพัฒ นาศักยภาพ
เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกร 977 ราย ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ พื้นที่ 6,551 ไร
มีผลผลิต 636.50 ตัน และมีรายไดเพิ่มขึ้น 405 บาท/ไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.58 เนื่องจากจําหนายได
ราคาที่สูงขึ้น สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ พบวา กลุมวิสาหกิจที่ดําเนินการผลิต
แลวรอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 92.50 สงผลใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น 24,565 บาท/รอบการผลิต เนื่องจากผลิตไดปริมาณมากและราคาจําหนายสูงขึ้น
3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกรรายยอย
การสรางทั กษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกรรายยอย โดยการจัด ฝกอบรมใหความรู และสนับ สนุน การดําเนิน กิจ กรรมกลุมแกเ กษตรกร
1,653,383 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย และเมื่อเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติแลวมีผลลัพธ
การดําเนินงาน ดังนี้
3.1) การสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร หลังจากที่เกษตรกรไดเขารวม
กลุมดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการแลว พบวา เกษตรกรรอยละ 74.36 มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร เชน การจําหนายพันธุพืช พืชผัก น้ําพริก ลูกชิ้น ดวงสาคู สุกร ไขไก ไขเปด ปุยอินทรีย
สารชีว ภัณฑ เกษตรกรรอยละ 62.82 มีร ายจายลดลงจากการใชปุย อิน ทรีย สารชีว ภัณฑที่ซื้อมาจาก
กลุม ปลูกผักหรือเลี้ยงไกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ทําใหสามารถลดคาใชจายฟุมเฟอยในครัวเรือนได เกษตรกรรอยละ 81.78 มีแหลงจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น
จากการรวมกลุม การสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาของสินคา เชน จําหนายภายในชุมชน หนว ยงาน
ตา ง ๆ (โรงเรีย น โรงพยาบาล) ชอ งทางออนไลน อีก ทั้ง มีก ารปรับ เปลี่ย นรูป แบบการจํา หนา ยเปน
การขายสง หรือผลิตสินคาตามรายการสั่งซื้อของลูกคา
3.2) การจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 20 แหง สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1
ไดปริมาณ 52,902.63 ลิตร และแจกจายใหเกษตรกรสมาชิกไปใชประโยชน 6,204 ราย โดยศูนยฯ ไดรับ
ผลตอบแทนจากการสนับ สนุน ของสมาชิ ก 432,798.80 บาท/เดื อน สงผลใหเ กษตรกรรอยละ 82.67
สามารถลดรายจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได
3.3) การฝกอบรมอาสาปศุสัตวใหบริการผสมเทียมสัตว สามารถผสมเทียมสัตวของ
เกษตรกร 63,002 ราย 231,000 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ 224,682 ตัว แพะ 6,318 ตัว โดยมีอัต รา
การผสมเทียมติด คิดเปนรอยละ 75.97 อีกทั้งยังสงผลใหเกษตรกรเจาของสัตวรอยละ 56.91 มีคาใชจาย
ในการผสมเทียมลดลงจากเดิม เนื่องจากไมตองเสียคาจางผสมเทียมโดยแตมีเพียงคาใชจายเฉพาะคาพาหนะ
เดินทางมาผสมเทียมของอาสาปศุสัตวเทานั้น
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3.4) การจัดตั้งศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช พบวา เกษตรกร
มีการผลิตชีวภัณฑใชเอง 80 ราย และสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 2,468.82 บาท/ราย
คิดเปนรอยละ 46.91 ของคาใชจายเดิมที่ตองซื้อสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช
4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
โดยการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานหรือวัสดุอุปกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิ ต ทางการเกษตร ส งเสริ มให มีการใชย างพาราในหนว ยงานภาครัฐ สนับ สนุน สิน เชื่อเปน เงิน ทุน
หมุนเวียนเพื่อรวบรวมยางพารา ยกระดับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอยางครบวงจรสําหรับผูประกอบการ SMEs การดําเนินงานมีผลลัพธ ดังนี้
4.1) สถาบันเกษตรกรไดรบั การสนับสนุนจัดซื้อจัดจางโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดดําเนินการรวบรวม
ผลผลิต 482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลาน
บาท โดยมีเกษตรกรที่ไดรบั ประโยชน 518,357 ราย
ทั้งนี้ สําหรับการเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรกอนและหลังจากที่สถาบัน
เกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณเกี่ยวเนื่องสําหรับการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรจะตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 รอบปการผลิต จึงจะสามารถเปรียบเทียบได เนื่องจาก
ในชวงการสํารวจขอมูลสถาบันเกษตรกรเพิ่งเริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับ
บางแหงยังอยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ ซึ่งยังไมเกิดผลลัพธและผลกระทบที่ชัดเจน นอกจากนี้
ยังควรคํานึงถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอรายไดจากการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรดวย
4.2) การยางแหงประเทศไทย ดําเนินการรวบรวม แปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขน
และสงมอบใหหนวยงานนําไปใช 1,880.89 ตัน โดยกรมชลประทานดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนคันคลอง
ชลประทานโดยใชยางพาราเปนสวนผสมดําเนินการไดระยะทาง 710.33 กม. ปริมาณน้ํายางที่ใช 1,805.75 ตัน
ครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน
4.3) สถาบันเกษตรกรใชสินเชื่อจากโครงการเพื่อรวบรวมยางพาราจากเกษตรกร
662,745.736 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท จําหนายยางพาราใหกับผูประกอบการแลว 571,395.18 ตัน
มูลคา 28,836.99 ลานบาท และผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ใชสินเชื่อเพื่อรวบรวมและจัดเก็บยาง
219,991.17 ตัน
4.4) ผูประกอบการ SMEs ไดรับการยกระดับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภ าพ
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ทําใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 17.64 ลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84 และสามารถเพิ่มยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคา
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น 478.08 ลานบาท
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง
การพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ (PGS) ทําใหเกษตรกรเขาสู
การทําเกษตรอินทรีย 1,274 ราย พื้นที่ 17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลง
ในการทําเกษตร ไดแก เกษตรกรรอยละ 33 สามารถจําหนายสินคาไดในราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินคา
เกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไป เกษตรกรรอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง เนื่องจากลดการใช
สารเคมีลง เกษตรกรรอยละ 37.34 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรรอยละ 54.67 มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรละ
5,912.64 บาท/ป หรือรอยละ 48.57 ของรายไดเดิม เนื่องจากสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
ไดในราคาที่สูงขึ้น และเกษตรกรรอยละ 52 สามารถลดรายจายในการบริโภคของครัวเรือนไดเฉลี่ย 3,195 บาท/ป
เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง และเกษตรกรรอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนาย
สินคาเกษตรเพิ่มขึ้นเปนอยางนอยรายละ 2 ชองทาง เชน Tops โรงพยาบาล โรงแรม และจําหนายใหกับ
กลุมเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิก
3.4.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
ไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายได
ในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น มีผลลัพธการดําเนินงานภายใตแผนงานฯ ดังนี้
1) การประกอบอาชีพดานการเกษตร เกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดรับ
ความรูเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพทางดานการเกษตร 170,701 ราย และเมื่อมีการนําความรูไปปฏิบัติแลวทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก เกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนายผลผลิตในราคาที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรรอยละ 39.51
มีตนทุนการผลิตลดลง เนื่องจากลดการใชสารเคมีลงโดยหันมาใชปุยหมักและสารชีวภาพที่ทําขึ้นเอง และ
ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากโครงการ เกษตรกรรอยละ 18.18 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับ
สภาพดิน โดยใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี ทําใหคุณภาพดินดีขึ้น เกษตรกรรอยละ 24.83 มีรายไดเพิ่มขึ้น
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตร ทําใหลดตนทุนไดสวนหนึ่ง ประกอบกับเกษตรกร
มีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาเกษตรมากขึ้น ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงมีผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค
ไวสําหรับจําหนายมากขึ้น เกษตรกรรอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลงเฉลี่ยรายละ 2,763 บาท
เนื่องจากมีการนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้นทําใหสามารถลดคาใชจายได
2) การมีรายไดเพิ่มขึ้น โครงการดําเนินการจางแรงงานเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร
ในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทาน 9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท โดยผูรับจาง
ไดนําเงินไปใชจายเปนคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน คาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้ ลงทุนทางการเกษตร และ
เก็บออม ทั้งนี้ เกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคา
รายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทาของวงเงินที่มีการใชจายตามสัดสวน
มูลคาที่นําไปใชจาย ซึ่งเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานที่ถูกนําไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือน
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และกระจายไปเปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรม
การคาปลีก แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล
3.5 ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานโครงการ
จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก เกษตรกร ผูบริหาร
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมโครงการ ที่มีตอการดําเนินงาน
โครงการ พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนน
เฉลี่ย 8.52 จําแนกเปน ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสราง
การผลิตภาคเกษตร ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.45 และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 9.13 (ตารางที่ 3.9)
ตารางที่ 3.9 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการดําเนินงานโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงนาชุมชน
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุด ี
6.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
6.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
8.1) กิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย
8.2) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย
8.3) กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
8.4) กิจกรรมผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
9.1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
9.2) กรมสงเสริมสหกรณ
9.3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9.4) กรมหมอนไหม
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

คะแนน แปลผล 1/
8.45 มากที่สดุ
8.81
มากที่สุด
9.19
มากที่สุด
8.44
มากที่สุด
8.32
มากที่สุด
6.90
มาก
9.26
มากที่สุด
8.89
มากที่สุด
9.60
มากที่สุด
8.98
มากที่สุด
8.92
มากที่สุด
9.05
มากที่สุด
9.14
มากที่สุด
8.82
มากที่สุด
8.67
มากที่สุด
8.77
มากที่สุด
8.19
มาก
8.70
มากที่สุด
9.12
มากที่สุด
9.07
มากที่สุด
8.67
มากที่สุด
9.32
มากที่สุด

36
ตารางที่ 3.9 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการดําเนินงานโครงการ (ตอ)
แผนงาน/โครงการ
คะแนน แปลผล 1/
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
9.14
มากที่สุด
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
9.22
มากที่สุด
14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
8.97
มากที่สุด
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
7.33
มาก
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผปู ระกอบกิจการยาง
na
na
17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
6.93
มาก
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 6.54
มาก
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ
8.46
มากที่สุด
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
9.13 มากที่สุด
20) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
8.81
มากที่สุด
21) โครงการจางแรงงานชลประทาน
9.44
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
8.52 มากที่สุด
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : 1/ แปลผล นอยที่สุด = คะแนน 1.00 - 2.80 /นอย = 2.81 - 4.60 /ปานกลาง = 4.61 - 6.40 /มาก = 6.41 - 8.20 /
มากที่สุด = 8.21 - 10.00

บทที่ 4
การประเมินผลรายโครงการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวมกับคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูป
โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร ดําเนินการประเมินผลโครงการที่ไดรับงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก แผนงานยุทธศาสตรป ฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร และ
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 21 โครงการ ดังนี้
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงนาชุมชน
2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง
17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
20) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
21) โครงการจางแรงงานชลประทาน
การประเมินผลครั้งนี้ ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
77 จังหวัด เปนผลการดําเนินงานตั้งแตไดรับอนุมติงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลเปนรายโครงการ ดังนี้
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4.1 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
โครงการสรางฝายชะลอน้ําและการจัดหาแหลงน้ําชุมชน มี 2 หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา และสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรม
สรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการประเมินผล ดังนี้
4.1.1 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาที่ดิน)
1) สาระสําคัญโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหแกทรัพยากรดินและน้ําในบริเวณ
พื้นที่ดําเนินโครงการ เพื่อใหมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงในการทําเกษตรกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรดิน
และน้ํา ลดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินและเพื่อสรางงาน สรางรายได ใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
1.2) เปาหมายดําเนินการใน 45 จังหวัด 1,097 แหง เกษตรกรไดรับการจางแรงงาน
อยางนอย 8,776 ราย และเกษตรกรไดรับการอบรมถายทอดความรู 164,550 ราย
1.3) หนว ยงานและงบประมาณ ดํ า เนิน งานโดย กรมพัฒ นาที ่ด ิน งบประมาณ
109,700,000 บาท
1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2) วิธีการประเมินผล
2.1) วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมขอมูล จากรายงานความกาวหนาผลการดําเนิน งานโครงการจาก
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการทุกจังหวัด ในพื้นที่เปาหมาย 45 จังหวัด
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 45 ราย
(3) สัมภาษณเกษตรกร 225 ตัวอยาง ในพื้นที่เปาหมาย 45 จังหวัด
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 55,023,792 บาท รอยละ 50.16
ของงบที่ไดรับ 109,700,000 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน 7,242,308 บาท รอยละ 17.24 ของงบดําเนินงาน
ที่ไดรับ 42,015,100 บาท และงบลงทุน 47,781,484 บาท รอยละ 70.59 ของงบลงทุนที่ไดรับ 67,684,900 บาท
ซึ่งโครงการนี้ไมมีก ารกัน เงิน เหลื่อ มปภ ายหลังสิ้น สุด 30 กัน ยายน 2561 เงิน ที่เ หลือ สงคืน ทั้ง หมด
(ตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 การใชจายงบประมาณโครงการ
งบประมาณ
เปาหมาย
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
109,700,000
งบดําเนินงาน
42,015,100
งบลงทุน
67,684,900
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน

เบิกจายแลว
55,023,792
7,242,308
47,781,484

รอยละ
50.16
17.24
70.59

(2) ความทันเวลาและเพียงพอของงบประมาณ
(2.1) ความทัน เวลาของงบประมาณ พบวา เจา หนา ที ่ในระดับ จัง หวัด
รอยละ 55.56 เห็นวา ไดรับงบประมาณทันเวลา สวนที่เหลือรอยละ 44.44 เห็นวาไดรับงบประมาณไมสอดคลอง
กับฤดูกาล ลาชากวาแผนที่กาํ หนดไว เนื่องจากการกอสรางฝายชะลอน้ําจะตองดําเนินการกอสรางกอน
ฤดูฝน และกอนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร โดยจังหวัดที่เห็นวาไดรับงบประมาณชากวาแผนที่กําหนดไว
มี 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย ลําพูน นาน ตาก แพร พะเยา กาญจนบุรี พิจิตร ชลบุรี จันทบุรี ชัยภูมิ
นครราชสีมา หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ ขอนแกน อุดรธานี ตรัง ชุมพร และระนอง สําหรับชวงเวลาที่เหมาะสม
ควรจัดสรรงบประมาณระหวางเดือนมกราคม - เมษายน
(2.2) ความเพีย งพอของงบประมาณ พบวา เจา หนา ที ่ใ นระดับ จัง หวัด
รอยละ 73.33 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับเพียงพอตอการดําเนินงาน สวนที่เหลือรอยละ 26.67 ไมเพียงพอ
จังหวัดที่เห็นวาไดรับงบประมาณไมเพียงพอมี 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา เชียงราย ตาก ชลบุรี สระบุรี
นครราชสีมา สกลนคร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชุมพร กระบี่ และระนอง เนื่องจากฝายชะลอน้ําบางแหง
เปนพื้นที่รกรางตองมีคาใชจายในการปรับพื้นที่กอนการกอสราง (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
รายการ
1. ความทันเวลา
1.1 ทันเวลา
1.2 ไมทันเวลา
2. ความเพียงพอ
2.1 เพียงพอ
2.2 ไมเพียงพอ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
55.56
44.44
100.00
73.33
26.67
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3.2) กระบวนการ (Processeses) กรมพัฒ นาที่ดินไดกําหนดแนวทาง และขั้น ตอน
การดําเนินงานโครงการรวม 7 ดาน ซึ่งทุกจังหวัดดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานของ
โครงการสรุปผล ไดดังนี้ (ตารางที่ 4.3)
(1) การประชาสัมพันธ ทุกจังหวัดมีการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบตาง ๆ
เชน การชี้แจงโดยเจาหนาที่กรมพัฒ นาที่ดิน ประธาน/คณะกรรมการ และผูนําชุมชน ดานการรับรูของ
เกษตรกรในพื้นที่กอสรางฝาย พบวา ทุกรายรับทราบวามีโครงการกอสรางฝายในเขตบริเวณพื้นที่ที่คัดเลือก
โดยสวนใหญรอยละ 63.40 และ 59.62 รับทราบโครงการจากผูนําชุมชน และเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน
ตามลําดับ
(2) การกําหนดพื้น ที่เปาหมายเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา เจาหนาที่ทุกจังหวัด
มีการดําเนินการกําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยผานความเห็นชอบของประชาคมหมูบาน
(3) การแจงการดําเนินงานโครงการใหคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ของจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการแจงใหที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณจังหวัดทราบรายละเอียดโครงการ
(4) การกําหนดรูปแบบการกอสรางฝายชะลอน้ําตามลักษณะของศูนยการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทุกจังหวัดไดดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําตามรูปแบบที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
(5) การจางแรงงานเกษตรกรเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา ทุกจังหวัดมีการจางแรงงาน
เกษตรกรในทองถิ่นเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา โดยใชบัญ ชีเกษตรกรผูล งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
หรือผูมีรายไดนอยมาเปนเกณฑในการจางแรงงาน
(6) การอบรมแรงงานกอสรางและเกษตรกรในพื้นที่จุดกอสรางฝายชะลอน้ํา เนื้อหา
สวนใหญ เปนการชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับประโยชนจากการสรางฝายชะลอน้ํา เชน การชะลอการไหลของน้ํ า
การลดการชะลางพังทลายของดิน หากมีน้ําในลําธารสามารถกักเก็บไวใชประโยชนชวงฤดูแลง
(6.1) การอบรมแรงงานกอ สรางฝายชะลอน้ํา มีก ารจัด อบรมเกษตรกร
รอยละ 90.91 สวนที่เหลือรอยละ 9.09 ใชวิธีการสอนระหวางการกอสรางฝายทุกขั้นตอน
(6.2) การอบรมเกษตรกรบริเวณพื้ น ที่ กอสรางฝายชะลอน้ํ า มี เกษตรกร
รอยละ 85.66 ไดรับการอบรม สวนที่เหลือรอยละ 14.34 ไมไดเขารวมการอบรม เนื่องจากเกษตรกรไมอยู
ในพื้นที่ชวงจัดอบรม
(7) การแตงตั้งประชาชนในพื้นที่เพื่อรวมตรวจรับงานการกอสรางฝายชะลอน้ํา
เจาหนาที่ทุกจังหวัดมีการดําเนินการแตงตั้งประชาชนตรวจสอบงาน สวนใหญเปนผูนําชุมชน เชน กํานัน
ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่
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ตารางที่ 4.3 การดําเนินงานตามกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
กิจกรรม
1. การประชาสัมพันธโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธของเจาหนาที่
1.2 การรับทราบการประชาสัมพันธของเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) เกษตรกรรับทราบโครงการจากผูนําชุมชน
(2) เกษตรกรรับทราบโครงการจากเจาหนาที่
(3) เกษตรกรรับทราบโครงการจากประธาน/คณะกรรมการ
2. การกําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา
3. การแจงการดําเนินการใหคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณจังหวัด
4. การกําหนดรูปแบบตามลักษณะของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. การจางแรงงานเกษตรกรเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา
6. การอบรมเกษตรกร
6.1 การอบรมแรงงานที่กอสรางฝายชะลอน้ํา
6.2 การอบรมเกษตรกรในพื้นที่จดุ กอสรางฝายชะลอน้ํา
7. การแตงตั้งประชาชนในพื้นที่เพื่อตรวจสอบงานกอสรางฝายชะลอน้ํา
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : รอยละ
มี
ไมมี
100.00
63.40
59.62
0.75
100.00
100.00
100.00
100.00

-

90.91
85.66
100.00

9.09
14.34
-

3.3) ผลได (Outputs) จากการดําเนินงานโครงการเกิดผลได ดังนี้
(1) การจางแรงงานเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา มีเปาหมาย 8,776 ราย ดําเนินการจาง
แรงงานเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 8,489 ราย รอยละ 96.73 ของเปาหมาย
(2) การกอสรางฝายชะลอน้ํ า มี เป าหมาย จํานวน 1,097 แหง ดํ าเนิ นการกอสรางทั้ งสิ้ น
884 แหง รอยละ 80.58 ของเปาหมาย (เปนการกอสรางเสร็จกอน 30 กันยายน 2561 จํานวน 877 แหง
สวนจังหวัดระนอง จํานวน 7 แหง ไดจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณไวตั้งแตกอนเดือนกันยายน 2561 แตยังไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางได เนื่องจากมีน้ําในลําธารมาก หนวยงานจึงปรับเปลี่ยนแผน โดยเริ่มดําเนินการกอสราง
ในเดือนกุมภาพันธ 2562 โดยใชแรงงานจิตอาสาในพื้นที่)
(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเกี่ยวกับการสรางและการใชประโยชน
จากฝายชะลอน้ํา ในพื้นที่บริเวณการกอสรางฝาย เปาหมายทั้งหมด 164,550 ราย ดําเนินการอบรมถายทอด
ความรูใหแกเกษตรกรทั้งสิ้น 31,075 ราย รอยละ 18.88 ของเปาหมาย สาเหตุที่มีเกษตรกรมาเขารับการอบรม
ไมครบตามเปาหมาย เพราะเกษตรกรบางรายติดภารกิจอื่น ไมสามารถเขารวมอบรมในวันเวลาที่มีการจัด
อบรมได (ตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
หนวย
เปาหมาย
1. การจางงานเกษตรกร
ราย
8,776
2. การกอสรางฝายชะลอน้ําแลวเสร็จ
แหง
1,097
3. การอบรมเกษตรกรในพื้นที่สรางฝายชะลอน้ํา
ราย
164,550
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดําเนินงาน
8,489
884
31,075

รอยละ
96.73
80.58
18.88

3.4) ผลลัพธ (Outcomes)
(1) พื้นที่รับประโยชน และการใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําของเกษตรกร
(1.1) พื้ น ที่การเกษตรได รับ ประโยชน จากรายงานผลการดําเนิน งานของ
กรมพัฒ นาที่ดิน ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 พบวา การสรางฝายชะลอน้ําทําใหมีพื้นที่การเกษตร
ไดรับผลประโยชนถึง 22,628 ไร เฉลี่ย 25.60 ไร/แหง
(1.2) การใชประโยชนจากฝายชะลอน้ํา เกษตรกรรอยละ 70.67 ไดใชประโยชน
จากฝายชะลอน้ํา โดยเกษตรกรที่ไดใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําในดานตาง ๆ บางรายใชประโยชนหลายดาน
โดยเกษตรกรรอยละ 86.79 ใชประโยชนดานการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และรอยละ 13.21
ใชเพื่อการอุปโภค/บริโภค สวนเกษตรกรรอยละ 29.33 ไมไดใชประโยชน เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรของ
ตนเองอยูไกลจากจุดกอสรางฝายชะลอน้ํา และบางแหงจุดกอสรางฝายชะลอน้ําอยูหางไกลจากพื้นที่ชุมชน
(2) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติ เกษตรกรรอยละ 85.33 ไดนํา
ความรูที่ไดรับการอบรมไปปฏิบัติ สวนรอยละ 14.67 ไมนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีความรู
พื้นฐานเดิมอยูแลว
(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีฝายชะลอน้ําในพื้นที่
(3.1) ดานการชะลอการไหลของน้ํา เกษตรกรรอยละ 98.22 มีความเห็นวา
การสรางฝายชะลอน้ําสามารถชะลอการไหลของน้ําได สวนรอยละ 1.78 เห็นวา ไมสามารถชะลอการไหล
ของน้ําไดในชวงเวลาฤดูน้ําหลาก
(3.2) ดานการกักเก็บน้ําของฝายชะลอน้ํา เกษตรกรรอยละ 89.33 มีความเห็นวา
การสรางฝายชะลอน้ําสามารถกักเก็บน้ําไวได โดยไดใชจนถึงชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 หลังจากนั้น
ปริมาณน้ําในลําธารก็เริ่มลดนอย สวนที่เหลือรอยละ 10.67 มีความเห็นวา กักเก็บน้ําไมได เนื่องจากฤดูแลง
น้ําจะแหง ซึมลงดิน ทําใหเก็บน้ําไมได
(3.3) ดานการสรางงาน/สรางรายไดในพื้นที่ เกษตรกรรอยละ 84.00 มีความเห็นวา
รายไดที่ไดจากการจางงานในพื้นที่ทําใหมีการกระตุนเศรษฐกิจได สวนที่เหลือรอยละ 16.00 มีความเห็นวา
ไมทําใหเกิดรายไดในพื้นที่ เนื่องจากไมไดเปนแรงงานในการกอสรางฝายชะลอน้ํา
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(3.4) ดานการเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ การทําใหดินชุมชื้น เกษตรกร
ทุกราย คิดวาการสรางฝายชะลอน้ําสามารถทําใหดินชุมชื้นขึ้นได นอกจากนี้เกษตรกรมีความรูสึกหวงแหน
และเต็มใจที่จะชวยกันรักษาธรรมชาติใหเกิดความสมดุล
จากความเห็นของเกษตรกรขางตน การกอสรางฝายชะลอน้ําดังกลาว สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคดานชะลอการไหลของน้ํา การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ และการสรางงาน/สรางรายได
ในพื้นที่ได สวนการกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง สวนใหญยังไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากไมมีน้ําตนทุน
ที่จะกักเก็บไวใชได (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 ผลลัพธของโครงการ
กิจกรรม
1. การไดรับประโยชน
1.1 ดานการเกษตร
1.2 ดานการอุปโภค/บริโภค
2. การนําความรูไ ปปฏิบตั ิ
3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางฝายชะลอน้ํา
3.1 การชะลอการไหลของน้ํา
3.2 การกักเก็บน้ําไวใชชวงขาดน้ํา
3.3 การสรางงาน/สรางรายไดในพื้นที่
3.4 การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ
ที่มา : จากการสํารวจ

ได
70.67
86.79
13.21
85.33
98.22
89.33
84.00
100.00

หนวย : รอยละ
ไมได
29.33
14.67
1.78
10.67
16.00
-

3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดที่มีตอการดําเนินกิจกรรม
ในเรื่องตาง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.80
โดยเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการแตงตั้งประชาชนตรวจรับงานเจาหนาที่มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนน 8.24 ดานการอบรมแรงงานที่กอสรางฝายชะลอน้ํา ดานการดําเนินการกอสรางฝาย
ชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ดานการจางแรงงานเกษตรกรที่กอสรางฝายชะลอน้ํา และดานการกําหนด
พื้นที่เปาหมายในการกอสรางฝายชะลอน้ํา รวม 4 ดาน เจาหนาที่มีความพึงพอใจระดับมาก ที่คาคะแนน 7.77
7.76 7.71 และ 7.54 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
1. ดานการแตงตั้งประชาชนตรวจรับงาน
2. ดานการอบรมแรงงานที่กอสรางฝายชะลอน้ํา
3. ดานกอสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
4. ดานการจางแรงงานเกษตรกรทีก่ อสรางฝายชะลอน้ํา
5. ดานการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการกอสรางฝายชะลอน้ํา
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
8.24
7.77
7.76
7.71
7.54
7.80

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกร ตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พบวา
เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.05 ทั้งนี้ เกษตรกร
มีความพึงพอใจในดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ และดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ํา
ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.20 และ 8.89 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจของเกษตรกร
กิจกรรม
1. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชน ในพื้นที่
2. ดานการจางแรงงานที่กอสรางฝายชะลอน้ํา
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
9.20
8.89
9.05

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.7) ขอคนพบ
(1) ช ว งเริ่ม และระหวางการดําเนิน โครงการ เนื่ องจากช ว งเวลาได รับ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อไปดําเนินการภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ป 2561 ลาชากวาแผนเดิมที่กําหนดไว
ถึงแมหนวยงานจะมีการเตรียมแผนปฏิบัติงานไวแลว และมีการปรับแผนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
ซึ่งเมื่อดําเนินการในพื้นที่แลวยังพบปญหา ดังนี้
(1.1) จุดพื้นที่กอสรางฝายชะลอน้ํา การดําเนินการในชวงฤดูฝนทําใหพื้นที่
กอสรางบางแหงมีปริมาณน้ําทวมขัง บางพื้นที่ฝนตกชุกทําใหเปนอุปสรรคในการกอสราง บางแหงมีปริมาณ
น้ําไหลผานปริมาณมากไมสามารถดําเนินการกอสรางได ทําใหการดําเนินการกอสรางเกิดความลาชา ซึ่งได
แกไขปญหาเพื่อใหการกอสรางเปนไปตามเปาหมาย ดวยการทําทางเบี่ยงน้ําแลวกอสราง บางแหงชะลอ
การกอสรางไปจนกวาปริมาณน้ําจะลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่กอสรางฝายใหม
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(1.2) แรงงานในการกอสรางฝายชะลอน้ํา พบวา แรงงานมีนอย เนื่องจาก
ชวงดําเนินงานโครงการ เปนชวงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร ประกอบกับคาแรงงานที่ไดรับ 300 บาทตอวัน
ไมจูงใจใหมารับจางเมื่อเทียบกับการไปรับจางงานอื่น แรงงานเกษตรกรที่มีความชํานาญในพื้นที่มีนอย
ซึ่ง บางพื้น ที ่แกไขด วยการใช แรงงานที่ มีความชํานาญจากจุดกอสรางอื่น ที่อยูใกลเคียงกัน ที่ดําเนิน การ
กอสรางเสร็จแลวมาเปนแรงงานกอสราง แรงงานที่เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวนใหญ เปนสตรีและ
คนชรา ไม ส ามารถทํ างานในโครงการได เนื่องจากการสรางฝายตองใชแรงงานที่ แข็งแรง ทํ าใหต องใช
คนงานจากชุมชนอื่นมาชวยดําเนินการ
(1.3) การขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางเขาในพื้นที่ พบวา จุดกอสราง
บางแหงการขนสงดวยรถยนตไมสามารถเขาพื้นที่ได ตองจางรถอีแตนขนยายวัสดุ หรือแรงงานคนในการขน
วัสดุทําใหมีคาใชจายในการขนสง บางพื้นที่ฝนตกสงผลใหทางลําเลียงซึ่งเปนทางดินโคลน ไมสะดวกในการเดินทาง
ทําใหตองใชเวลาในการขนสงนาน
(1.4) การกอ สรางฝายบางแหง มีคาใชจายเพิ่ม ในการปรับ พื้น ที่บ ริเวณ
จุดกอสราง เนื่องจากเปนพื้นที่รกราง ตองจางแรงงานปรับสภาพพื้นที่กอนการกอสราง
(2) ชวงหลังสิ้นสุดโครงการ
(2.1) สภาพฝายชะลอน้ํา สวนใหญยังสามารถใชงานไดในปตอไป แตน้ําในลําธาร
สวนใหญแหงขอด เนื่องจากเขาสูฤดูแลง
(2.2) บางจังหวัด เชน จังหวัดสงขลาที่สราง 6 แหง เกษตรกรใชน้ําเต็มศักยภาพ
ของฝาย เนื่องจากจุดกอสรางฝายมีความเหมาะสมมาก น้ําไหลผานตลอดทั้งป สวนในพื้นที่ใกลเคียงที่ไมได
ใชน้ําจากฝาย พบวา ดินมีความชุมชื้น สามารถทําการเกษตรได
3.8) ขอเสนอแนะ
(1) ดานงบประมาณ
(1.1) หากมีการดําเนินโครงการลักษณะการกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณ
ลงพื้นที่ใหสามารถดําเนินการกอสรางไดทันในชวงฤดูแลง
(1.2) จัดสรรงบปกติของกรมดําเนินการตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายโครงการในแตละพื้นที่ และควรมีงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับเปนคาใชจายในการขนสงวัสดุ
เขาไปในพื้นที่กอสราง และคาจางแรงงานในการปรับสภาพพื้นที่กอนการกอสรางฝายชะลอน้ําในบางพื้นที่
ที่มีความจําเปนดวย
(2) ด านแรงงานที่ใช ในการก อสราง ควรพิ จารณาใช แรงงานที่มีความชํ านาญ
เฉพาะทาง หรือเปนแรงงานในพื้นที่ใกลเคียงกัน ที่ดําเนินการเสร็จแลว โดยระบุในคูมือปฏิบัติงานใหชัดเจน
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4.1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
1) สาระสําคัญโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อขยายผลศาสตรพระราชาดวยการสรางฝายชะลอน้ํา
ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนมีความรูและความเขาใจในการสรางฝาย
ชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในทองถิ่น
1.2) เปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ 23 จังหวัด กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 244 แหง
1.3) หนวยงานและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
งบประมาณ 6,482,820 บาท
1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2) วิธีการประเมินผล
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ของสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ ในพื้นที่เปาหมาย 23 จังหวัด เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการจํานวน 23 ราย
(3) สัมภาษณเกษตรกร 115 ตัวอยาง ในพื้นที่เปาหมาย 23 จังหวัด
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 4,649,200 บาท รอยละ 71.72 ของงบทีไ่ ดรับ 6,482,820 บาท ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ พบวา เจาหนาที่ รอยละ 65.22 เห็นวา
ไดรับงบประมาณทันเวลา สวนที่เหลือรอยละ 34.78 เห็นวาไมทันเวลา เนื่องจากชวงเดือนมิถุนายนเริ่มเขาสู
ฤดูฝน ทําใหการกอสรางฝายชะลอน้ําดําเนินการไดคอนขางลาชา บางพื้นที่มีปริมาณน้ํามาก บางพื้น ที่
การเดินทางคอนขางยากลําบาก
(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ พบวา เจาหนาที่ รอยละ 86.96 เห็นวา
งบประมาณที่ไดรับเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม สวนที่เหลือรอยละ 13.04 เห็นวาไมเพียงพอ เนื่องจาก
คาวัสดุไมไดรวมคาขนสงเอาไวดวย (ตารางที่ 4.8)

47
ตารางที่ 4.8 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
รายการ
1. ความทันเวลา
1.1 ทันเวลา
1.2 ไมทันเวลา
2. ความเพียงพอ
2.1 เพียงพอ
2.2 ไมเพียงพอ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
65.22
34.78
100.00
86.96
13.04

3.2) กระบวนการ (Processes) จากการดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการ สรุปผลไดดังนี้
(1) การประชาสัมพันธโครงการ เจาหนาที่มีการประชาสัมพันธโครงการในทุกจังหวัด
ดานการรับรูของเกษตรกรในพื้นที่กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ทุกราย รับทราบเรื่องการกอสรางฝาย
ในเขตบริเวณพื้นที่ โดยเกษตรกรรอยละ 72.66 รับทราบขาวการกอสรางฝายจากเจาหนาที่ รองลงมา
รอยละ 43.88 ทราบจากผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน)
(2) การกําหนดพื้นที่เปาหมายตามแผนงาน โดยรอยละ 91.30 มีการดําเนินการ
โดยมีเกษตรกรมีสวนรวม สวนที่เหลือรอยละ 8.70 ไมมีเกษตรกรเขาไปมีสวนรวม
(3) การประสานความรวมมือตาง ๆ ในพื้นที่ เจาหนาที่รอยละ 95.65 ไดดําเนินการ
แจงประสานความรวมมือในพื้นที่ อาทิ กํานัน ผูใหญบาน อบต. สวนที่เหลือรอยละ 4.35 ไดดําเนินการ
รวมกับเกษตรกรในชุมชน
(4) การจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เจาหนาที่ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร
ที่เปนแรงงานกอสรางทุกจังหวัด เพื่อใหเกิดความรู และความชํานาญในการกอสรางฝายชะลอน้ํา
(5) การดําเนินการตรวจรับงานกอสรางทุกจังหวัดดําเนินการตามแนวทางของโครงการ
ทั้งนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงาน
การปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม องคการบริห ารสว นตําบล กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกรในพื้น ที่
(ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
หนวย : รอยละ
กิจกรรม
1. การประชาสัมพันธโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1.1 การประชาสัมพันธโครงการของเจาหนาที่
1.2 การรับทราบการประชาสัมพันธของเกษตรกร
1) เกษตรกรรับทราบจากเจาหนาที่
2) เกษตรกรรับทราบจากผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน)
3) เกษตรกรรับทราบจากประธาน/คณะกรรมการ
2. การกําหนดพื้นที่เปาหมายโดยการมีสวนรวมของประชาชน
3. การประสานความรวมมือตาง ๆ ในพื้นที่
4. การอบรมเกษตรกรที่เปนแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําฯ
5. การมีสวนรวมในการตรวจรับการกอสรางฝายชะลอน้ําฯ
ที่มา : จากการสํารวจ

มี
100.00
72.66
43.88
2.88
91.30
95.65
100.00
100.00

ไมมี
-

8.70
4.35
-

3.3) ผลได (Outputs) จากการดําเนินงานโครงการ มีดังนี้
(1) การอบรมถายทอดความรู สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดอบรม
ถายทอดความรูเกี่ยวกับการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ แกเจาหนาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการโดยจัดขึ้น ณ ศูนยการเรียนรูเพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับระดับจังหวัดจัดอบรมถายทอดความรูเกี่ยวกับการกอสรางฝายชะลอน้ํา
ประเภทชั่วคราวแกเกษตรกร/ผูนําชุมชน อบรมทั้งสิ้น 1,971 ราย 23 จังหวัด ครบตามเปาหมาย
(2) การจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําชั่ว คราวในเขตปฏิรูป ที่ดิน เกษตรกร
รอยละ 94.96 เปนแรงงานที่ไดรับคาจางแรงงานในการกอสราง โดยไดรับคาจางวันละ 300 บาท ผานการโอน
เขาบัญชีเกษตรกรแตละราย เกษตรกรสวนใหญเห็นวา ไดรับเงินคอนขางลาชา สวนที่เหลือรอยละ 5.04
เปนจิตอาสาไปชวยงานกอสราง โดยไมไดรับคาจางแรงงาน
(3) การกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเปาหมายกอสราง
จํานวน 244 แหง ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามเปาหมายทั้งหมด ราคาคากอสรางเฉลี่ย 9,370 บาท/แหง
3.4) ผลลัพธ (Outcomes) (ตารางที่ 4.10)
(1) การใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ จากการสํารวจ เกษตรกร
รอยละ 57.66 ไดใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ในดานตาง ๆ บางรายใชประโยชนหลายดาน
โดยเกษตรกรรอยละ 96.88 ใชประโยชนดานการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และเกษตรกร
รอยละ 3.12 ใชดานการอุปโภค/บริโภค สวนเกษตรกรที่เหลือรอยละ 42.34 ไมไดใชประโยชน เนื่องจาก
พื้นที่การเกษตรอยูหางไกลและไมไดอยูในพื้นที่รับน้ํา

49
(2) การนําความรูที่ไดรับ จากการอบรมไปปฏิบัติต าม เกษตรกรรอยละ 84.68
นําความรูที่ไดรับเรื่องการใชประโยชนจากน้ําในฝายชะลอน้ําไปปฏิบัติ สวนที่เหลือรอยละ 15.32 ไมนําไปปฏิบัติ
เนื่องจากติดภารกิจอื่น ไมสามารถเขารวมอบรมในวันเวลาที่มีการจัดอบรมได
(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ
(3.1) ดานการชะลอการไหลของน้ํา เกษตรกรรอยละ 89.19 มีความเห็นวา
การสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ สามารถชะลอการไหลของน้ํ าไดดี สวนที่เหลื อรอยละ 10.81
มีความเห็นวา ไมสามารถชะลอการไหลของน้ําไดในชวงฤดูน้ําหลาก
(3.2) ดานการกักเก็บน้ําของฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ เกษตรกรรอยละ 72.97
มีความเห็นวา การสรางฝายชะลอน้ําสามารถกักเก็บน้ําไดจนถึงชวงเดือนธันวาคม 2561 หลังจากนั้นปริมาณน้ํา
เริ่มลดนอยลง สวนที่เหลือรอยละ 27.03 มีความเห็นวา กักเก็บน้ําไมได เนื่องจากฤดูแลงน้ําจะแหงซึมลงดิน
ทําใหเก็บน้ําไมได บางแหงฝายชํารุด และฝายที่กอสรางเปนแคฝายชะลอน้ําชั่วคราว เมื่อปริมาณน้ําแรงมีโอกาส
พังทลายไดงาย
(3.3) ดานการสรางงาน/สรางรายไดในพื้นที่ เกษตรกรรอยละ 86.49 มีความเห็นวา
รายไดที่ไดจากการจางงาน ทําใหมีการจับจายใชสอยในพื้นที่ได สวนที่เหลือรอยละ 13.51 มีความเห็นวา
ไมทําใหเกิดรายไดในพื้นที่ เนื่องจากไมไดเปนแรงงานกอสราง และเปนจิตอาสาไมไดรับคาแรง
(3.4) ดานการเกิด ความสมดุลในระบบนิเวศ การทํา ใหดิน ชุมชื้น เกษตรกร
รอยละ 88.29 มีความเห็นวา ฝายชะลอน้ําสามารถทําใหดินในแปลงทําการเกษตรบริเวณฝายชุมชื้นขึ้นได
สวนที่เหลือรอยละ 11.71 มีความเห็นวาไมสามารถทําใหดินชุมชื้นได เนื่องจากเปนฝายชั่วคราวฯ เก็บน้ํา
ไมไดในฤดูแลง
ตารางที่ 4.10 ผลลัพธของโครงการ
กิจกรรม
1. การไดรับประโยชน
1.1 การเกษตร
1.2 อุปโภค/บริโภค
2. การนําความรูไ ปปฏิบตั ิ
3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ
3.1 การชะลอการไหลของน้ํา
3.2 การกักเก็บน้ําไวใชชวงขาดน้ํา
3.3 การสรางงาน/สรางรายไดในพืน้ ที่
3.4 การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ
ที่มา : จากการสํารวจ

ได
57.66
96.88
3.12
84.68
89.19
72.97
86.49
88.29

หนวย : รอยละ
ไมได
42.34

15.32
10.81
27.03
13.51
11.71
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3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภท
ชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด
ที่มีตอการดําเนินงานโครงการในประเด็นตาง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.52 เมื่อสอบถามในแตละประเด็น พบวา ดานที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ดานการดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกร
ที่เขารว มโครงการ ดานการกําหนดพื้นที่เปาหมาย ดานการจัดซื้อจัดจาง มีคาคะแนนเทากับ 9.00 8.85
8.38 8.25 ตามลําดับ และดานการประสานความรวมมือตาง ๆ ในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่คาคะแนน 8.13 (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม
1. ดานการดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ
2. ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
3. ดานการกําหนดพื้นที่เปาหมาย
4. ดานการจัดซื้อจัดจาง
5. ดานการประสานความรวมมือตาง ๆ ในพื้นที่
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
9.00
8.85
8.38
8.25
8.13
8.52

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกรหรือแรงงานในโครงการ ตอการดําเนินกิจกรรมกอสราง
ฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรม
กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ที่คาคะแนน 9.30 เมื่อพิจารณาแยกเปน ดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว และ
ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ ที่คาคะแนน 9.50 และ 9.09 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม
1. ดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําฯ
2. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
9.50
9.09
9.30

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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3.7) ขอคนพบ
(1) ชวงระหวางดําเนินโครงการ
(1.1) การกอสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ดําเนินการคอนขาง
ลําบาก เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมในชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคตอการกอสรางและการขนสงวัสดุกอสราง
รวมทั้งพื้นที่กอสรางบางแหงอยูไกล มีความยากลําบากในการเดินทาง/การขนสงวัสดุในการกอสรางเขาไป
ในจุดกอสราง
(1.2) แรงงานรับจางในการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ มีนอย เนื่องจาก
อยูในชวงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรและแรงงานสวนใหญเปนสตรีและผูสูงอายุ
(1.3) รูปแบบฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินที่กําหนด ไมเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่บางแหงที่เปนพื้นที่ปาเขา ตองบุกปาฝาดง หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเปนดินปนทราย หินกรวด
ที่ไมมีคุณสมบัติอุมน้ํา สงผลใหเมื่อเขาฤดูแลงไมมีน้ํากักเก็บในฝาย
(1.4) งบประมาณจัดสรรมาลาชาไมสอดคลองกับฤดูกาล และการโอนเงินคาจาง
แรงงานเขาบัญชีเกษตรกรเกิดความลาชา เนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบเอกสารที่ลาชา
(1.5) ในชวงฤดูฝนบางพื้นที่มีปริมาณน้ําหลากมาก ทําใหฝายชะลอน้ําที่กอสราง
ชํารุดเสียหายงาย
(2) ชวงหลังสิ้นสุดโครงการ สภาพฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินบางแหง
ชํารุดเสียหาย ทําใหกักเก็บน้ําไวใชชวงฤดูแลงไมได
3.8) ขอเสนอแนะ
(1) การกําหนดกิจกรรม ควรพิจารณาถึงชวงระยะเวลาที่ไดรบั งบประมาณ หรือฤดูกาล
ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดปญหาการดําเนินงานลาชา
(2) เกษตรกรในพื้นที่มีความตองการใหมีการดําเนินโครงการตอเนื่องในปถัดไป
ในลักษณะฝายถาวร ที่มีความคงทน แข็งแรง
4.1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
1) สาระสําคัญโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพื่อการเกษตรใหแก
เกษตรกร และเกิดการจางงานภายในชุมชนและเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน
1.2) เปาหมาย การกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด
30 ลูกบาศกเมตร ดําเนินการทั้งหมด 8 แหง แหงละ 10 ถัง รวม 80 ถัง ใน 4 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี
กาฬสินธุ และสุราษฎรธานี)
1.3) หนวยงานและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
งบประมาณ 8,293,800 บาท
1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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2) วิธีการประเมินผล
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่เปาหมายจังหวัดสุราษฎรธานี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 1 ราย
(3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 30 ราย
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 8,293,800 บาท เบิกจาย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 673,100 บาท รอยละ 8.12 ของเปาหมาย (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
สว นงบประมาณที่เหลือตองสงคืน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาฬสินธุ
ใหเหตุผลวา ระยะเวลากระชั้นชิด ไมสามารถหาผูรับจางกอสรางถังตนแบบและทําสัญญาไดภายในวันที่ 30
กันยายน 2561 จึงไมสามารถกันเงินเหลื่อมปดําเนินการตอได
(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ทุกจังหวัด เห็นวา งบประมาณ
มาไมทันเวลา เนื่องจากการดําเนินโครงการกอสรางเปนชวงฤดูฝน ทําใหเปนอุปสรรคในการกอสรางและ
ขนสงวัสดุ
(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ทุกจังหวัด เห็นวา งบประมาณ
ไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากราคาวัสดุที่สูงมากกวาแบบ รวมทั้งราคาจัดซื้อวัสดุไมไดรวม
คาขนสงไวดวย
3.2) กระบวนการ (Processes) จากการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) การกําหนดพื้นที่เปาหมาย มีการเตรียมความพรอม กําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อ
ดําเนินโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ และตองไดรับความเห็นชอบจากเกษตรกรภายในชุมชน
(2) การประสานงานผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทุกจังหวัดดําเนินการ
ประสานงานผูที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง โดยไดประสาน เจาหนาที่สวนกลาง เจาหนาที่พัสดุ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และผูรับจาง

53
(3) การประชาสัมพันธโครงการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธโครงการในชองทางตาง ๆ
ใหแกเกษตรกรไดรับทราบแลวทุกจังหวัด
(4) การจัดฝกอบรมเกษตรกรเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนรอยละ 25 ของจังหวัด
เปาหมาย ดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกรในเรื่องการสรางและใชประโยชนในการเกษตรจากถังเก็บน้ํา
รอยละ 75 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม
1. การกําหนดพื้นที่เปาหมาย
2. การประสานงานผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3. การประชาสัมพันธโครงการ
4. การจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ

มี
100.00
100.00
100.00
25.00

หนวย : รอยละ
ไมมี
75.00

3.3) ผลได (Outputs) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดรายงาน ขอมูล ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางถังตนแบบ (ถังเหล็ก) จังหวัดสุราษฎรธานี มีการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะ ราคากลาง และจัดหาผูรับจางแลว กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. แลวเสร็จ 10 ถัง (ครบตามเปาหมาย
ของจังหวัดสุราษฎรธานี) สําหรับเปาหมายอีก 70 ถัง ไมไดดําเนินการ
3.4) ผลลัพธ (Outcomes)
(1) การใชประโยชนจากถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เกษตรกรรอยละ 60.00 ไดใชประโยชนจาก
ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. โดยเกษตรกรรอยละ 61.11 ใชในการทําการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก ไมผล และเกษตรกร
รอยละ 38.89 ใชประโยชนดานอุปโภค/บริโภค สวนเกษตรกรที่เหลือรอยละ 40.00 ไมไดใชประโยชน
เนื่องจากยังเปดใชไมทั่วถึงทุกครัวเรือน
(2) การนําความรูที่ไดรับ จากการอบรมไปปฏิบัติตาม เกษตรกรที่ไดรับการอบรม
รอยละ 73.33 ไดนําเอาความรูเรื่องการกอสรางและการใชประโยชนน้ําจากถัง ค.ส.ล. ที่ไดรับการอบรม
ไปปฏิบัติ สวนที่เหลือรอยละ 26.67 ไมนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรบางรายติดภารกิจ ไมไดเขารับการอบรม
(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีการกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
(3.1) ดานการทํากิจกรรมการเกษตรหลังจากมีถังเก็บน้ํา เกษตรกรรอยละ 86.67
มีความเห็นวา การสรางถังเก็บน้ําไมทําใหมีกิจกรรมการเกษตรเพิ่ม เนื่องจากยังไมมีแหลงน้ําที่จะดึงน้ํามา
ใสถัง ค.ส.ล. ไว ใช ฤดู แล ง สว นที่ เหลื อร อยละ 13.33 เห็น วา ถังเก็บ น้ํา ค.ส.ล. ทําใหมีน้ํ าใชในการทํ า
การเกษตรอื่นได เชน นํามาใชกับพืชผัก พืชไร เปนตน
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(3.2) ดานการลดคาใชจายในการซื้อน้ํา/สูบน้ํา เกษตรกรรอยละ 90.00 มีความเห็นวา
การสรางถังเก็บน้ํา ไมทําใหคาใชจายในการซื้อน้ํา/สูบน้ําลดลง สวนที่เหลือรอยละ 10.00 มีความเห็นวา
คาใชจายในการซื้อน้ํา/สูบน้ําลดลง
(3.3) ดานการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเกษตรกรรอยละ 96.67 มีความเห็นวา
ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงได สวนที่เหลือรอยละ 3.33 มีความเห็นวาไมชวย
ลดปญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากในพื้นที่มีหลายครัวเรือน ทําใหมีน้ําแจกจายไมเพียงพอ (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ผลลัพธของโครงการ
กิจกรรม

ได
60.00
61.11
38.89
73.33

1. การไดรับประโยชน
1.1 ดานการเกษตร
1.2 ดานการอุปโภค/บริโภค
2. การนําความรูไ ปปฏิบตั ิ
3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางถัง ค.ส.ล.
3.1 การทํากิจกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น
3.2 การลดคาใชจายซื้อน้ํา/สูบน้ํา
3.3 การแกปญหาการขาดแคลนน้ํา
ที่มา : จากการสํารวจ

13.33
10.00
96.67

หนวย : รอยละ
ไมได
40.00

26.67
86.67
90.00
3.33

3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ ตอกิจกรรมสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดที่มีตอการดําเนินงาน
โครงการในเรื่องตาง ๆ ผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรม พบวา อยูในระดับปานกลาง คาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 6.33 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทั้งหมด ไดแก
ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ดานการกําหนดพื้นที่เปาหมาย ดานการประสานงานผูที่
เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.67 6.33 และ 6.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ฯ
กิจกรรม
1. ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2. ดานการกําหนดพื้นที่เปาหมาย
3. ดานการประสานงานผูที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
6.67
6.33
6.00
6.33

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกร/แรงงาน ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา
ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรม
เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมที่ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.09 เมื่อพิจารณา
แยกเปนดานตาง ๆ พบวา ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ที่ คาคะแนน 8.26 และด านการจ างแรงงานก อสรางถังเก็ บ น้ํ า ค.ส.ล. ในระดั บ มาก ที่ คาคะแนน 7.92
(ตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ฯ
กิจกรรม
1. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่
2. ดานการจางแรงงานกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
8.26
7.92
8.09

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3.7) ขอคนพบ
(1) บางจั งหวั ดไมส ามารถจั ดหาผู รับ จางก อสรางถังตน แบบได ทําใหไมส ามารถ
ดําเนินการโครงการไดซึ่งตองยกเลิกโครงการและสงคืนงบประมาณในเดือนกันยายน 2561
(2) การจางแรงงานกอสรางถัง ค.ส.ล. ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไมสามารถกันเงิน
งบประมาณป 2561 ไวเปนคาจางแรงงานได จึงตองปรับเปลี่ยนงบประมาณ ป 2562 มาจายคาแรงงานแทน
(3) เกษตรกรผูรับจางแรงงาน ขาดเครื่องมือในการทํางาน ทําใหงานลาชาและราคา
วัสดุกอสรางสูงกวางบประมาณที่ไดรับในแตละพื้นที่
(4) ถังเก็บน้ําที่สราง จะดําเนินการวางระบบการเติมน้ําและการกระจายน้ํา โดยใช
งบประมาณปกติ ป 2563 ในการดําเนินการ
3.8) ขอเสนอแนะ
(1) ในการจัดทําโครงการ หนวยงานควรมีระยะเวลาเตรียมความพรอม ทั้งในเรื่อง
แบบงานกอสรางที่จะดําเนินการ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และจัดหาแหลงปจจัยที่ตองใชในการ
ดําเนินงาน เชน ผูรับจาง แบบแปลน เปนตน โดยควรวิเคราะหวา ในชวงเวลานั้นสามารถดําเนินการได
มากนอยเพียงใด
(2) ถังเก็บน้ําที่ยังไมมีระบบกระจายน้ํา ควรจัดหาปมน้ําเพิ่ม และวางระบบกระจายน้ํา
เพื่อใหสงน้ําไดทั่วถึงทุกครัวเรือน และมีการดูแลรักษาถังเก็บน้ําสม่ําเสมอ ใหสามารถใชงานไดตลอดอายุ
การใชงาน
(3) ขยายการสนับสนุนถังเก็บน้ําในพื้นที่ที่มีความตองการ โดยใหมีการใชประโยชน
ไดอยางแทจริง
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กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาที่ดิน)

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ.เพชรบูรณ ครั้งที่ 1

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ.กระบี่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ.เพชรบูรณ ครั้งที่ 3
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กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จ.หนองบัวลําภู ครั้งที่ 1
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4.2 โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
4.2.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
ตามที่ประเทศไทยประสบปญหาดานน้ําเปนประจําและมีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้น
จึงทําใหเกิดความเสียหายทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนการแกไขบรรเทาปญหาดังกลาว กรมชลประทาน
จึงดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณในการสนับสนุนการดําเนินงานดานแหลงน้ํา
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนไมใหไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ํา โดยการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
แหลงน้ํา ตลอดจนระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหแกพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ทั่วไป ซึ่งสงผลใหเกษตรกร
มีความมั่นคงในอาชีพดานเกษตรกรรม ตลอดจนสามารถสงผลทางออมดวยการเพิ่มรายไดในการจางแรงงาน
โครงการมีแ นวทางในการดําเนิน งานดว ยการพัฒ นาเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและซอ มแซม
แหลง เก็บ กัก น้ํา ปรับ ปรุง เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการสง /ระบายน้ํา เรงรัด สรา งระบบกระจายน้ํา ใหทั่ว ถึง
ดว ยการปรับปรุง/ซอมแหลงน้ําและระบบชลประทาน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา อาคารประกอบ ขุดลอกคูคลอง
และบํารุงรักษาอาคารชลประทานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อสรางความมั่นคงเรื่องน้ํา ใหมีน้ําทําการเกษตร อุปโภค/บริโภคในฤดูแลง และปองกัน
บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก
2.2) เพื่อสรางความมั่นคงดานอาชีพของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตและรายได
เพิ่มมากขึ้น
2.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหดีมากยิ่งขึ้น
2.4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.5) เพื่อฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในป 2560
2.6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมต่ํา 13 ทุง
2.7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถ
เพิ่มรายได คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทําอาชีพเกษตรกรรม และประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากิน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
2.8) เพื่อปองกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรี และสนับสนุนน้ําดิบ
ในการผลิตประปาในเขตอําเภอหัวหิน
2.9) เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการกอสรางงานปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา เพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแผนงาน
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2.10) เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาดานน้ําตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพื้นที่
รายการที่เสนอแกปญหาเรื่องน้ําในพื้นที่ภาคใต
2.11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ใหมากขึ้น
3) เปาหมายของโครงการ
3.1) ดําเนินการในพื้นที่ 71 จังหวัด จํานวน 1,585 แหง
3.2) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร
3.3) พื้นที่รับประโยชนเพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร
3.4) ครัวเรือนรับประโยชนเพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
3.5) ปริมาตรน้ําเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลานลูกบาศกเมตร
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมชลประทาน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
9,966.4096 ลานบาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.2.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กรมชลประทาน
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ จํานวน 98 ราย แบงเปน
(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30 จังหวัด
จํานวน 30 ราย
(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแลง 68 จังหวัด จํานวน 68 ราย
1.3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 490 ราย แบงเปน
(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ราย รวม 150 ราย
(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแลง 68 จังหวัด จังหวัดละ 5 ราย รวม 340 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
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4.2.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) การจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวมของโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจกรรม
พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง รวมทั้งสิ้น 9,966,409,600 บาท
ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
9,268.3006 ลานบาท หรือรอยละ 92.99 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกเปนรายการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 1,430 แหง จํานวน 6,470.5507 ลานบาท และรายการที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง 112 แหง
2,797.7499 ลา นบาท สว นที ่เ หลือ เปน รายการที ่ย กเลิก ดํ า เนิน การ 57 แหง 698.1090 ลา นบาท
(ตารางที่ 4.17)
ตารางที่ 4.17 การจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ
รายการ
แหง
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
1,599
2. งบประมาณที่เบิกจายแลว
- ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
1,430
- อยูระหวางดําเนินการกอสราง
112
3. งบประมาณที่สงคืน (ยกเลิกดําเนินการ)
57
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

ลานบาท
9,966.4096
9,268.3006
6,470.5507
2,797.7499
698.1090

1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับ
จังหวัดรอยละ 77.42 เห็นวาทันเวลา สวนรอยละ 22.58 เห็นวา ไมทัน เวลา มี 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กาฬสินธุ ชัยภูมิ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปตตานี และนราธิวาส เนื่องจากมีเวลาดําเนินการจํากัดงบประมาณ
มาในชวงฤดูฝน ไมสะดวกตอการดําเนินงาน
(1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ในระดับ
จังหวัดรอยละ 96.77 เห็นวา งบประมาณเพียงพอ สวนรอยละ 3.23 เห็นวาไมเพียงพอ คือ จังหวัดนราธิวาส
เนื่องจากงานที่จะดําเนินการมีปริมาณมากกวางบประมาณที่ไดรับ
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(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแลง
(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับ
จังหวัดรอยละ 84.37 เห็นวาทันเวลา สวนรอยละ 15.63 เห็นวา ไมทันเวลา มี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัด
เชียงราย แมฮองสอน แพร หนองคาย อุดรธานี รอยเอ็ด ชัยภูมิ สุพรรณบุรี ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งเจาหนาที่
มีความเห็นวา เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ไดรับงบประมาณกําลังเขาสูฤดูฝน สงผลใหการปฏิบัติงานในพื้นที่
ซึ่งมีน้ําทวมขังทําไดลาชา และเปนโครงการเรงดวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดทันเวลา งบประมาณควรจัดสรร
ในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน
(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับ
จังหวัดรอยละ 95.31 เห็ นวา งบประมาณเพียงพอ สวนรอยละ 4.69 เห็นวาไมเพียงพอ มี 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดนครพนม สุพรรณบุรี และนราธิวาส เนื่องจากจังหวัดนครพนม สุพรรณบุรี และนราธิวาสมีแหลงน้ํา
ที่ ต องการการปรั บ /ซ อมแซมอี กจํ านวนมาก งบประมาณที่ ไดรับ จัดสรรจึงไมเพีย งพอ ซึ่งในประเด็ น นี้
หน วยงานควรตองมีการเตรียมการไวลวงหนา โดยจัดทํ าแผนการปรับปรุง/ซอมแซมตามความเรงด วน
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดเพียงพอ
2) กระบวนการ (Processes)
กระบวนการในการดําเนินงานโครงการทั้ ง 2 กิจกรรม ไดแก การประกาศรับสมั ครจางงาน
การจางแรงงานของโครงการ และการมีสวนรวมของเกษตรกรในโครงการ พบวาสวนใหญดําเนินการไดตาม
กระบวนการที่กําหนด แตอยางไรก็ตาม ยังมีบางประเด็น เชน การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใส
ของโครงการ เกษตรกรยังมีความเห็นวาเปนหนาที่ของเจาหนาที่กรมชลประทานทีต่ องดําเนินการ มีรายละเอียด
แตละกิจกรรม ดังนี้
2.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(1) การประกาศรับสมัครจางแรงงานในโครงการ พบวา มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ
คือ หนวยงานดําเนินการเองรอยละ 75 และรอยละ 25 ดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการแทน
จากการสอบถามการรับรูขอมูลการจางงาน มีเกษตรกรรอยละ 98.52 รับทราบขาวสารการจางงานของโครงการ
จากเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน หรือโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานที่เคยทํางาน
กับชลประทานมากอน สวนรอยละ 1.48 ไมทราบขาวสารของโครงการมากอน
(2) การจางงานของโครงการ (จิตอาสา/เกษตรกร) แรงงานที่ใชในการพัฒนาแหลงน้ํา
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมุงเนนการใชจิตอาสา จากการสอบถาม พบวา สวนใหญ
ดําเนินการไดตามกระบวนการที่กําหนด แรงงานเปนเกษตรกรที่เขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอย
เกษตรกรในพื้นที่ กลุมผูใชน้ํา และแรงงานทั่วไป
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2.2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
(1) การประกาศรับสมัครจางแรงงานในโครงการ พบวา มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ
คือ หน วยงานดํ าเนิ น การเองรอยละ 89.16 และร อยละ 10.84 ดําเนิน การโดยจางเหมาเอกชนเขามา
ดําเนินการแทน จากการสอบถามการรับรูขอมูลการจางงาน มีเกษตรกรรอยละ 97.45 รับทราบขาวสาร
การจางงานของโครงการจากเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน หรือโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งสวนใหญ
เปนแรงงานที่เคยทํางานกับชลประทานมากอน สวนรอยละ 2.55 ไมทราบขาวสารของโครงการมากอน
(2) การจางงานของโครงการ จากการสอบถาม พบวา สว นใหญดําเนิน การได
ตามกระบวนการที่กําหนด แรงงานเปนเกษตรกรที่เขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอย เกษตรกร
ในพื้นที่ กลุมผูใชน้ํา และแรงงานทั่ว ไป โดยมีการดําเนิน การ 2 ลักษณะ คือ หนว ยงานดําเนิน การเอง
เปนสวนใหญ ที่เหลือดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการแทน (ตารางที่ 4.18)
ตารางที่ 4.18 กระบวนการดําเนินงานโครงการ
รายการ/กิจกรรม
1. การประกาศรับสมัครแรงงาน
2. การรับรูขาวโครงการของเกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ

พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
หนวยงาน
จางเหมาเอกชน
ดําเนินการเอง
ดําเนินการ
75.00
25.00
98.52
1.48

หนวย: รอยละ
พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
หนวยงาน
จางเหมาเอกชน
ดําเนินการเอง
ดําเนินการ
89.16
10.84
97.45
2.55

3) ผลได (Outputs)
3.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(1) การจางงานในพื้นที่โครงการ เป นการดําเนิน งานในกิจกรรมพัฒ นาแหลงน้ํ า
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งดําเนินการโดยกรมชลประทาน มีการจางแรงงานเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการทั้ งสิ้น 3,443 ราย สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 2,611 ราย หรือรอยละ 131.87 ซึ่งเป น
จํานวนแรงงานที่จางในป 2561 (ณ 30 กันยายน 2561) 1,980 ราย และในป 2562 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2561 - 31 มีนาคม 2562) 1,463 ราย
(2) การมีส วนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการ กรมชลประทาน
ดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครั ฐ (ป.ป.ท.) สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห งชาติ (ป.ป.ช.) และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว และใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเกษตรกรรอยละ 19.31
มีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง สวนรอยละ 80.69 ไมมีสวนรวมในการตรวจรับงาน เนื่องจากเกษตรกร
สวนใหญเปนเพียงแรงงาน และมีความเห็นวาเปนหนาที่ของเจาหนาที่ชลประทาน หรือคณะกรรมการ/ตัวแทน
กลุมเกษตรกร (ภาพที่ 4.1)
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(3) การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ โครงการไดตั้งเปาหมายใหเกษตรกรในพื้นที่
ไดจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อบริหารจัดการแหลงน้ํา จํานวน 88 กลุม ผลการดําเนินงานพบวา สามารถดําเนินการได
สูงกว าเปาหมาย 29 กลุ ม คิ ดเป น รอยละ 132.96 ของเป าหมาย เมื่อสอบถามเกษตรกรในบริเวณพื้ นที่
ดําเนินงานโครงการพบวา มีเกษตรกรรอยละ 68.85 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา สวนที่เหลือรอยละ 31.15 ไมได
เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมมีพื้นที่ทําการเกษตรของตนอยูบริเวณพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ
(4) การปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ําชลประทาน จากเปาหมาย 300 แหง สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ 273 แหง คิดเปนรอยละ 91 ของเปาหมาย และอยูระหวางดําเนินการ โดยคาดวา
จะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 18 แหง สวนอีก 9 แหง ขอยกเลิกการดําเนินการ
เนื่องจากหยุดการดําเนินงานจากงบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และมี การยกเลิ กรายการงาน เนื่ องจากไดถายโอนงานให กับ หนว ยงานในพื้ น ที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว
3.2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
(1) การฟนฟูแหลงน้ําโครงการชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมแหลงน้ํา
ชลประทานในพื้นที่โครงการจากเปาหมาย 1,285 แหง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1,157 แหง คิดเปนรอยละ 90.04 ของเปาหมาย และอยูระหวางดําเนินการ โดยคาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 80 แหง สวนอีก 48 แหง ขอยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก
หยุดการดําเนินงานจากงบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
และมีการยกเลิกรายการงาน เนื่องจากไดถายโอนงานใหกับหนวยงานในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว (ตารางที่ 4.19)
(2) การมีส วนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการ กรมชลประทาน
ดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต แหงชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว และใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเกษตรกรรอยละ 17.15
มีสว นรว มในการตรวจรับงานกอสราง สวนรอยละ 82.85 ไมไดมีสวนรวมในการตรวจรับงาน เนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญเปนเพียงแรงงาน และมีความเห็นวาการตรวจรับงานเปนหนาที่ของเจาหนาที่ชลประทาน
หรือคณะกรรมการ/ตัวแทนกลุมเกษตรกร (ภาพที่ 4.1)
(3) การเปน สมาชิกกลุม ผูใชน้ํา จากการสํารวจพบวา เกษตรกรรอ ยละ 65.62
เปน สมาชิกกลุมผูใชน้ํา และรอยละ 34.38 ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมมี
พื้นที่ทําการเกษตรของตนอยูบริเวณพื้นที่ดําเนินงานโครงการ
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ตารางที่ 4.19 ผลการดําเนินงานโครงการ
รายการ/กิจกรรม
เปาหมาย
1. พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
- การจางแรงงานในพื้นที่ (ราย)
2,611
- จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา (กลุม)
88
- ปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ําชลประทาน (แหง)
300
2. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
- ปรับปรุง/ซอมแซมโครงการชลประทาน (แหง)
1,285
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

ผลการดําเนินงาน
3,443
117
273

131.87
132.96
91.00

1,157

90.04

80.69

82.85

19.31

17.15

พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
มีสวนรวม

รอยละ

พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา
ไมมีสวนรวม

ภาพที่ 4.1 การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการของเกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) การกระจายรายไดในพื้นที่ จากการสํารวจพบวา มีการจางแรงงานในพื้นที่เปนแรงงาน
ในโครงการ 3 - 90 วัน หรือเฉลี่ยรายละ 33 วัน ซึ่งแตละรายมีจํานวนวันทํางานแตกตางกันไป โดยเกษตรกร
ไดรับคาจางแรงงานเฉลี่ยรายละ 377.85 บาทตอวัน โดยกรมชลประทานจะจายเงินโดยการโอนผานบัญชี
ธนาคารรายละ 360 บาทตอวัน และอีกสวนหนึ่งจายเปนคาประกันสังคม 17.85 บาทตอวัน สงผลใหมี
การกระจายรายไดในพื้นที่โครงการตอรายตั้งแต 1,133.55 - 34,006.50 บาท หรือเฉลี่ย 12,469.05 บาทตอราย
ในภาพรวมคิดเปนรายไดที่กระจายลงพื้นที่ทั้งสิ้น 42,930,939.15 บาท
4.2) การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ผลจากการดําเนินงานโครงการในทั้ง 2 กิจกรรม โดยการพัฒนา
ปรับปรุง ซอมแซมแหลงน้ํา สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานไดทั้งสิ้น 13,860 ไร หรือรอยละ 77.17 ของเปาหมาย
17,960 ไร โดยเปนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 60 ไร และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
13,800 ไร (ตารางที่ 4.20)
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ตารางที่ 4.20 การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
กิจกรรม
เปาหมาย (ไร)
ผลที่เกิดขึ้น (ไร)
1. พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
60
60
2. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
17,900
13,800
รวม
17,960
13,860
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

รอยละ
100.00
77.09
77.17

4.3) พื้น ที่รับ ประโยชนจากโครงการ จากการพิจารณาผลจากการปรับ ปรุง/ซอมแซม
ทอระบายน้ํา ระบบสงน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองคอนกรีตสงน้ํา สงผลใหมีพื้นที่รับประโยชนจากการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 1,549,007 ไร คิดเปนรอยละ 72.28 ของเปาหมาย จําแนกพื้นที่รับประโยชนที่เกิดจากกิจกรรม
พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 83,785 ไร และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา
ชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 1,465,222 ไร (ตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 พื้นที่รับประโยชนจากโครงการ
กิจกรรม
เปาหมาย (ไร)
ผลที่เกิดขึ้น (ไร)
1. พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
92,285
83,785
2. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
2,050,676
1,465,222
รวม
2,142,961
1,549,007
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

รอยละ
90.79
71.45
72.28

4.4) ครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการ เมื่อพิจารณาครัวเรือนเกษตรกร
ที ่ไดรับ ประโยชน พบวา ภาพรวมมี ครัวเรือนเกษตรกรที่ ได รับ ประโยชนจากทั้ง 2 กิจ กรรม รวมทั้ งสิ้ น
275,440 ครัวเรือน หรือรอยละ 76.15 ของเปาหมาย โดยจําแนกเปนครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชน
จากกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 13,041 ครัวเรือน และกิจกรรม
พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 262,399 ครัวเรือน (ตารางที่ 4.22)
ตารางที่ 4.22 จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
กิจกรรม
เปาหมาย (ครัวเรือน) ผลที่เกิดขึ้น (ครัวเรือน)
1. พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
14,611
13,041
2. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
347,093
262,399
รวม
361,704
275,440
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

รอยละ
89.26
75.59
76.15
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4.5) การเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก เปนการดําเนินงานเฉพาะในกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา
ชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง ผลการดําเนินการสามารถเพิ่มปริมาตรความจุ
ไดทั้งสิ้น 8 ลานลูกบาศกเมตร จากเปาหมาย 14.09 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 56.78
4.6) การใชประโยชนจากแหลงน้ําของเกษตรกร จากการสํารวจเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พบวา ในกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกษตรกรรอยละ 68.08
ที่ไดใชประโยชนจากโครงการ สวนที่เหลือรอยละ 31.92 ไมไดใชประโยชน และในกิจกรรมพัฒนา ฟนฟู
แหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง เกษตรกรรอยละ 68.36 ไดใชประโยชน
สว นที่ เหลื อรอยละ 31.64 ไม ได ใช ป ระโยชน โดยเกษตรกรจากทั้ง 2 กิจกรรมที่ ไมไดใชป ระโยชนจาก
โครงการใหเหตุผลวาไมไดใชประโยชนจากโครงการเนื่องจากมีที่ดินอยูนอกเขตชลประทาน และบางราย
มีที่ดินอยูไกลจากจุดที่มีการกอสราง ในจํานวนเกษตรกรที่ไดใชประโยชนแลว มีรายละเอียดการใชประโยชน
จากโครงการในแตละกิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกษตรกร
รอยละ 55.99 ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช เกษตรกรที่ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืชนี้ รอยละ 26.81
คาดวาจะไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 34.78 คาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืช เชน
ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลไม สวนเกษตรกรรอยละ 48.83 ใชน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค
(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแลง เกษตรกรรอยละ 49.47 ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช เกษตรกรที่ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช
รอยละ 29.57 คาดวา จะไดรับ ผลผลิต เพิ่มขึ้น รอยละ 37.92 คาดวาจะมีร ายไดเ พิ่มขึ้น จากกิจ กรรม
การเพาะปลูกพืช เชน ขาว ผลไม สวนเกษตรกรรอยละ 39.64 ใชน้ําในการอุปโภค/บริโภค (ตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 การใชประโยชนจากแหลงน้ําของเกษตรกร
การใชประโยชน
พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
1. ไดใชประโยชน (ใชมากกวา 1 กิจกรรม)
68.08
1.1) ใชทําการเกษตร
55.99
1.2) อุปโภค/บริโภค
48.83
2. ไมไดใชประโยชน
31.92
รวม
100.00
ที่มา: จากการสํารวจ

หนวย: รอยละ
พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
68.36
49.47
39.64
31.64
100.00
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จากผลลัพธขางตน สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของโครงการหลาย
ประการ เชน เปนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณกักเก็บ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมงานปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา และฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานชลประทานที่ประสบอุทกภัย รวมถึงเปนการสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมต่ํา เกษตรกรมีความมั่นคงเรื่องน้ํา มีน้ําทําการเกษตร อุป โภค/บริโภค
ดานการบริหารจัดการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพ
มากขึ้น โดยเกษตรกรจะสามารถใชประโยชนไดเต็มที่หลังจากโครงการแลวเสร็จเมื่ออางเก็บน้ําสะสมน้ําได
เพียงพอ ใชเวลาในการกักเก็บน้ํา 2 - 3 ป
4.7) ความเห็นของเกษตรกรตอประโยชนของโครงการที่ชวยแกปญหาดานน้ํา จากการสํารวจ
ความเห็นของเกษตรกร มีผลการสํารวจในแตละกิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวา
เกษตรกรร อ ยละ 91.20 เห็ น ว าโครงการนี้ ส ามารถช ว ยแก ป ญ หาด านน้ํ าได ส ว นร อ ยละ 8.80 เห็ น ว า
โครงการยังชวยแกปญหาดานน้ําไมได
(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแลง พบวาเกษตรกรรอยละ 96.42 เห็นวาโครงการนี้สามารถชวยแกปญหาดานน้ําได สวนรอยละ 3.58
เห็นวาโครงการยังชวยแกปญหาดานน้ําไมได (ตารางที่ 4.24)
ตารางที่ 4.24 ความเห็นของเกษตรกรตอประโยชนของโครงการที่ชวยแกปญหาดานน้ํา
รายการ
1) พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ
2) พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน
ที่มา: จากการสํารวจ

หนวย: รอยละ
ชวยแกปญหาได ชวยแกปญหาไมได
รวม
91.20
8.80
100.00
96.42
3.58
100.00

4.8) ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จากการสํารวจ พบวา ในภาพรวม
จากทั้ง 2 กิจกรรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.25)
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.19 ประกอบดวยดานตาง ๆ คือ (1) การจางแรงงานของหนวยงาน อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.46 (2) ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ อยูในระดับ มากที่สุดมีคาคะแนน
เฉลี่ย 8.87 (3) การมีสวนรวมตรวจรับงานกอสราง อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.37 และ
(4) โครงการสามารถชวยแกไขปญหาดานน้ําได อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.07
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เกษตรกร/ประชาชนที่ อยูบ ริเวณรอบ ๆ จุ ดที่ มีการปรับ ปรุง/ซ อมแซมแหลงน้ํ า
ชลประทานใหความเห็นเพิ่มเติมวา โครงการสามารถดําเนินการไดราบรื่น เมื่อดําเนินการแลวเสร็จคาดวา
จะสามารถใชป ระโยชนไดเต็มประสิทธิภ าพ สามารถจัด การระบายน้ําไดดีขึ้น โครงการสามารถแกไข
ความเดือดรอนไดตรงเปาหมาย แหลงน้ําที่ไมไดรับความชวยเหลือมานานไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม
ทําใหพื้นที่ของกลุมผูใชน้ํามีการพัฒนา และเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ตารางที่ 4.25 ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
รายการ
1. การจางแรงงานของหนวยงาน
2. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
3. การมีสวนรวมตรวจรับงานกอสราง
4. โครงการสามารถชวยแกปญ
 หาดานน้ํา
เฉลี่ย
ที่มา: จากการสํารวจ

คะแนน
9.46
8.87
9.37
9.07
9.19

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5) ขอคนพบ
5.1) โครงการมีระยะเวลาดําเนินการจํากัด ไมสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินงานปกติ
5.2) งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝน ทําใหดําเนินการเปนไปดวยความยากลําบาก
ทั้งเรื่องการขนสงวัสดุกอสราง และตรงกับชวงฤดูการทํานา เกษตรกรยังมีความตองการใชน้ําจึงไมสามารถ
ปดคูคลองชลประทานเพื่อซอมแซมได ทําใหเริ่มดําเนินการลาชา
5.3) งบประมาณไดจัดสรรมาในชวงฤดูเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรตองทําการเกษตรจึงไมวาง
มาเปนแรงงาน
5.4) การวิเคราะหคํานวณออกแบบการกอสราง และการดําเนินการจัดซื้อวัสดุจากการทํา
e-biding (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) ตองใชระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยและใหไดประโยชนสูงสุด
จึงทําใหการดําเนินงานลาชา
5.5) หนวยงานไมสามารถจัดหาจํานวนแรงงานไดตามเงื่อนไขของโครงการ เนื่องจาก
โครงการตองการแรงงานที่มีทักษะงานกอสราง ประชาชนในพื้นที่โครงการสวนใหญเปนผูสูงอายุซึ่งไมเหมาะสม
กับงานที่ตองการแรงงานที่มีพละกําลังมาก
5.6) เกษตรกรบางสว นมีความกังวลเกี่ย วกับ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีที่มี
การหักเงินคาประกันสังคมกับแรงงานในโครงการวาจะกระทบตอการเบิกคารักษาพยาบาล 30 บาท รักษา
ทุกโรค และจะซ้ําซอนกับการเบิกคารักษาจากการประกันสังคมหรือไม และเบิกจายนอกพื้นที่ไดหรือไม
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6) ขอเสนอแนะ
6.1) ควรจัดสรรงบประมาณในเวลาที่เหมาะสมกับกระบวนการทํางาน ในบางพื้นที่งบประมาณ
ไมเพียงพอ หนวยงานควรเตรียมการไวลวงหนาโดยจัดทําแผนการปรับปรุง/ซอมแซมตามความเรงดวน
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดเพียงพอ
6.2) สนับ สนุน โครงการใหมีความตอเนื่องทุกป เนื่องจากสิ่งกอสรางจําเปน ตองไดรับ
การบํารุงรักษาตอเนื่อง และมีแหลงน้ําชลประทานที่ตองการการปรับปรุง/ซอมแซมอีกจํานวนมาก
6.3) ปรับปรุงคลองสงน้ําและอางเก็บน้ําใหครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรมากขึ้น เพื่อรองรับ
ปริมาณการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น
6.4) จัดหาแรงงานทั่วไปในพื้นที่หรือนอกพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากแรงงานในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขของโครงการมีจํานวนนอย หรือเนนการจางแรงงานจากสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเปนผูรับ
ประโยชนจากโครงการโดยตรงที่อยูใกลพื้นที่ปฏิบัติงาน และเปนผูดูแลรักษาโครงการรวมกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ภาพความกาวหนาของโครงการจากการลงพื้นที่
กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
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4.3 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
4.3.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ดําเนินการ
ลดพื้นที่ปลูกยางพารา สงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทําสวนยางไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมใหมทดแทนการทํ าสวนยางเพี ยงอยางเดีย วมี เปาหมายในการลดพื้ นที่ ปลูกยางพารา
150,000 ไร โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความรูคําแนะนําเพื่อการปรับเปลี่ยน
อาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหมของเกษตรกร
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเขาสูระบบ
2.2) เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ําและเปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
ชาวสวนยาง
2.3) เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหมทดแทนการทําอาชีพสวนยาง
3) เปาหมายของโครงการ
พื้ น ที่ ป ลู กยางที่ ขึ้น ทะเบีย นเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ที่มีอายุยางต่ํากวา 25 ป
เกษตรกร 1 ราย เขารวมโครงการไดตั้งแต 1 ไร แตไมเกิน 10 ไร เปาหมายพื้นที่ 150,000 ไร เกษตรกร
30,000 ราย
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโครงการโดยการยางแหงประเทศไทย
และกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพิ่มเติม (งบกลางป) จํานวนเงิน
1,553.9764 ลานบาท ดังนี้
4.1) การยางแหงประเทศไทย ดําเนินกิจกรรมลดพื้นที่ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางกับ กยท. ที่ มีอายุยางต่ํากวา 25 ปรายละ 1-10 ไร โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนไรละ 10,000 บาท
ไดรับงบประมาณ 1,508,286,400 บาท
4.2) กรมสงเสริมการเกษตรจัด อบรมใหความรูคําแนะนํา เพื่อการปรับ เปลี่ย นอาชีพ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหมของเกษตรกร ไดรับงบประมาณ 45,690,000 บาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
5.1) กิจกรรมลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยการยางแหงประเทศไทย ตั้งแต 16 พฤษภาคม
2561 - 30 กันยายน 2562
5.2) กิจกรรมการอบรม โดยกรมสงเสริมการเกษตร ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30
กันยายน 2561
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4.3.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากการยางแหงประเทศไทย และ
กรมสงเสริมการเกษตร
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เปาหมาย 64 จังหวัด หนวยงานละ 1 ราย/จังหวัด
1.3) สัมภาษณเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จํานวน 427 ราย
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
4.3.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(1) การเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมงบประมาณที่ไดรับ 1,553.9764 ลานบาท
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เปนเงิน 793.5986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.07 ของงบประมาณ
ที่ไดรับ โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณ จําแนกเปน (ตารางที่ 4.26)
(1.1) การยางแหงประเทศไทย การใชจายเงินงบประมาณตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไดใชจายเงินจํานวน 776.1880 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.46 ของงบประมาณ
ที่ไดรับ 1,508.2864 ลานบาท เปนผลการเบิกจายเงินงบประมาณป 2561 จํานวน 643.5920 ลานบาท
และเบิกจาย ป 2562 จํานวน 132.5960 ลานบาท สวนที่เหลือวงเงิน 732.0984 ลานบาท หรือรอยละ 48.54
อยูในระหวางดําเนินงานโครงการ
(1.2) กรมสงเสริมการเกษตรมีการเบิกจายเงินงบประมาณ ตั้งแตเริ่มดําเนิน
โครงการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 17.4106 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.11 ของงบประมาณ
จํานวน 45.6900 ลานบาท การเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตรจะสามารถ
ดําเนินกิจกรรมได หลังจากไดรับรายชื่อเกษตรกรจากการยางแหงประเทศไทยและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สวนที่เหลือวงเงิน 28.2794 ลานบาท หรือรอยละ 61.89 ไดสงคืนคลังทั้งหมด
ตารางที่ 4.26 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2561
หนวย : ลานบาท
รายการ
งบที่ไดรับ
เบิกจาย
รอยละ
คงเหลือ
1. การยางแหงประเทศไทย
1,508.2864
776.1880
51.46
732.0984
2. กรมสงเสริมการเกษตร
45.6900
17.4106
38.11
28.2794
รวม
1,553.9764
793.5986
51.07
760.3778
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร
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(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ ความเห็นของเจาหนาที่การยาง
แหงประเทศไทยจังหวัด เห็นวางบประมาณมาทันเวลาและมีความเพียงพอในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.88
อยางไรก็ตามเจาหนาที่บางจังหวัด เห็นวาควรเพิ่มงบประมาณการบริหารโครงการ เนื่องจากพื้นที่ตั้งสวนยาง
อยู ห างไกล ปริมาณงานมาก และในบางจังหวัด เชน จังหวัดเพชรบู รณ มี เกษตรกรสนใจเข ารวมโครงการ
มากกวาเปาหมาย
(3) พื้นที่เขารวมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค
เพื่อลดปริมาณยางพาราเขาสูระบบลดความเสี่ยงจากราคายางที่ตกต่ํา เปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
และเปนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนมาสูการทําอาชีพเกษตรกรรมใหม ๆ โดยสงเสริมโคนตนยางพารา
ในพื้นที่เพาะปลูกไมเหมาะสม มาปลูกพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการฯ ไดขอขยายระยะเวลา
โครงการถึงกันยายน ป 2562 ซึ่งตั้งเปาหมายการลดพื้นที่ปลูกยางพารา 150,000 ไร มีพื้นที่เขารวมโครงการ
จํานวน 140,031.06 ไร คิดเปนรอยละ 93.35 ของเปาหมาย ในจํานวนนี้เปนพื้นที่เขารวมโครงการป 2561
จํานวน 93,062 ไร และพื้นที่ปลูกยางพาราขยายระยะเวลาโครงการป 2562 จํานวน 46,969.06 ไร
(4) เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เ ขารวมโครงการจะตองขึ้น ทะเบีย นกับ การยาง
แหงประเทศไทย และมีสวนยางพาราตั้งอยูบนที่ดินของตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย โดยพื้นที่สวนยางพาราที่เขารวมโครงการไดไมเกินรายละ 10 ไร และตองเปนเกษตรกรรายยอย
ที่มีเนื้อที่ สวนยางถือครองไมเกิน 50 ไร โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒ นา
อาชีพไรละ 10,000 บาท โดยจะจายงวดแรกไรละ 4,000 บาท เมื่อเกษตรกรโคนตนยางพารา และจัดทํา
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายบุคคลแลวเสร็จ สวนงวดที่สองไรละ 6,000 บาท จะจายเมื่อเกษตรกรเขารับ
การอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพจากกรมสงเสริมการเกษตร และดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแลวเสร็จ
รอยละ 40
ผลการดํ าเนิ น งานตั้ งแต เริ่มโครงการจนถึ งวั นที่ 31 กรกฎาคม 2562 จํ านวน
เกษตรกรเขารวมโครงการ 22,102 ราย คิดเปนรอยละ 73.67 ของเปาหมาย 30,000 ราย เปนเกษตรกรที่
เขารวมโครงการป 2561 จํานวน 14,623 ราย และเกษตรกรขยายผลป 2562 จํานวน 7,479 ราย โดยเกษตรกร
รอยละ 86.70 รับรูขาวสารของโครงการจากสื่อบุคคล ไดแก ผูนําชุมชน เจาหนาที่รัฐ และเพื่อนบาน
รอยละ 9.40 ทราบจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และประกาศของทางราชการ รอยละ 3.90 ทราบจากสื่อ
โซเชียล (ตารางที่ 4.27 และภาพที่ 4.2)
ตารางที่ 4.27 ผลการดําเนินงานโครงการ
ป 2561
ป 2562
ผล
รอยละ
ผล
รอยละ
1) พื้นที่ (ไร)
150,000 93,062 62.04 46,969 31.31
2) เกษตรกร (ราย)
30,000 14,623 48.74
7,479 24.93
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย
รายการ

เปาหมาย

รวม

ผล
140,031
22,102

รอยละ
93.35
73.76

76
สื่อโซเซียล
3.90%

สื่ออิเล็กทรอนิกส
9.40%

สื่อบุคคล
86.70%

ภาพที่ 4.2 การรับรูขาวสารโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ

(5) หลักสูตรการอบรม เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รวมวิเคราะหวางแผนการผลิต
เลือกกิจกรรมตามศักยภาพของตนเองกับสํานักงานเกษตรจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่
สํานักงานเกษตรจังหวัด จะใหขอมูลแกเกษตรกรในแตละพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อใชในการวิเคราะหและจัดทํา
แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรเปนรายบุคคล พรอมทําหลักสูตรรายบุคคลเพื่อฝกอบรมประกอบไปดวย 8 อาชีพ
ไดแก อาชีพปลูกผัก พืชไร ไมดอกไมประดับ ไมผล ไมยืนตน สมุนไพร ประมง และปศุสัตว
2) กระบวนการดําเนินงาน (Processes)
2.1) การตัดโคนตนยางพารา
โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน เปนการควบคุมปริมาณ
การผลิตตามนโยบายรัฐบาล โดยการตัดโคนตนยางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางใหอยูในระดับที่นา
พอใจ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 99.29 เขารวมรับฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการจาก
เจาหนาที่การยางแหงประเทศไทยจังหวัด หรือผูนํากลุม รอยละ 0.71 ยังไมเขารวมฟงการชี้แจง แตทราบ
รายละเอียดวิธีการดําเนินงานโครงการจากสื่อโซเชียล ไดแก เว็บไซตการยางแหงประเทศไทย Facebook
และ Application line เมื่อผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ เจาหนาที่ของการยางแหงประเทศไทยจังหวัด
จะเขาไปสํารวจรังวัดพื้นที่ และอนุมัติการตัดโคนตนยางพารา
ผลการประเมิน พบวา เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราเฉลี่ยรายละ 13.66 ไร
และไดนําพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ยรายละ 5.92 ไร หรือรอยละ 43.34 ของพื้นที่ปลูกยางพารา การสํารวจรังวัด
ดําเนินการแลวรอยละ 97.88 อีกรอยละ 2.12 ยังไมมีเจาหนาที่เขาไปสํารวจรังวัด สาเหตุเกิดจากไมสามารถ
ติดตอเกษตรกรเจาของที่ดิน หรือเกิดจากเกษตรกรเปลี่ยนใจภายหลังจากเขารวมโครงการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (คสช.) ซึ่งไดรับความชวยเหลือไรละ 1,800 ไร แตไมตองตัดโคนตนยาง
เหตุผลที่สมัครเขารวมโครงการ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 57.59 ตองการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเนื่องจากเห็นวาราคายางตกต่ํา รอยละ 28.79 เห็นวาตนยางไมสมบูรณ ปริมาณน้ํายางนอยไมคุมที่
จะปลูกตอไป และเกษตรกรรอยละ 13.62 ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และมีพื้นที่สวนยางหลายแปลงดูแล
ไมทั่วถึง (ตารางที่ 4.28)
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ตารางที่ 4.28 การฟงคําชี้แจง การสํารวจรังวัดพื้นที่ และเหตุผลทีส่ มัครเขารวมโครงการ
รายการ
1. การเขารวมฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
1.1 เขารวม
1.2 ไมเขารวม
2. การสํารวจรังวัดพื้นที่
2.1 สํารวจรังวัดพื้นที่แลว
2.2 ยังไมไดสํารวจรังวัดพื้นที่
3. เหตุผลทีส่ มัครเขารวมโครงการ
3.1 ราคายางตกต่ํา
3.2 ตนยางไมสมบูรณ
3.3 ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
99.29
0.71
100.00
97.88
2.12
100.00
57.59
28.79
13.62

2.2) กิจกรรมการอบรม
การจัดอบรมการพัฒ นาอาชีพ กรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ มอบหมายภารกิจ
ในดานการจัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเขารวมโครงการพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน เปน การเพิ่มทักษะความรูในการปลูกพืชชนิด ใหม โดยมีวิทยากร
จากกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) รวมบูรณาการจัดอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพ มอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูดําเนินการ
โดยรวมกลุมเกษตรกรตามสถานที่ฝกอบรม ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) หรือสถานที่ทเี่ จาหนาที่กําหนด
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เขารับ การอบรมความรูในดานเกษตรกรรม ไดแก
การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว การเลี้ยงสัตวน้ําใหเหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรรอยละ 55.88 ไดรับการอบรม
ความรูทางดานเกษตรกรรมแลว รองลงมารอยละ 36.76 หนวยงานยังไมดําเนินการจัดฝกอบรม เนื่องจาก
เกษตรกรยังไมตัดโคนตนยางพาราและรอยละ 7.35 อยูในระหวางดําเนินการจัดอบรม
ระดับความเหมาะสมหลักสูตรการอบรม เกษตรกรสามารถเลือกอาชีพที่ปรับเปลี่ยน
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองโดยอาศัยความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ ดังนั้นหลักสูตรที่จัดอบรมเพื่ อเพิ่มทักษะทางอาชีพ จะสอดคลองกั บความตองการของ
เกษตรกรมากที่สุด เพื่อใหเกษตรกรมีผลตอบแทนจากอาชีพที่ปรับเปลี่ยนดีกวาผลตอบแทนจากการทําสวน
ยางพารา เปนการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม
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3) ผลได (Outputs)
3.1) พื้นที่ตัดโคนตนยางพารา ผลการดําเนินงานในภาพรวม เกษตรกรดําเนินการปรับ
สภาพพื้นที่ปลูกเพื่อรองรับกิจกรรมใหมจํานวน 100,203.35 ไร คิดเปนรอยละ 66.80 ของพื้นที่เปาหมาย
150,000 ไร จํานวนเกษตรกร 18,512 ราย โดยเปนผลการดําเนินงานโครงการในป 2561 มีพ้ืนที่ตัดโคน
ตนยางพารา 69,080.25 ไร หรือรอยละ 46.05 ของพื้นที่เปาหมาย 150,000 ไร เกษตรกร 13,030 ราย
และดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 31,123.10 ไร เพิ่มขึ้นรอยละ 20.75 ของพื้นที่เปาหมาย เกษตรกร
5,482 ราย (ตารางที่ 4.29)
ผลการประเมิน พบวา เกษตรกรรอยละ 96.46 ตัดโคนตนยางพาราออกจากพื้น ที่
ทั้งหมด และทําการปรับสภาพพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่วางแผนแลว รอยละ 2.59 ยังไมทํา
การตัดโคนตนยางพารา อีกรอยละ 0.95 ดําเนินการตัดโคนตนยางพาราบางสวน เนื่องจากราคาไมยางพาราต่ํา
ทําใหไมคอยมีผูรับเหมาซื้อไมยางพารา จึงยังไมตัดโคนตนยางพารา (ภาพที่ 4.3)
ตารางที่ 4.29 พื้นที่ตัดโคนตนยางพาราและจํานวนเกษตรกร
การเขารวมโครงการ
เปาหมาย (ไร) พื้นที่ตัดโคน (ไร) รอยละ
1. การตัดโคนตนยางป 2561
150,000
69,080.25
46.05
2. การตัดโคนตนยางป 2562
31,123.10
20.75
รวม
150,000
100,203.35
66.80
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย
รายการ

รอการตัดโคน
2.59%

ตัดแลวบางสวน
0.95%

ตัดโคนตนยาง
96.46%

ภาพที่ 4.3 การดําเนินการตัดโคนตนยางพาราออกจากพื้นที่
ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกร
(ราย)
13,030
5,482
18,512
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3.2) กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนเกษตรกรผานการอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพแลว
พบวา อาชีพที่เกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมากที่สุด เปนอาชีพดานการเพาะปลูกพืช ถึงรอยละ 96.36 ไดแก
ทุเรียน มะพราว ลองกอง มังคุด ปาลมน้ํามัน กลวย หมาก และผัก รองลงมารอยละ 3.19 สนใจอาชีพดาน
ปศุสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร ไกพื้นเมือง รวมทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว อีกรอยละ 0.46 สนใจอาชีพดาน
การประมง
ผลการดําเนินงาน พบวาเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพ 12,935 ราย พื้นที่ 68,821.05 ไร
คิดเปนรอยละ 49.15 ของพื้นที่ยางพาราที่เขารวมโครงการ 140,031.06 ไร ที่เหลืออยูในระหวางทยอย
ปรับเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากเห็นวาไมสามารถดําเนินการไดทันฤดูกาลผลิตที่เหมาะสม บางรายอยูระหวาง
การเตรียมพันธุ และเตรียมปรับสภาพพื้นที่
3.3) การนําความรูไปใชประโยชน เกษตรกรที่เขารับการอบรมสนใจที่จะเรียนรู และนํา
ความรูไปปฏิบัติตามความรูที่ไดรับการถายทอดอยางตั้งใจ มีการวางแผนการผลิต เกษตรกรรอยละ 74.00
นําความรูไปใชประโยชนไดทั้งหมด รอยละ 26.00 สามารถนําความรูไปใชไดบางสวน โดยใหเหตุผลวา
เนื้อหาบางสวนไมสามารถนําไปปฏิบัติงานจริงได สาเหตุมาจากการขาดเงินทุน ขาดอุปกรณ และไมมีเวลา
3.4) การสนับ สนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อชว ยเหลือดานเงินทุน
การตัดโคนตนยาง และใชในการลงทุนไรละ 10,000 บาท เกษตรกรรอยละ 98.46 ไดรับเงินสนับสนุน
งวดแรกไรละ 4,000 บาท หลังตัดโคนตนยางพารา และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพแลว เกษตรกรรอยละ 1.54
ยังไมไดรับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 เนื่องจากอยูในระหวางการตั้งเบิกจายของหนวยงาน สําหรับการจายเงินอุดหนุน
งวดที่ 2 ไรละ 6,000 บาท จายใหหลังจากเกษตรกรผานการอบรม และดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพ
รอยละ 40 แลว เกษตรกรรอยละ 45.62 ไดรับเงินอุดหนุนงวดที่ 2 รอยละ 54.38 ยังไมไดรับเนื่องจาก
เกษตรกรยังไมเริ่มดําเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนอาชีพ สาเหตุเกิดจากเลยชวงระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เกิดภาวะฝนทิ้งชวง
ผลการประเมิน การนําเงินไปใชประโยชน พบวา สวนใหญรอยละ 49.30 นําไปใช
ในการลงทุนภาคการเกษตร (รอยละ 21.17 ซื้อพันธุพืช รอยละ 28.13 ซื้อพันธุสัตว) รองลงมารอยละ 15.96
นําไปใชในการปรับปรุงพื้นที่ของเกษตรกร รอยละ 21.85 นําไปใชในครัวเรือน เชน การบริโภค รักษาพยาบาล
และเงินออม รอยละ 12.89 นําเงินที่ไดรับซื้อวัสดุ/อุปกรณทางการเกษตร (ตารางที่ 4.30)
ความคิดเห็นของเกษตรกรตอระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนในเรื่องความทันเวลา
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.85
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ตารางที่ 4.30 การสนับสนุนเงินอุดหนุน และการนําเงินไปใชประโยชน
รายการ
1. การรับเงินงวดที่ 1 ไรละ 4,000 บาท
- ไดรับแลว
- ยังไมไดรับ
2. การรับเงินงวดที่ 2 ไรละ 6,000 บาท
- ไดรับแลว
- ยังไมไดรับ
3. การนําเงินที่ไดรับไปใช
- ซื้อพันธุพืช พันธุสัตว
- ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร
- ซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร
- อื่น ๆ ไดแก บริโภค เงินออม
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
98.46
1.54
100.00
59.10
40.90
100.00
49.30
15.96
12.89
21.85

3.5) การใชจายในการลงทุน เกษตรกรนํ าเงินไปใชจายในการลงทุนดานการเพาะปลูก
เฉลี่ยไรละ 3,084.46 บาท ลงทุน ในการเลี้ยงสัตวเฉลี่ยไรละ 3,941.39 บาท ใชในการปรับปรุงพื้น ที่
เฉลี่ยไรละ 2,456.59 บาท และนําเงินไปลงทุนดานวัสดุ อุปกรณทางการเกษตร เฉลี่ยไรละ 2,142.06 บาท
โดยรอยละ 38.63 มีคาใชจายการลงทุนเพิ่มในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวยการกูยืมเงินเฉลี่ยรายละ
12,251.69 บาท แหลงเงินกูที่เกษตรกรขอกู ไดแก ธนาคาร กองทุน และกลุมสมาชิก และรอยละ 61.37
ไมมีคาใชจายการลงทุน (ตารางที่ 4.31)
ตารางที่ 4.31 การใชจายเงินลงทุน
รายการ
เงินอุดหนุนลงทุนทางการเกษตร
1. ดานการเพาะปลูกพืช
2. ดานการเลี้ยงสัตว
3. ดานปรับพื้นที่/เตรียมพื้นที่
4. คาวัสดุอุปกรณการเกษตร
การกูเงินเพื่อลงทุนเพิ่ม
1. เกษตรกรที่มีการกูเงินเพื่อนําไปลงทุนเพิ่ม
- จํานวนเงินกู
2. เกษตรกรที่ไมมีการกูเงินเพื่อนําไปลงทุนเพิ่ม
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย

จํานวน

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

3,084.46
3,941.39
2,456.59
2,142.06

รอยละ
บาท/ครัวเรือน
รอยละ

38.63
12,252
61.37
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4) ผลลัพธของโครงการ
4.1) ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดลดลง
จากผลการประเมิน ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยไรละ 170.12 กิโลกรัมตอป เนื่องจาก
พื้นที่ยางพาราเขารวมโครงการปลูกในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ผลผลิตนอย เมื่อนํามาคํานวณกับพื้นที่ยางพารา
ที่ตัดโคนแลว 100,203.35 ไร สามารถลดปริมาณยางพาราเขาสูระบบไดปละ 17,046.59 ตัน และหากโครงการ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 150,000 ไร คาดวาจะทําใหปริมาณยางพาราเขาสูระบบลดลงไดถึงปละ 25,518 ตัน
อยางไรก็ตามตองหาแนวทางลดพื้นที่เพาะปลูกยางพารา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการรักษาเสถียรภาพ
ราคายางพาราสามารถแกไขปญหาราคายางตกต่ํา รวมทั้งปญหาการขาดทุนจากการประกอบอาชีพปลูกยางพารา
4.2) รายไดครัวเรือนเกษตรกร
(1) กอนเขารวมโครงการ ผลการประเมิน พบวา พื้นที่ยางพาราเขารวมโครงการ
เฉลี่ยครัวเรือนละ 5.92 ไร เกษตรกรรอยละ 69.55 มีรายไดจากผลผลิตยางพารา อีกรอยละ 30.45 ยังไมมี
ผลผลิตยางพารา เนื่องจากตนยางพารายังไมเปดกรีด และตนยางไมเจริญเติบโต ผลผลิตรอยละ 33.49
เกษตรกรจํ า หน า ยเป น ยางก อ นถ ว ย รองลงมารอ ยละ 17.80 จํ าหน ายเป น น้ํ ายางสด ร อ ยละ 15.93
จําหนายเปนขี้ยาง สวนที่เหลือรอยละ 2.34 จําหนายเปนยางแผนดิบ โดยมีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยปละ
9,125.51 บาทตอไร (ตารางที่ 4.32)
ตารางที่ 4.32 รายไดของครัวเรือนเกษตรกรจากยางพารา
รายการ
1. น้ํายางสด
2. ยางแผนดิบ
3. ยางกอนถวย
4. ขี้ยาง
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละของผลผลิตที่
จําหนาย
17.80
2.34
33.49
15.93

ปริมาณเฉลี่ย
(กก./ไร)
265.55
3.97
115.651
44.68

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)
22.69
38.72
18.67
17.62

รายไดเฉลี่ย
(บาท/ป/ไร)
6,025.33
153.72
2,159.20
787.26
9,125.51

(2) หลังเขารวมโครงการ กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพ เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
ในป 2561 รอยละ 78.90 ยังไมไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินอาชีพที่ปรับเปลี่ยน สวนรอยละ 21.10
เริ่มมีรายไดจากกิจกรรมปรับเปลี่ยนแลว ผลผลิตสวนใหญนําไปจําหนายเพื่อเพิ่มรายไดครัวเรือน รอยละ 92.55
คิดเปนมูลคา 6,032.94 บาทตอไร รองลงมามีการนําผลผลิตมาใชบริโภคในครัวเรือน รอยละ 7.02 มูลคา
1,047.68 บาทตอ ไร นําไปทําพัน ธุร วมทั้งอื่น ๆ เชน ใหญ าติพี่นอง แลกเปลี่ย น รอ ยละ 0.43 มูล คา
72.25 บาทตอไร สวนผลผลิตสัตวน้ํายังไมไดรับผลตอบแทน อยางไรก็ตามผลผลิตที่จําหนายสามารถสราง
รายไดใหกับครัวเรือน และการนําผลผลิตไปบริโภค ยังสามารถประหยัดคาใชจายของครัวเรือนเกษตรกรได
อีกทางหนึ่ง (ตารางที่ 4.33 และภาพที่ 4.4)
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เมื่อเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการ มีมูลคาการจําหนาย
ยางพาราในพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ยปละ 9,125.51 บาทตอไร หลังเขารวมโครงการ ไดรับผลผลิตจาก
กิจกรรมปรับเปลี่ยนอาชีพมูลคาเฉลี่ยปละ 7,153.29 บาทตอไร ลดลงเฉลี่ยปละ 1,972.22 บาทตอไร หรือ
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 21.61 เนื่องจากเกษตรกรสูญเสียรายไดจากพื้นที่ยางพารา ประกอบกับ
รายไดจากการปรับเปลี่ยนไดรับจากพืชอายุสั้น เชน พืชผักสวนครัว พืชไร ไมดอกไมประดับ และเกษตร
ผสมผสาน สวนไมผลมีอายุเก็บเกี่ยว 3 ปขึ้นไป จึงยังไมไดรับผลผลิต
ตารางที่ 4.33 รายไดของเกษตรกรจากกิจกรรมปรับเปลี่ยนอาชีพ
บริโภค
รอยละ มูลคา (บาท/ไร)
3.88
53.95
0.00
46.16
850.15
2.10
20.32
7.19
123..26
0.00
7.02 1,047.68

รายการ
1. พืชผัก
2. ไมดอก/ไมประดับ
3. ทํานา
4. พืชไร
5. เกษตรผสมผสาน
6. สัตวปก
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ
10,000

จําหนาย
รอยละ มูลคา (บาท/ไร)
96.06 1,335.71
100.00 1,196.72
49.95
919.95
97.88
947.04
92.81 1,591.07
100.00
42.45
92.55 6,032.94

ทําพันธุและอื่น ๆ
รวมมูลคา
รอยละ มูลคา (บาท/ไร) (บาท/ไร)
0.03
0.42
1,390.50
0.00
1,196.72
3.89
71.64
1,841.75
0.02
0.19
967.55
0.00
1,714.33
0.00
42.45
0.43
72.25
7,153.29

9,125.51
7,153.29

8,000

ผลตาง

6,000

1,972.22

4,000
2,000
0
กอนเขาโครงการ

หลังเขาโครงการ

ภาพที่ 4.4 รายไดของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ

(3) ดานการตลาด แหลงจําหนายผลผลิตของเกษตรกร สวนใหญ รอยละ 60.20
จําหนายใหกับพอคาที่มารับซื้อในพื้นที่ รองลงมารอยละ 23.47 จําหนายภายในหมูบาน และรอยละ 16.33
นําผลผลิตไปจําหนายเองที่ตลาด
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5) ดานทัศนคติ ในภาพรวมโครงการ เกษตรกรมีความคิดเห็นตอโครงการในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 8.44 ในประเด็น ดังนี้
5.1) เกษตรกรใหความเห็นวา โครงการนี้สามารถสรางเสถียรภาพราคายางพาราไดในระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.85 โดยพิจารณาจากการลดพื้นที่ปลูกยางพารา และนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริม
และแกไขปญหาดานราคาผลผลิต
5.2) เกษตรกรใหความเห็นวา โครงการนี้สามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือนในระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.40 โดยพิจารณาจากอาชีพที่ปรับเปลี่ยน ที่สรางรายไดใหกับครัวเรือน
5.3) เกษตรกรใหความคิดเห็นวา โครงการนี้สามารถเพิ่มทางเลือกใหกับเกษตรกรในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 8.08 โดยพิจารณาจากอาชีพเสริมที่เกษตรกรตัดสินใจเลือกตามความถนัด และความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่
ตารางที่ 4.34 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการ
รายการ
1. โครงการนี้สามารถทําใหยางพารามีราคาเสถียรภาพมากขึ้น
2. การปรับเปลี่ยนอาชีพสรางรายไดใหกับเกษตรกร
3. โครงการนี้เปนการเพิ่มทางเลือกใหมีความหลากหลายมากขึ้น
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
8.85
8.40
8.08
8.44

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

6) ขอคนพบ
6.1) อัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีนอย สงผลใหการดําเนินงานโครงการลาชา
6.2) พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรบางรายไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือไมได
ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท.
6.3) การฝกอบรมเกษตรกร มีระยะเวลาจํากัด ทําใหเนื้อหาสาระของหลักสูตรยังไมครอบคลุม
ทั้งหมด
6.4) การปรับเปลี่ยนพืชบางชนิด ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในฤดูกาลที่เหมาะสม
หากยังไมไดตัดโคนตนยางพาราภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองเลื่อนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป สงผลให
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
6.5) เกษตรกรไมเขารวมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากขาดแหลงน้ําในพื้นที่
และเห็นวาอัตราเงินชวยเหลือมีจํานวนนอย
6.6) ราคาไมยางพาราถูก ประกอบกับเงินอุดหนุนนอยกวาเงินชดเชยที่ใหกับอายุยางที่เกิน
25 ป ทําใหขาดแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
6.7) เกษตรกรบางรายชะลอการตัดโคนตนยาง เนื่องจากเขารวมโครงการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขอรับเงินไรละ 1,800 บาท กอนจึงจะตัดโคนตนยาง
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6.8) เกษตรกรเจาของสวนยางพาราไมอยูภายในจังหวัดที่ตั้งสวนยางพารา และมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท โดยไมแจงเจาหนาที่ จึงไมไดรับการประสานการใหบริการสํารวจรังวัดพื้นที่
6.9) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เกิดความไมแนใจในราคาของผลผลิตของพืชที่เลือก
เนื่องจากเห็นวาภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําแทบทุกชนิด และหากผลผลิตออกพรอมกัน เกิดปญหา
ลนตลาด ราคาก็จะตกต่ําอีก
7) ขอเสนอแนะ
7.1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธโครงการใหทั่วถึง เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลการเขารวม
โครงการ และเขาใจแนวทางการดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตอง และชัดเจน
7.2) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรมีแนวทางชวยเหลือโดยการพัฒนา และสรางแหลงน้ํา
ทางการเกษตร
7.3) ควรบูรณาการงานรวมกันระหวางการยางแหงประเทศไทยและกรมสงเสริมการเกษตร
ในการสงขอมูลรายชื่อเกษตรกร เพื่อความคลองตัวและทันตอการเบิกจายงบประมาณ
7.4) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรวางแผนลวงหนาในดานการตลาดเพื่อปองกันปญหาผลผลิต
ลนตลาด โดยศึกษาและวางแผนรวมกับกระทรวงพาณิชย เพื่อไมใหราคาผลผลิตตกต่ํา
7.5) ควรอบรมใหความรูใหเกษตรกรปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน ในขณะที่รอ
ระยะเวลาผลผลิตจากอาชีพที่ปรับเปลี่ยน
7.6) โครงการขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการในป 2562 แตกิจกรรม
การฝกอบรม โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดถูกพับไป เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรจัดสรรงบประมาณ
ใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรในป 2562
7.7) ควรจัดทําคําอธิบายและใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหลดพื้นที่ปลูก
ยางพาราตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางเพื่อความยั่งยืน (โคนยางและปรับเปลี่ยนกิจกรรม) และ
โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (ใหเงินชวยเหลือ) ใหครบถวนชัดเจน เพื่อใหเกษตรกร
นําไปใชในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เกิดประโยชนสูงสุด
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ภาพประกอบโครงการ
จังหวัดปตตานี
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จังหวัดศรีสะเกษ
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จังหวัดบึงกาฬ
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4.4 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
4.4.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) วั ต ถุ ประสงค ของโครงการ เพื่ อช วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ที่ไม เหมาะสมในการปลูกขาว
ใหมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม ใหลดรายจาย เพิ่มรายได และสามารถชวยเหลือ
ตนเองได รวมทั้ง เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวไมเหมาะสมใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply สวนเกิน
จากตลาดที่เปนผลใหผลผลิตขาวมีราคาตกต่ํา และไมมีคุณภาพ
2) เปา หมายและพื้น ที่ดํา เนิน งาน จัด ทํา ระบบอนุรัก ษดิน และน้ํา เพื่อ สนับ สนุน ใหผ ลิต
สินคาเกษตรอื่นที่เ หมาะสมในพื้น ที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม (N) 6,832 ไร เกษตรกร 860 ราย ในพื้นที่
13 จังหวัด
3) หนวยงานและงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน งบลงทุน 29.68 ลานบาท
4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.4.2 วิธีการประเมินผล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 จากกรมพัฒนาที่ดิน
1.2) สอบถามเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่เปาหมาย 13 จังหวัด เจาหนาที่
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จํานวน 13 ราย
1.3) สัมภาษณเกษตรกร 203 ราย ในพื้นที่เปาหมาย 13 จังหวัด
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) การจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อสนับสนุนให
ผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม (N) ในพื้นที่ 6,832 ไร เกษตรกร 860 ราย
รวม 13 จังหวัด ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 29,680,100 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เบิกจาย
งบประมาณแลว 17,604,560 บาท คิดเปนรอยละ 59.31 โดยไดขอกันเงินเหลื่อมปไว จํานวน 2,650,265 บาท
เพื่อใชดําเนินการจัดระบบอนุรักษ ดินและน้ําในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครพนม ซึ่งมีผลการเบิกจาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ครบตามจํานวนที่ขอกันเหลื่อมปไว
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ทั้งนี้ ในภาพรวมมีผลการใชจายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เทากับ 20,254,825 บาท
คิดเปนรอยละ 68.24 และคืนคลัง 9,425,275 บาท คิดเปนรอยละ 31.76 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด
เนื่ องจากรายการค าก อสร างแปรผั นตามสภาพพื้ นที่ รู ปแบบการจั ดระบบอนุ รั กษ ดิ นและน้ํ า และอั ตรา
ค าบริ การในพื้ นที่ โดยผ านการพิ จารณาจากวิ ศวกรประจํ าเขต รวมทั้ ง พื้น ที่จั งหวัด สุริ น ทรไ มไ ดดํ าเนิ น
กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (ตารางที่ 4.35)
ตารางที่ 4.35 ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจาย
คืนคลัง
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
1/
1. งบประมาณทั้งหมด
17,604,560
59.31
9,425,275
31.76
2. งบที่ขอกันเงินเหลื่อมป 2/
2,650,265
8.93
รวม
29,680,100 20,254,825
68.24
9,425,275
31.76
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุ : 1/ ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561
2/
งบประมาณที่ใชดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครพนม ถึง 31 มีนาคม 2562
รายการ

งบที่ไดรับจัดสรร
(บาท)
29,680,100

(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่รอยละ 76.92 เห็นวา
งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรเพียงพอ สวนที่เหลือรอยละ 23.08 ไมเพียงพอ เนื่องจากมีเกษตรกร
ประสงคจะเขารวมโครงการฯ เพื่อรับการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่เปนจํานวนมาก สวนเกษตรกร
ที่ เ กิ น จากเป า หมายและไม ได เ ข า ร ว มโครงการ ทางกรมพั ฒ นาที่ดิ น จะนํา ไปพิจ ารณาเพื่อ ดําเนิน การ
ในแผนงานปกติ ป ง บประมาณ 2562 ต อ ไป ระดั บ ความเพี ย งพอของงบประมาณที่ ร ะดั บ มากที่ สุ ด
คะแนนเฉลี่ย 8.22 (คะแนนเต็ม 10) (ภาพที่ 4.5) ดานความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ เจาหนาที่
รอยละ 69.23 ไดรับงบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนที่เหลือรอยละ 30.77 ไดรับงบประมาณ
ไมทันเวลา เนื่องจากเห็นวาชวงเวลาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ เพราะเปนชวงฤดูฝน เกษตรกรเริ่มทําการเพาะปลูกไปแลว มีผลตอการหาเกษตรกร
เขารวมโครงการ รวมทั้งบางพื้นที่เกิดน้ําทวมขัง ไมสามารถดําเนินการได ระดับความทันเวลาของงบประมาณ
ที่ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.63 (คะแนนเต็ม 10) (ภาพที่ 4.6)
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ไมเพียงพอ,
23.08%

ไมทันเวลา,
30.77%

8.63
มากที่สุด

8.22
มากที่สุด
เพียงพอ,
76.92%

ทันเวลา,
69.23%

ภาพที่ 4.5 ความเพียงพอของงบประมาณ

ภาพที่ 4.6 ความทันเวลาของงบประมาณ

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ

3.2) กระบวนการ (Processes)
(1) การประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เจาหนาที่สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด ทั้ง 13 จังหวัด หรือรอยละ 100.00 ไดประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบแลว และเกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับการประชาสัมพันธ
ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยเกษตรกรรอยละ 85.71 ไดรับการประชาสัมพันธ
ชี้แจงจากเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด รองลงมา รอยละ 13.79 จากหมอดินอาสา และรอยละ 12.81
จากผูนําชุมชนในพื้นที่ อาทิ กํานัน ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตารางที่ 4.36)
ตารางที่ 4.36 การประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการตอเกษตรกร
รายการ
1. เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด
2. หมอดินอาสา
3. ผูนําชุมชน
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ไดรับการชี้แจงมากกวา 1 ชองทาง

รอยละ
85.71
13.79
12.81

(2) การมีสวนรวมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 83.42 มีสวนรวม
ในการรับฟงการชี้แจงโครงการ การกําหนดรูปแบบการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และการวางแผนปรับเปลี่ยน
การผลิตของตนเองรวมกับเจาหนาที่ สวนที่เหลือรอยละ 16.58 ไมมีสวนรวม เนื่องจากเกษตรกรบางราย
ติดธุระสวนตัวจึงไมไดเขารวมประชุม แตไดรับคําแนะนําและวางแผนการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และ
การปรับเปลี่ยนการผลิตจากเจาหนาที่ในภายหลัง (ภาพที่ 4.7)
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(3) การคัดเลือกเกษตรกร ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการ
โดยเป น เกษตรกรที่ ป ลู กพื ช ในพื้ น ที่ไม เ หมาะสม (N) มีเอกสารสิทธิ์เปน ของตนเอง หรื อของครั ว เรื อน
มีความสมัครใจพรอมที่จะเรียนรู และใหความรวมมือในการปรับเปลี่ยน พบวา มีเกษตรกรสนใจสมัคร
เขารวมโครงการ 1,177 ราย คิดเปนรอยละ 136.86 ของเปาหมาย 860 ราย
ไมมีสวนรวม,
16.58%
มีสวนรวม,
83.42%

ภาพที่ 4.7 การมีสวนรวมของเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

3.3) ผลได (Outputs) ในกระบวนการดําเนินงานของโครงการมีการดําเนิน กิจ กรรม
การคัดเลือกเกษตรกร การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา
โดยมีผลไดที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 4.37)
(1) ผลการคัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 1,103 ราย
คิดเป นรอยละ 128.26 ของเป าหมาย 860 ราย เนื่ องจากเป นโครงการที่เ กษตรกรใหความสนใจ และ
มีความตองการที่จะแกไขปญหาพื้นที่ไมเหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตมานานแลว แตยังขาดความเชื่อมั่น
และคําแนะนําที่ถูกตองจากเจาหนาที่
(2) การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปดําเนินการปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง และถายทอดตอเครือขายเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
ตอการปรับเปลี่ยนการผลิต อาทิ การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ การใชสารปรับปรุงบํารุงดินเพื่อแกไข
ปญหาดินเสื่อมโทรม และการปลูกพืชพวกตระกูลถั่วบํารุงดิน ซึ่งมีเกษตรกรที่ไดรับการอบรม 829 ราย คิดเปน
รอยละ 96.40 ของเปาหมาย 860 ราย เนื่องจากในการคัดเลือกเกษตรกรมีเกษตรกรบางรายอยูในพื้นที่
ไมเหมาะสม และเกษตรกรบางรายเมื่อทราบรายละเอียดโครงการแลว ไมม่ันใจถึงผลประโยชนที่จะไดรับ
หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมทั้งยังคงคุนเคยกับการทํานาเปนหลัก จึงไมสนใจเขารวมโครงการ สําหรับ
ผูที่ใหการอบรม เกษตรกรสวนใหญรอยละ 91.22 ไดรับการอบรมถายทอดความรูจากเจาหนาที่สถานี
พั ฒ นาที่ ดิ น จั งหวั ด รองลงมาร อยละ 8.78 จากหมอดิน อาสา และร อยละ 2.03 จากผูนําชุมชน และ
เกษตรกรที่เ หลือ รอยละ 3.60 ยังไมไดรับ การอบรมถายทอดความรู เนื่องจากในบางพื้น ที่เ กษตรกร
ทําการเพาะปลูกไปแลว จึงตองเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการใหม
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ทั้งนี้จากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางในประเด็นระดับความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พบวา กอนเขารับการอบรมถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูที่ระดับนอย
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.54 ไดแก ความรูเกี่ยวกับพืชเดิมที่เพาะปลูก ซึ่งเปนความรูและประสบการณเดิมที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ โดยที่ไมมีความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับพื้นที่มากอน และ
หลังเขารับการอบรมถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.78 ไดแก ความรู
ดานการปรับปรุงและแกไขปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม โดยการใชสารปรับปรุงบํารุงดิน อาทิ น้ําหมักชีวภาพ
ปุยอินทรีย และโดโลไมท การตรวจดูลักษณะดินเบื้องตน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับ
ดิน เชน พืชทนแลง พืชใชน้ํานอยและลดการชะลางพังทลายของหนาดิน และพืชอายุสั้นที่ไดผลผลิตเร็ว
(3) การกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนการดําเนินการเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํามีทั้งพื้นที่ลุมและที่ดอน โดยใชวิธีกลและวิธีพืช ซึ่งโครงการนี้
ใชวิ ธีกล ณ วั นที่ 31 มี นาคม 2562 ดํา เนินการได 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49 ของเป าหมาย
6,832 ไร มีเ กษตรกรที่ไ ดรับ การจัด ระบบอนุรัก ษดิน และน้ํา แลว 894 ราย คิด เปน รอ ยละ 103.95
ของเปาหมาย 860 ราย
ตารางที่ 4.37 ผลไดที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
การดําเนินการ

หนวย เปาหมาย

1. เกษตรกรที่ผา นการคัดเลือกเขารวมโครงการ
ราย
2. อบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใหกับเกษตรกร
ราย
ที่เขารวมโครงการ
3. กอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
3.1 พื้นที่ที่จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ไร
ราย
3.2 เกษตรกรที่ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน

860
860

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
รอยละ
1,103
128.26
829
96.40

6,832 7,138.98
860
894

104.49
103.95

ทั้งนี้ ในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เกษตรกรสามารถเลือกรูปแบบการจัด
ระบบอนุรักษดินและน้ําไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของพื้นที่ ชนิดพืชที่ตองการเพาะปลูก
และการใชประโยชนจากการจัดระบบฯ โดยแตละรูปแบบมีลักษณะ ดังนี้
- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เปนการสรางคันดินขึ้น ที่มีลักษณะเหมือน
คันนา โดยใหระดับ ของคัน ดิน อยูระดับเดีย วกัน มีวัต ถุป ระสงคเพื่อเก็บกักน้ําที่ไหลบามาไวเ ปน ชว ง ๆ
บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ ได
- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เปนการปรับโครงสรางแปลงนาใหมีรองน้ํา
โดยการขุ ดดิ นทํ าเป นคู แล วเอาดินนั้ นขึ้ นมาทับถมเปนคันดิน รองน้ําที่ขุดมีวัตถุป ระสงคเพื่อเก็บ กักน้ํา
ระบายน้ําและสงน้ําในแปลงปลูกพืช สวนบนคันดินยังสามารถปลูกไมผลหรือพืชเศรษฐกิจตาง ๆ ได
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- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินจากการทํานาเปนการปลูกไมผลและไมยืนตน โดยการขุดดินขึ้นใหเปนคูน้ําทั้งสองดานแลวนําดินนั้น
มาถมเปนคันดิน วัตถุประสงคเพื่อกักเก็บและระบายน้ําในพื้นที่ราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืช
แบบแถวเดียวได
- การขุดสระทําบอดักตะกอนดิน เพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ําไมใหลงไป
ทับถมบอน้ําประจําไรนา ทําใหอายุการใชงานของบอน้ํายาวนานขึ้น และเปนการรักษาคุณภาพของน้ํา
อีกทั้งยังสามารถกักเก็บน้ําสําหรับใชทําการเกษตรในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน
- การทําทางลําเลียงในไรนา เปนทางลําเลียงที่สรางโดยการทําคันดินใหมี
ขนาดใหญขึ้น สําหรับใชเปนทางลําเลียงปจจัยการผลิตไปยังพื้นที่การเกษตรและลําเลียงผลผลิตจากพื้นที่
การเกษตรไปยังแหลงจําหนาย และเพื่อความสะดวกในการขนสงและเปนถนนใหเครื่องจักรกลเขาทํางาน
ในพื้นที่เพาะปลูก
จากการสํารวจเกษตรกรที่ไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พบวา เกษตรกร
มีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดเฉลี่ย 14.11 ไรตอราย นํามาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเฉลี่ยรายละ 4.76 ไร
คิดเปนรอยละ 33.73 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ 54.17 จัดทําระบบอนุรักษ
ดินและน้ําดวยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 ปรับโครงสรางแปลงนาใหมีรองน้ําโดยขุดดินทําเปนคูรองลงมา
รอยละ 44.64 ทําการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 สรางคันดินขึ้น โดยใหระดับของคันดินอยูในระดับเดียวกัน
และรอยละ 27.38 ขุดสระทําบอดักตะกอนดิน นอกนั้นเปนการปรับรูปแบบแปลงนาในลักษณะที่ 3 และ
ทําทางลําเลี ยงในไรนา ทั้งนี้ จั งหวัดสุรินทร ไม มีการดํ าเนินการกิจกรรมอนุ รักษ ดินและน้ํ า เนื่องจากเกิ น
ระยะเวลาโครงการ จึ ง ถู ก พั บ งบประมาณ ซึ่ ง ในส ว นนี้ สํ านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น จั งหวั ด สุ ริ น ทร จ ะนํ า ไป
ดําเนินการตอในแผนงานปกติ ปงบประมาณ 2562 ตอไป (ตารางที่ 4.38)
ตารางที่ 4.38 จํานวนพื้นที่และรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําของเกษตรกร
วิธีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
1. จํานวนพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย
- จํานวนพื้นที่ปลูกขาวที่นํามาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเฉลี่ย
2. รูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
2.1 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1
2.2 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2
2.3 การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3
2.4 การขุดสระทําบอดักตะกอนดิน
2.5 การทําทางลําเลียงในไรนา
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถจัดระบบฯ ไดมากกวา 1 รูปแบบ

ไร/ราย

รอยละ

14.11
4.76

33.73
44.64
54.17
16.67
27.38
8.33
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สํ า หรั บ การสนั บ สนุ น ป จ จั ย การผลิ ต เป น การเจีย ดจ ายงบดํา เนิ น งานปกติ
ของหนวยงานแตละจังหวัด เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตมาเสริมใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สําหรับ
นําไปใชในแปลงเพื่อเตรียมความพรอมพื้นที่กอนดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต พบวา เกือบทุกจังหวัด
ไดรับการสนับสนุนตนพันธุหรือทอนพันธุ เมล็ดพันธุ โดโลไมท น้ําหมักชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด. ปุยอินทรีย
หรือปุยหมัก ถังหมักปุย และกากน้ําตาล จํานวน 634 ราย ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต สวนใหญ
รอยละ 85.42 ไดรับตนพันธุและทอนพันธุ อาทิ ตนมะมวง ตนขนุน หญาแฝก และหญาเนเปยร นอกนั้น
ไดรับ การสนับ สนุน สารปรับ ปรุง บํา รุง ดิน ไดแก โดโลไมท น้ํา หมักชีว ภาพ และสารเรง ซุป เปอร พด.
(ตารางที่ 4.39)
ตารางที่ 4.39 ปจจัยการผลิตที่สนับสนุน
รายการ
1. ตนพันธุ/ทอนพันธุ
2. โดโลไมท
3. น้ําหมักชีวภาพ
4. สารเรงซุปเปอร พด.
5. ปุยอินทรีย/ปุยหมัก
6. ถังหมักปุย
7. เมล็ดพันธุ
8. กากน้ําตาล
9. อื่น ๆ
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตไดมากกวา 1 ชนิด

รอยละ
85.42
55.56
54.86
50.69
46.53
43.75
43.06
40.97
11.81

3.4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
(1) การปรับเปลี่ยนการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว
เพื่อผลิต สิน คาเกษตรอื่นที่เหมาะสม พบวา เกษตรกรรอยละ 68.45 มีการปรับ เปลี่ย นพื้นที่ปลูกขาว
ไปทําการผลิตสินคาเกษตรอื่นแลว คิดเปนพื้นที่ 4,886.63 ไร ของพื้นที่ที่เขารวมโครงการทั้งหมด โดยเริ่ม
ดํา เนิน การปรับ เปลี่ย นตั้งแตเดือนมิถุน ายน 2561 เปน ตน มา เกษตรกรมีการปรับ เปลี่ย นพื้น ที่เ ฉลี่ย
3.26 ไรตอราย คิดเปนรอยละ 23.10 ของพื้นที่ทํานาที่ถือครอง การผลิตที่เกษตรกรเลือกปรับเปลี่ยนมากที่สุด
รอยละ 94.78 ปรับจากทํานามาปลูกไมผลและไมยืนตน รองลงมารอยละ 32.17 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน
ที่เหลือปลูกพืชไร (ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว) และปลูกพืชอาหารสัตว (หญาเนเปยร)
สําหรับเกษตรกรสวนที่เหลือรอยละ 31.55 ยังไมไดปรับเปลี่ยน คิดเปนพื้นที่จํานวน 2,252.35 ไร ของพื้นที่
ที่เขารวมโครงการทั้งหมด เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวสําหรับ
ทําการเกษตร (ตารางที่ 4.40)

95
ตารางที่ 4.40 การปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร
รายการ
1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว
1.1 ปรับเปลี่ยนแลว (ไร)
1) จํานวนพื้นที่ทํานาปรับเปลี่ยนเฉลี่ย (ไร/ราย)
2) จํานวนพื้นที่ทํานาที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย (ไร/ราย)
1.2 ยังไมไดปรับเปลี่ยน (ไร)
2. รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
2.1 ปลูกไมผล/ไมยืนตน
2.2 ทําเกษตรแบบผสมผสาน
2.3 ปลูกพืชไร
2.4 ปลูกพืชอาหารสัตว
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตไดมากกวา 1 รูปแบบ

จํานวน
7,138.98
4,886.63
3.26
14.11
2,252.35

รอยละ
100.00
68.45
23.10
31.55
94.78
32.17
6.96
2.61

เหตุผลที่เกษตรกรตองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเปนพืช
อืน่ พบวา เกษตรกรรอยละ 41.87 มีปญหาดินไมสมบูรณ เปนดินทราย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดจุลินทรีย
และขาดธาตุอาหารในดิน รองลงมารอยละ 38.92 พื้นที่ปลูกขาวประสบปญหาภัยธรรมชาติซ้ําซาก อาทิ
อุทกภัย และภัยแลง ทําใหมีความตองการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดังกลาว และรอยละ 35.47
ปริมาณผลผลิตตอไรตกต่ํา นอกนั้นประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร ราคาขาวตกต่ํา
และประสบปญหาศัตรูพืช โรคพืช และแมลงตาง ๆ (ตารางที่ 4.41)
ตารางที่ 4.41 เหตุผลการปรับเปลี่ยนการผลิต
รายการ
1. ดินไมสมบูรณ (ดินทราย ดินเปรี้ยว และดินเค็ม)
2. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และภัยแลง)
3. ปริมาณผลผลิตตอไรตกต่ํา
4. ขาดแคลนแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร
5. ราคาขาว (พืชเดิม) ตกต่ํา
6. ศัตรูพืช โรคพืช และแมลงตาง ๆ
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรมีปญ
 หามากกวา 1 ปญหา

รอยละ
41.87
38.92
35.47
13.79
12.81
11.33
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(2) ดานรายจาย โดยใชการเปรียบเทียบรายจายที่เกิดขึ้นกอนและหลังการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา พบวา สามารถลดรายจายในการสูบน้ําและการขนสงปจจัยการผลิต/ผลผลิตได
เฉลี่ย 706.05 บาทตอไรตอป โดยในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งตามหลักการจะชวยใหดินสามารถ
กักเก็บน้ําไวไดนาน ทําใหสามารถใชน้ําไดอยางประหยัด นอกจากนี้ ในการจัดทําทางลําเลียงจะชวยให
เขาถึงพื้นที่เพาะปลูกไดงายและสะดวกในการขนสงทั้งปจจัยการผลิตและผลผลิตจากแหลงเพาะปลูกไปยัง
แหลงจําหนาย ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรที่ไดจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยจําแนกเปน คาสูบน้ํา
ลดลงเฉลี่ย 476.91 บาทตอไรตอป เพราะมีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรในพื้นที่ไรนาของตนเอง คาขนสง
ปจจัยการเกษตรเขาพื้นที่เพาะปลูกลดลงเฉลี่ย 105.94 บาทตอไรตอป และคาขนสงผลผลิตจากพื้นที่ปลูก
ไปยังแหลงจําหนาย/ยุงฉางลดลงเฉลี่ย 123.20 บาทตอไรตอป เนื่องจากมีทางลําเลียงในไรนา ทําใหการขนสง
ปจจัยการผลิตและผลผลิตสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น (ตารางที่ 4.42)
ตารางที่ 4.42 รายจายที่เกิดขึ้นกอนและหลังการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
รายการ
1. คาสูบน้ํา
2. คาขนสงปจจัยการเกษตรเขาพื้นที่เพาะปลูก
3. คาขนสงผลผลิตจากพื้นที่ปลูกไปยังแหลงจําหนาย/ยุงฉาง
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

รายจาย (บาท/ไร/ป)
กอนจัดทําระบบฯ หลังจัดทําระบบฯ
1,194.57
717.66
281.74
175.80
290.00
166.80
1,766.31
1,060.26

ผลการ
เปรียบเทียบ
476.91
105.94
123.20
706.05

(3) รายไดสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิต สืบเนื่องจากพื้นที่ที่เขารวมโครงการ
เปนพื้นที่ไมเหมาะสมในการทํานา (พื้นที่ N ขาว) ที่ประสบปญหาดินไมสมบูรณ เปนดินทราย ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม เนื่องจากขาดจุลินทรียและธาตุอาหารในดิน อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติซ้ําซาก
ทุกป ไมวาจะเปนอุทกภัย และภัยแลง ซึ่งหากเกษตรกรยังคงปลูกขาวนาป (พืชเดิม) จะตองขาดทุนจาก
การผลิต คิดเปนรายไดสุทธิจากการปลูกขาวเฉลี่ยลดลง 378.59 บาทตอไร เนื่องจากปริมาณผลผลิตตอไร
ตกต่ํา ในทางกลับกันหากเกษตรกรไมทําการปลูกขาวแตปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมก็จะ
ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากพืชที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (ไมขาดทุน)
ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหเฉพาะพืชระยะสั้นที่ใหผลผลิตแลว ไดแก ขาวโพด
เลี้ยงสัตว พืชผักและสมุนไพร อาทิ พริกขี้หนู ถั่วฝกยาว ผักหวานบาน ตะไคร ขิง ขา และขมิ้น และหญาเนเปยร
พบวา รายไดสุทธิจ ากการปรับ เปลี่ย นการผลิตทุกชนิดสูงกวาการปลูกขาวนาป มีร ายไดสุทธิของพืช
ที่ปรับ เปลี่ยนเฉลี่ย 2,804.19 บาทตอไร โดยกลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมรี ายได
สุทธิ 942.00 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 1,282.50 บาทตอไร เมื่อเทียบกับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป
กลุ ม เกษตรกรที ่ป รับ เปลี ่ย นมาปลูก พืช ผัก และสมุน ไพรมีร ายไดส ุท ธิ 3,503.06 บาทตอ ไร เพิ ่ม ขึ ้น
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3,930.08 บาทตอไร เมื่อเทียบกับรายไดสุทธิจากการปลูกขาวนาป และกลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูก
หญาเนเปยรมีรายไดสุทธิ 3,967.50 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 4,335.75 บาทตอไร เมื่อเทียบกับรายไดสุทธิจาก
การปลูกขาวนาป (ตารางที่ 4.43)
ตารางที่ 4.43 ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
รายการ
1. กลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว
2. กลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก
และสมุนไพร
3. กลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหญาเนเปยร
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

รายไดสุทธิ (บาท/ไร/ป)
กอนปรับเปลี่ยน
หลังปรับเปลีย่ น
ผลการเปรียบเทียบ
(ปลูกขาวนาป) (ปลูกพืชที่ปรับเปลีย่ น) (+ เพิ่ม / - ลด)
- 340.50
942.00
+ 1,282.50
- 427.02

3,503.06

+ 3,930.08

- 368.25
- 378.59

3,967.50
2,804.19

+ 4,335.75
+ 3,182.78

(4) การขยายพื้น ที่จัดทําระบบอนุรักษดิน และน้ํา จากการสอบถามถึงแนวโนม
การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่มในพื้นที่อื่น ๆ พบวา เกษตรกรรอยละ 33.59 ใหความเห็นวา จะทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่ม คิดเปนพื้นที่เฉลี่ย 7.89 ไรตอราย หรือรอยละ 84.39 ของพื้นที่ที่เหลืออยู และ
เกษตรกรรอยละ 47.33 เห็นวาจะไมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่มในพื้นที่ที่เหลืออยู โดยใหเหตุผลวาจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําเต็มพื้นที่แลว คิดเปนรอยละ 80.65 และไมมีเงินทุนสํารอง คิดเปนรอยละ 19.35
และเกษตรกรรอยละ 19.08 ยังไมแนใจ เนื่องจากการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่มตองใชเงินทุนสํารอง
ของตนเอง และยังไมมั่นใจถึงผลที่จะไดรับหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ตารางที่ 4.44)
ตารางที่ 4.44 การขยายพื้นที่การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
รายการ
1. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่มในพื้นที่ที่เหลืออยู
2. ไมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพิ่มในพื้นที่ที่เหลืออยู
2.1 ปรับเปลี่ยนเต็มพื้นที่ที่ถือครองแลว
2.2 ไมมีเงินทุนสํารอง
3. ยังไมแนใจ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
33.59
47.33
80.65
19.35
19.08
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(5) ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสมในประเด็นตาง ๆ
ในภาพรวมของโครงการ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานภาพรวมของโครงการอยูในระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.32 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในประเด็น 6 อันดับแรก ไดแก
การประชาสัมพันธโครงการ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
การมีสวนรวมในวางแผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
ขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม และมีความพึงพอใจระดับมาก ในประเด็นรายไดจากพืชที่ปรับเปลี่ยน
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.61 (ตารางที่ 4.45)
ตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ
ประเด็น
1. การประชาสัมพันธโครงการ
2. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
3. การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
4. การมีสวนรวมในวางแผนการปรับเปลีย่ นพื้นที่
5. การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
6. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
7. รายไดจากพืชที่ปรับเปลีย่ น
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
8.56
8.49
8.81
8.29
9.01
8.48
6.61
8.32

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3.5) ขอคนพบ
(1) ดานงบประมาณ
(1.1) การจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการในชวงกลางป สงผลกระทบ
ตอการดําเนินกิจกรรมการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในบางพื้นที่ เนื่องจากเขาสูฤดูฝน ประสบปญหา
น้ําทวมขัง ผูรับเหมาไมสามารถเขาไปดําเนินการได เกษตรกรบางรายที่อยูดานหนาแปลงที่จะจัดทําระบบ
อนุรักษ ดินและน้ํา เริ่ มทําการเพาะปลูกไปแลว และไมอนุญาตใหผานพื้นที่ หน วยงานตองยกเลิกพื้น ที่
ที่คัดเลือกไวเดิม และเปลี่ยนพื้นที่ใหม
(1.2) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เกษตรกรสนใจเขารวมโครงการจํานวนมาก
แตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํากัด
(2) ดานพื้นที่ดําเนินงานโครงการ พบวา บางพื้นที่เปนดินทราย มีการชะลางพังทลาย
ของดิน หรือเปนพื้นที่ลุมมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ทําใหผูรับเหมาเขาไปดําเนินการในพื้นที่ไมได
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(3) ดานเกษตรกร
(3.1) ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ทํานาไมเหมาะสม เกษตรกร
บางรายไมสนใจเขารวมโครงการ เนื่องจากคุนเคยกับการทํานา และยังไมมั่นใจถึงผลประโยชนที่จะไดรับ
หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต ประกอบกับไมมีความรูในพืชที่จะปรับเปลี่ยน
(3.2) จากผลการดําเนินงาน พบวา มีเกษตรกรผานการคัดเลือกมากกวาเปาหมาย
ที่โครงการกําหนด โดยเปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมทั้งขาว และพืชอื่น ซึ่งเมื่อมีการจําแนกเฉพาะ
พื้นที่ทํานาที่ไมเหมาะสมจะมีเกษตรกรเขาหลักเกณฑ จํานวน 894 ราย
(3.3) ในการสนับสนุนปจจัยการผลิต พบวา เกือบทุกจังหวัดใหการสนับสนุนปจจัย
การผลิต เชน ตนพันธุ น้ําหมักชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด. (โดยการเจียดจายจากงบประมาณปกติมาดําเนินการ)
เกษตรกรเห็นวา ควรมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เขารวมโครงการ นอกจากนี้
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงการในลักษณะนี้ตอเนื่องทุกป เนื่องจากมีประโยชนตอเกษตรกร
ทั้งในดานการลดการพังทลายของดิน และชวยกักเก็บน้ําในดิน
3.6) ขอเสนอแนะ
(1) จากขอคนพบในเรื่องชวงเวลาของการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ซึ่งเริ่มเขาสูฤดู ฝนแลว ไม สอดคล องกั บลักษณะการดําเนินกิจ กรรมของโครงการ เกิดปญหาน้ําทว มขัง
การกอสรางตองมีการชะลอ กระทบตอแผนการดําเนินงานที่ตองมีการปรับแผนหรือพื้นที่ดําเนินการ ดังนั้น
ในการพิจารณาอนุมัติหรือจัดทําโครงการควรคํานึงถึงประเด็นนี้ดวย
(2) ในบางพื้นที่มีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก เนื่องจากการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ําเปนประโยชนตอเกษตรกรในการลดปญหาการพังทลายของดิน และเพิ่มการกักเก็บน้ํา
ในดิน ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมทั้งพื้นที่ที่มีการคัดเลือกพื้นที่ไวแลวและยังไมไดดําเนินการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ควรพิจารณาดําเนินการตอโดยบรรจุไวในแผนงานของปตอไป
(3) ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เกษตรกรบางราย
ยังไมมั่นใจที่จะปรับเปลี่ยน ควรเรงประชาสัมพันธและใหขอมูลตาง ๆ เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจของ
เกษตรกร
(4) การดําเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากโครงการ เชน การสนับสนุนปจจัยการผลิต
ควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหเกิดการสนับสนุนอยางทั่วถึง
(5) ภาครัฐควรสงเสริมการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนโครงการ
ที่เกษตรกรไดรับ ประโยชนทั้งดานการลดตนทุนการผลิต และการเพิ่มรายได จึ งเห็นควรใหดําเนินการ
สนับสนุ นการจั ดระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ไมเหมาะสม และส งเสริมการปรั บเปลี่ ยนการผลิตพื ช
ที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และสงเสริมการปรับเปลี่ยน
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทําเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนโดยปราศจากสารเคมี
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ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ

การชี้แจงและประชาสัมพันธรายละเอียดของโครงการ

การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

การจัดระบบฯ โดยการทําทางลําเลียงในไรนา

การจัดระบบฯ โดยการทําบอดักตะกอนดิน

การจัดรูปแบบแปลงนาลักษณะที่ 1

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากขาว
ไปปลูกปาลมน้ํามัน ณ จังหวัดตรัง

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากขาว
ไปปลูกออยโรงงาน ณ จังหวัดมหาสารคาม

การทําเกษตรผสมผสานรอบบอดักตะกอนดิน
ณ จังหวัดมหาสารคาม
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4.5 โครงการศูนยขยายพันธุพืช
4.5.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสรางแหลงผลิต
พืชพันธุดี มีมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ
2) เปาหมายของโครงการ ปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง หรือศูนยสงเสริม และพัฒนา
อาชีพการเกษตร (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) เดิม โดยการปรับปรุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตพืชพันธุดี (ทอนพันธุ ตนพันธุ และเนื้อเยื่อ)
3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 268,800,600 บาท
4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.5.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร
1.2) สอบถามเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบศูนยขยายพันธุพืช ทั้ง 10 แหง จํานวน 10 ราย
1.3) สอบถามเจ าหน าที่ ของศู นย ขยายพั นธุ พื ชทุ กแห งที่ ผ านการอบรมพั ฒ นาศั กยภาพ
จํานวน 39 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.5.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรไดรับ งบประมาณทั้ งสิ้น 268,800,600 บาท
จําแนกเป น งบดํ าเนิ น งาน เพื่ อการประชุมหารือ เตรีย มการ วิเคราะหศั กยภาพ และพั ฒ นาศั กยภาพ
เจาหนาที่ของศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 38,388,200 บาท และงบลงทุน เพื่อเปนคาใชจายในการซอม
บํารุง ปรับปรุงโรงเรือน ครุภัณฑ และจัดทําแปลงพอแมพันธุสําหรับการขยายพันธุพืช จํานวน 230,412,400 บาท
มีผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ป 2561 ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 37,509,225 บาท คิดเปน
รอยละ 13.95 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จําแนกเปน งบดําเนินงาน 31,750,225 บาท คิดเปน
รอยละ 82.71 ของงบดําเนินงาน และงบลงทุน 5,759,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.50 ของงบลงทุน
ทั้งนี้ ในสว นของงบลงทุน ที่ส ามารถทําสัญ ญาจัด ซื้อจัด จางเพื่อ กอหนี้ผูกพัน ไว
เพื่อดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 70,770,695 บาท หรือคิดเปนรอยละ 30.71 ของงบลงทุนที่ไดรับ
การจัดสรร โดยมีผลการเบิกจายงบ ณ 20 สิงหาคม 2562 จํานวน 53,290,695 บาท คิดเปนรอยละ 75.30
ของงบลงทุนเฉพาะที่ไดทําสัญญาไว โดยในภาพรวมมีผลการเบิกจายแลว เทากับ 90,799,920 บาท หรือ
รอยละ 33.78 ของงบที่ไดรับการจัดสรร สวนที่เหลือ จํานวน 17,480,000 บาท อยูระหวางตรวจรับและ
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เบิกจายตามงวดงาน สําหรับงบลงทุนที่ไมสามารถดําเนินการทําสัญญาไดทัน และงบดําเนินงานที่คงเหลือ
เมื่อป 2561 ไดสงคืนงบประมาณแลว (ตารางที่ 4.46)
ตารางที่ 4.46 ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจาย ป 61 ผลการเบิกจาย ป 62
งบที่ไดรับ
การจัดสรร (บาท)
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
งบประมาณทั้งหมด
268,800,600 37,509,225 13.95
1) งบดําเนินงาน
38,388,200 31,750,225 82.71
2) งบลงทุน
230,412,400
5,759,000
2.50
1/
งบลงทุนที่ทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
70,770,695
- 53,290,695 75.30
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร
หมายเหตุ : 1/ อยูระหวางตรวจรับและเบิกจายงบประมาณตามงวดงาน 11 รายการ 17,480,000 บาท
รายการ

1.2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ
(1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ รอยละ 90.00 เห็นวา กรอบงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรมีความเพียงพอสําหรับการดําเนินงานและปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชในระดับมาก ที่คาคะแนน
8.00 สว นที ่เหลือ รอ ยละ 10.00 เห็น วา ไมเพีย งพอ เนื ่อ งจากราคาวัส ดุอ ุป กรณที ่ใชป รับ ปรุงศูน ย
ขยายพันธุพืชมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ประมาณการไวเดิม (ภาพที่ 4.8)
(2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ รอยละ 70.00 เห็นวาชวงเวลาของ
งบประมาณที่หนวยงานไดรับทันเวลาที่จะดําเนินงานในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.43 สวนที่เหลือ รอยละ 30.00
เห็นวางบประมาณถึงในชวงเวลากระชั้นชิด ทําใหตองเรงรีบดําเนินการ (ภาพที่ 4.9)
ไมพียงพอ
10%

ไมทันเวลา,
30%

ระดับมาก
คาคะแนน 7.43

ระดับมาก
คาคะแนน 8.00

ทันเวลา
70%

เพียงพอ
90%

ภาพที่ 4.8 ความเพียงพอของงบประมาณ
ที่มา : จากการสํารวจ

ภาพที่ 4.9 ความทันเวลาของงบประมาณ
ที่มา : จากการสํารวจ
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1.3) การบริหารจัดการและบุคลากร โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดตั้งกองขยายพันธุพืช
เปนหนวยงานในสวนกลางทําหนาที่บริหารจัดการโครงการศูนยขยายพันธุพืช มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ
ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุและพืชพันธุดี เพื่อสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร และจําหนายใหบริการแก
เกษตรกรในราคาที่ถูก มีคุณภาพที่ดี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยมีศูนยขยายพันธุพืช
ตั้งอยูในภู มิภาคตาง ๆ ใน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย
พิษณุโลก มหาสารคาม ลําพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี
ทั้งนี้ การบริหารจัดการโครงการของแตละศูนยขยายพันธุพืช มีการตั้งเปนคณะทํางาน
เพื่อบริหารจัดการโครงการเปนการเฉพาะ 6 แหง สวนอีก 4 แหง เปนการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ
โครงการ ในสวนของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานของศูนยฯ มีจํานวนประมาณ 22 - 23 รายตอศูนยฯ ซึ่งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ รอยละ 70.00 เห็นวา มีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.71
สวนที่เหลือ รอยละ 30.00 เห็นวา มีไมเพียงพอ รวมทั้งยังขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
เชน การดูแลแปลงพอแมพันธุ การบํารุงรักษาอาคารโรงเรือน และการจัดซื้อจัดจาง
1.4) องคความรูหรือหลักสูตรที่นํามาจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 6 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตรการผลิตทอนพันธุออยและออยชําขอ หลักสูตรการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลัง หลักสูตร
การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง)
หลักสูตรการผลิตพืชพันธุดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และหลักสูตรการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิต
และขยายพันธุพืช
ทั้งนี้ เจาหนาที่ที่ผานการอบรมจากหลักสูตรตางๆ ดังกลาว รอยละ 87.18 เห็นวา
เปนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของผูอบรมและหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชนตอไป สวนที่เหลือ
รอยละ 12.82 เห็นวา ไมตรงกับความตองการ เนื่องจากหลักสูตรที่ไดเขาอบรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิต
พันธุพืชบางชนิด ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของศูนยขยายพันธุพืชที่ตนเองปฏิบัติงานอยู เชน กรณีอบรม
การผลิตทอนพันธุมันสําปะหลัง และเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว แตปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต
สําหรับ ความตองการใหมีก ารจัด อบรมเพื่อ ใหความรูเพิ่มเติม เจาหนาที่ที่ผา น
การอบรม รอยละ 82.05 ตองการใหมีการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมอีก โดยเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองการ
เรียนรู เชน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุพืชใหม ๆ การผลิตพันธุเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการ
เกี่ย วกับ เมล็ดพัน ธุและพัน ธุพืช เทคโนโลยีในการผลิต พัน ธุส มัยใหม และการบริห ารเงิน ทุน หมุน เวีย น
สวนที่เหลือ รอยละ 17.95 ยังไมตองการ เพราะไดรับความรูครบถวนสมบูรณ แลว และตองการนําไปปฏิบั ติ
หรือทดลองใชกอน
1.5) วัสดุอุปกรณ ในสวนของการปรับปรุงและซอมแซมโรงเรือนและครุภัณฑตาง ๆ ของ
ศูน ยขยายพัน ธุพืช จากการวิเ คราะหศักยภาพของศูน ยขยายพัน ธุพืช ผานการสํารวจสภาพโรงเรือ น
แปลงพันธุพืช และอุปกรณตาง ๆ โดยหนวยงานสวนกลางรวมกับศูนยขยายพันธุพืชในแตละแหง มีรายการ
ปรับปรุงและซอมแซม รวมทั้งสิน้ 176 รายการ
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2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การเตรียมความพรอมการจัดตั้งศูนยขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตรมีคําสั่ง
ที่ 49/2561 เรื่องการปรับปรุงการแบงงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
โดยการตั้งกองขยายพันธุพืช มีหนาที่ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกตและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พันธุพืช ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ทั้งนี้ ไดมีการวิเคราะหศักยภาพของศูนยขยายพันธุพืช ทั้ง 10 แหง ดวยการสํารวจ สภาพโรงเรือน
แปลงพันธุพืช และอุปกรณตาง ๆ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการซอมแซมปรับปรุงโรงเรือน แปลงพันธุพืช
และอุปกรณตาง ๆ ของแตละศูนยขยายพันธุพืชใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2.2) การเตรียมความพรอมการผลิตพืชพันธุดี แบงเปน
(1) สํารวจขอมูลการผลิตพันธุพืช และความตองการพันธุพืชของเกษตรกร บริเวณ
รอบพื้นที่ศูนยฯ ในเบื้องตน เพื่อนํามาสูการวางแผน การผลิตพันธุพืช ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการ
พันธุพืชของกลุมเกษตรกรบริเวณที่ตั้งศูนยฯ และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งพรอมดําเนินการในชวงกลางป 2562
ภายหลังจากการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชแลวเสร็จ
(2) พัฒ นาศัก ยภาพเจา หนา ที ่ โดยการดํา เนิน การจัด อบรมเชิง ปฏิบ ัต ิก าร
เตรีย มความพรอมการผลิตพืชพันธุดี 5 หลักสูตร เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการผลิต และขยายพันธุพืช
พันธุดีในเชิงลึกตลอดกระบวนการผลิต และหลักสูตรการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุพืช
1 หลักสูตร เพื่อสรางความรู ความเขาใจในหลักการปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ทั้งนี้ รูปแบบในการจัดการ
อบรมจะเปนการบรรยายรวมกับการฝกปฏิบัติ และบางสวนมีการศึกษาดูงานดวย
2.3) การประชาสัมพั น ธ โครงการ ศูน ย ขยายพั น ธุพืช มีการดํ าเนิน การประชาสัมพั น ธ
โครงการและศูนยขยายพันธุพืช ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก เว็บไซต Facebook ปายประชาสัมพันธ
แผนพับ และหนังสือราชการ
3) ผลได (Outputs)
3.1) การจัดประชุมหารือ เตรียมการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช เปนดําเนินการในลักษณะ
การประชุมสัญจร ณ ศูนยขยายพันธุพืช ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การปรับปรุง
ศูนยขยายพันธุพืช โดยกองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร และติดตามความกาวหนา รวมทั้งปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยขยายพันธุพืชทั้ง 10 แหง ซึ่งไดจัดประชุม 4 ครั้ง ครบตามเปาหมาย
3.2) การพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ ดวยการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ครั้ง
(6 หลักสูตร หลักสูตรละ 25 ราย) รวม 150 ราย ครบตามเปาหมาย
3.3) การซอมแซมครุภัณฑ ศูนยขยายพันธุพืชทั้ง 10 แหง เขารวมครบทุกแหง
3.4) การปรั บ ปรุ งโรงเรือ นและครุภั ณ ฑ ต าง ๆ ในภาพรวม เป าหมาย 176 รายการ
ดําเนินการไดเพียง 66 รายการ คิดเปนรอยละ 37.50 ของเปาหมาย จําแนกเปน ปรับปรุงโรงเรือนและ
ซอมแซมครุภัณฑ 42 รายการ และครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ) 24 รายการ ในสวน
ที่เหลือ 110 รายการ เชน ระบบมานพลาสติก ระบบการใหน้ํา ระบบการใหปุย ระบบลดอุณหภูมิ และมาน
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พรางแสง ซึ่งไมสามารถดําเนินการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางไดทัน โดยงบประมาณที่เหลือทั้งหมดตองสงคืน
จากเหตุ ดังกล าวทํ าให ศูน ยขยายพั น ธุพืช ในแต ละแห ง ยั งไม ส ามารถดําเนิ น การปรับ ปรุงหรือซ อมแซม
โรงเรือนและครุภัณฑไดครบถวนตามรายการที่ไดเตรียมการไว
3.5) การจัดทําแปลงพอแมพันธุ ดวยการรื้อถอนปรับพื้นที่หรือแปลงปลูกพืชเดิม เพื่อเตรียม
ความพรอมในการผลิ ตพื ชพั น ธุดี โดยจัด ทําเปน แปลงพอแมพัน ธุ สําหรับ การขยายพั น ธุพืช พั น ธุดี เช น
แปลงปลูกมะพราว แปลงปลูกมะละกอ แปลงปลูกกลวย แปลงปลูกไมผล และแปลงปลูกพืชผัก ดําเนินการ
จัดทําแปลงพอแมพันธุไ ด 30 แปลง ครบตามเปาหมาย (ตารางที่ 4.47)
ตารางที่ 4.47 ผลการดําเนินงานโครงการ
รายการ

หนวย

เปาหมาย

1. ประชุมหารือ เตรียมการ ดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช ครั้ง
4
2. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ราย
150
3. การซอมแซมครุภณ
ั ฑ
แหง
10
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณ
ั ฑการเกษตร
รายการ
176
4.1 ปรับปรุงโรงเรือนและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
รายการ
152
4.2 ครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ)
รายการ
24
5. จัดทําแปลงพอแมพันธุสําหรับการขยายพันธุพืช
แปลง
30
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
รอยละ
4
100.00
150
100.00
10
100.00
66
37.50
42
27.63
24
100.00
30
100.00

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) การใชประโยชนโรงเรือนและครุภัณฑ จากรายการที่ดําเนินงานปรับปรุงโรงเรือน
ซอมแซมครุภัณฑ และจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร รวมทั้งการจัดทําแปลงพอแมพันธุตามโครงการ พบวา
รายการปรับปรุงโรงเรือนและซอมแซมครุภัณฑที่แลวเสร็จนํามาใชประโยชนแลว รอยละ 64.28 ของรายการ
ที่มีการซอมแซม เชน โรงเรือนอนุบาลพันธุพืช หองควบคุมอุณหภูมิ ปมน้ํา หลังคาคลุมมอเตอร และรถยนต
สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ) ดําเนินงานจัดซื้อและตรวจรับรถแทรกเตอร
พรอมอุปกรณ ซึ่งนํามาใชประโยชนแลวทั้งหมด ในสวนของการจัดทําแปลงพอแมพันธุ สําหรับการขยายพันธุพืช
พันธุดี ดําเนินงานเสร็จแลวทั้งหมด และเริ่มเขาไปใชประโยชนหรือเตรียมแปลงแลว รอยละ 23.33 ของแปลง
พอแมพันธุที่จัดทําขึ้น เชน แปลงปลูกมะพราว แปลงปลูกมะนาว และแปลงปลูกไมผล สําหรับแปลงที่ยัง
ไมใชป ระโยชนเ นื ่อ งจากรอชว งเวลาที ่เ หมาะสมในการปลูก พืช และรอตน พัน ธุพืช ที ่จ ะนํ า มาปลูก
(ตารางที่ 4.48)
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ตารางที่ 4.48 การใชประโยชนโรงเรือนและครุภัณฑ
รายการ
1. การปรับปรุงโรงเรือนและครุภณ
ั ฑการเกษตร
1.1 การปรับปรุงโรงเรือนและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
1.2 การจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ)
2. การจัดทําแปลงพอแมพันธุสาํ หรับการขยายพันธุพืช
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละของการนําไปใชประโยชน
ยังไมใชประโยชน ใชประโยชนแลว
35.72
76.67

64.28
100.00
23.33

4.2) การนําความรูไปใชประโยชนของเจาหนาที่ จากการไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
จากโครงการ พบวา เจาหนาที่ รอยละ 71.79 ไดเริ่มนําความรูไปใชประโยชนแลว เชน การเตรียมการปลูก
การจัดการระบบน้ํา และจัดการโรคแมลง ตามหลักการการผลิตทอนพันธุออยและออยชําขอ และการผลิต
ทอนพันธุมันสําปะหลัง การเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว เมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง) และการเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการสําหรับการเพาะเนื้อเยื่อ สวนที่เหลือ รอยละ 28.21
ยังไมไดนําความรูมาใช เนื่องจากพื้นที่ศูนยขยายพันธุพืชอยูระหวางปรับปรุง และเตรียมการผลิต รวมทั้ง
หลักสูตรที่ไดเขารับการอบรมในการผลิตพันธุบางชนิด เชน มันสําปะหลัง พืชตระกูลถั่ว ไมสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ภาพที่ 4.10)
ยังไมไดนําไปใช,
28.21%

นําไปใชแลว,
71.79%

ภาพที่ 4.10 การนําความรูไปใชประโยชนของเจาหนาที่
ที่มา: จากการสํารวจ

4.3) ดานศักยภาพการผลิตพืชพันธุดี เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงยังไมสมบูรณครบถวน
ทุกรายการ ทําใหการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชพันธุดีไมเปนไปตามแผนงานของโครงการ ทั้งนี้ เจาหนาที่
ไดใหความเห็นวาหากหลังจากโครงการศูนยขยายพันธุพืชสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดแลวเสร็จตามแผน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชพันธุดีที่วางไว คาดหวังวาศูนยขยายพันธุทุกแหง จะชวยสนับสนุนการผลิต
ขยายพันธุพืช เพื่องานสงเสริมการเกษตรมีการผลิตและการจัดหาพืชพันธุดี มีการดูแลและบํารุงรักษา
แมพันธุพืชพันธุดีในโรงเรือน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมแมพันธุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ โดยผลิต
แมพันธุดีพันธุหลักและผลิตแมพันธุดีชั้นพันธุขยายไดเพียงพอตอความตองการของพื้นที่ตาง ๆ
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4.4) การบริห ารเงิน ทุน หมุน เวีย น เนื่องจากยังไมไดเริ่มผลิต พัน ธุพืช เพื่อการจําหนาย
จึงยังไมเกิดรายไดที่จะเป นทุ นหมุนเวียนในการผลิตพั นธุพืช ทั้งนี้ เจาหนาที่ ไดใหความเห็ นวาภายหลั ง
การดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการแลวเสร็จ นอกจากศูนยขยายพันธุพืชจะสามารถดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ
และพืชพันธุดี เพื่อสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตรแลว จะสามารถผลิตพันธุพืชที่มีคุณภาพดีเพื่อจําหนาย
ใหแกเกษตรกรไดในราคาที่ถูก และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร รวมทั้ง เกิดรายไดที่จะนํามา
เปนทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืชของศูนยขยายพันธุพืชทุกแหงดวย
5) ความพึงพอใจ
5.1) ความพึ งพอใจของเจาหนาที่ตอการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการ
พบว า เจ าหน าที่ ที่เข ารับ การอบรมมี ความพึงพอใจตอการจั ด การอบรมในภาพรวม ในระดับ มากที่ สุด
ที่คาคะแนน 9.04 โดยพึงพอใจมากที่สุดในสวนของวิทยากรที่มาใหความรู ที่คาคะแนน 9.44 รองลงมา คือ
สถานที่ในการจัดอบรม ที่คาคะแนน 8.97 หลักสูตรที่มีการจัดอบรม ที่คาคะแนน 8.92 และระยะเวลา
ในการจัดอบรม ที่คาคะแนน 8.82 (ตารางที่ 4.49)
ทั้งนี้ ไดใหความเห็นวาการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของโครงการมีความเหมาะสม
ในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนการมีวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรู และการจัดเนื้อหาหลักสูตร
ที่ตรงกับความตองการของกลุมผูเขาอบรม รวมทั้งสถานที่และระยะเวลาในการจัดอบรมที่เหมาะสม
ตารางที่ 4.49 ความพึงพอใจตอการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการ
รายการ
1. หลักสูตรที่มกี ารจัดอบรม
2. สถานที่ในการจัดอบรม
3. วิทยากรที่ใหความรู
4. ระยะเวลาในการจัดอบรม
เฉลี่ย

คาคะแนน
8.92
8.97
9.44
8.82
9.04

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ที่มา : จากการสํารวจ

5.2) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ตอ โครงการในภาพรวม ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.90 โดยมีความพึงพอใจมากในสวนของการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ ที่คาคะแนน 7.86 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธโครงการ ที่คาคะแนน 7.78 การไดรับงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการ ที่คาคะแนน 7.49 และการจัดทําแปลงพอแมพันธุที่คาคะแนน 7.08
สําหรับ เจาหน าที่ที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การปรับปรุงโรงเรือน
และครุภัณฑ การซอมแซมครุภัณฑ ที่คาคะแนน 6.04 เนื่องจากไมสามารถดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง
ภายในกรอบเวลาไดครบถวนทุกรายการตามที่ไดมีความตองการขอปรับปรุงและซอมแซมไป ซึ่งมีผลทําให
การปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชในภาพรวมไมเต็มศักยภาพ ในสวนของการสรางรายไดเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
มีคาคะแนน 5.18 สืบเนื่องจากการดําเนินงานปรับปรุงยังไมแลวเสร็จสมบูรณ และยังไมมีการผลิต พันธุพืช
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เพื่อการจําหนายใหแกเกษตรกร ทําใหยังไมมีรายไดที่จะนํากลับมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืช
รวมทั้งยังตองมีการเตรียมการดานการบริหารจัดการภายหลังการปรับปรุงแลวเสร็จอีกหลายครั้ง เพื่อให
สามารถตอบสนองในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุและพืชพันธุดี สําหรับสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร
และการจําหนายใหแกเกษตรกรไดอยางเพียงพอ (ตารางที่ 4.50)
ตารางที่ 4.50 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1. การไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
2. การปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ ซอมแซมครุภัณฑ
3. การจัดทําแปลงพอแมพันธุ
4. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
5. การประชาสัมพันธโครงการ
6. การสรางรายไดเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
7.49
6.04
7.08
7.86
7.78
5.18
6.90

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

6) ขอคนพบ
6.1) รายการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนและครุภัณฑมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินงาน รวมทั้งบุคลากรยังขาดความรูความชํานาญเฉพาะดาน เชน การจัดซื้อจัดจาง/การตรวจ
รับงาน การบํารุงรักษาอาคารโรงเรือน และการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
6.2) เนื่องจากความเรงรีบ และระยะเวลาดําเนินงานมีจํากัด แตกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
มีขั้นตอนที่ตองใชเวลาในการพิจารณาใหถูกตองรัดกุม สงผลทําใหรายการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือน และ
ครุภัณฑที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดครบถวนตามรายการที่เสนอขอ ซึ่งมีผลตอ
ศักยภาพการผลิตพันธุพืชอาจไมเปนไปตามแผน
6.3) การบริหารจัดการโครงการยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการสํารวจความตองการพันธุพืช
และการจําหนายพันธุพืชตาง ๆ ใหแกเกษตรกร เพื่อกอใหเกิดรายไดเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการผลิต
พันธุพืชในระยะตอไป
7) ขอเสนอแนะ จากขอคนพบดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรควรพิจารณานําขอเสนอแนะ
ไปดําเนินการ ดังนี้
7.1) ควรเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายในสวนของรายการที่ไดทําสัญญากอหนี้ผูกพัน
ใหแลวเสร็จตามแผน และเตรียมความพรอมดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยขยายพันธุพืชใหสามารถ
ผลิตพืชพันธุดีสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร และเพื่อจําหนายแกเกษตรกรใหไดตามแผน
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7.2) ควรพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณในการปรับ ปรุงซ อมแซมโรงเรือนและครุภัณ ฑ
ของศูนยขยายพันธุพืชเพิ่มเติมในสวนที่มีความจําเปน โดยเฉพาะอุปกรณที่ตองมีการใชประโยชนควบคูกัน
ใหมีความสมบูรณ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนและสงผลตอการเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุพืช
7.3) ควรพัฒนาเจาหนาที่ของศูนยขยายพันธุที่ยังขาดความชํานาญ เชน การจัดซื้อจัดจาง
การบํารุงรักษาโรงเรือน การบริหารจัดการผลิตพันธุพืช และการจําหนายพันธุพืช ทั้งนี้ กองขยายพันธุพืช
ควรมีการติดตามและใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง
7.4) ควรมุงเนนการประชาสัมพันธสรางการรับรูรับทราบถึงการใหบริการตาง ๆ ของศูนยขยาย
พันธุพืช โดยเฉพาะเกษตรกรกลุมเปาหมายในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงใหทั่วถึง
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ
ศูนยขยายพันธุพชื ที่ 2 จังหวัดตรัง

พื้นที่เตรียมแปลงปลูกพันธุพชื

พื้นที่เตรียมแปลงปลูกพันธุพชื (มะพราว)

ศูนยขยายพันธุพชื ที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายนอกโรงเรือน (ระหวางปรับปรุง)

ภายในโรงเรือน (ระหวางปรับปรุง)

ศูนยขยายพันธุพชื ที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ภายนอกโรงเรือนที่ไดรับการปรับปรุงแลว

ภายในโรงเรือนที่ไดรับการปรับปรุงแลว

ศูนยขยายพันธุพชื ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

หลังคาคลุมมอเตอรไฟฟา

รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ
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4.6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
4.6.1 สาระสําคัญโครงการ
1) วัตถุประสงคโครงการ
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว พัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปขาวประเภทอาหารใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ
1.2) เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร ในการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุพืช
คุณภาพดีที่สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน
2) เปาหมายของโครงการ
2.1) เมล็ดพันธุขาว 2,160 ตัน เกษตรกรมีความรูแปรรูป 1,581 ราย ในพื้นที่ปลูกขาว
30 จังหวัด
2.2) เมล็ ดพั น ธุดี ชั้น พั น ธุขยาย ไดแก ถั่วเหลือง ถั่ว เขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพัน ธุห ลัก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร 43 กลุม 1,035 ราย 6,242 ไร ใน 16 จังหวัด
3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ งบประมาณทั้งหมด 154.59 ลานบาท จําแนกเปน
กรมการขาว 45.36 ลานบาท กรมวิชาการเกษตร 109.23 ลานบาท
4) ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (ขยายระยะเวลา
การเบิกจายเงินในกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุพืช
4.6.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ จํานวน 48 ราย
1.3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการจํานวน 344 ราย
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดํ า เนิน โครงการ ตั ้ง แต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
ผลผลิตขาวปการผลิต 2560/61 และ 2561/62
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.6.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs) งบประมาณโครงการ รวม 154.59 ลานบาท โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ไดแก กรมการขาว ไดรับงบประมาณ 45.36 ลานบาท ใชจายไป 38.45 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 84.77 ทั้งนี้ เจาหนาที่รอยละ 88.37 เห็นวา งบประมาณเพียงพอในระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 8.44 และไดรับจัดสรรทันเวลาในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.50
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กรมวิชาการเกษตร ไดรับงบประมาณ 109.23 ลานบาท ใชจายรวม 93.57 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 85.66 เงิน คงเหลือคืน คลัง 6.61 ลานบาท และเงินคงเหลือเบิกจาย 3.20 ลานบาท และมี
การเปลี่ยนแปลงหมวดเงินเปนงบพื้นฐานเพื่อชําระหนี้คดีกลายาง จํานวน 5.85 ลานบาท ทั้งนี้ เจาหนาที่
รอยละ 88.37 เห็นวา งบประมาณเพียงพอในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.25 และไดรับจัดสรรทันเวลา
ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 6.00 (ตารางที่ 4.51)
ตารางที่ 4.51 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ
หนวย: ลานบาท
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ป 2561
1) กรมการขาว
45.36
29.51
- การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตขาว
32.81
28.09
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
12.55
1.42
ตลาดเฉพาะ
2) กรมวิชาการเกษตร
109.23
54.50
รวม
154.59
84.01
รายการ

ใชจาย
ป 2562
8.94
1.44
7.50

รวม รอยละ
38.45 84.77
29.53 90.00
8.92 71.08

42.27 96.77
51.21 135.97

88.59
87.96

คืนคลัง

หมายเหตุ

6.91 กรมวิชาการเกษตร
3.28 เปลี่ยนแปลงหมวด
3.63 เงินเปนงบพื้นฐาน
เพื่อชําระหนี้คดีกลา
6.61 ยาง 5.85 ลานบาท
13.52
5.85

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร

2) กระบวนการ (Processes)
การดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย กระบวนการตาง ๆ ไดแก การประชุมชี้แจง
การอบรมถายทอดเทคโนโลยี การจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ และการผลิตเมล็ดพันธุ โดยเจาหนาที่
รอยละ 68.42 ไดเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจากสวนกลาง รอยละ 31.58 ไมไดเขารวม เนื่องจาก
ติดราชการ และบางสวนไมไดรับหนังสือแจงใหเขารวมประชุม (ภาพที่ 4.11) ทั้งนี้ เจาหนาที่รอยละ 65.79
เห็นวา การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผน รอยละ 31.58 เห็นวา ชากวาแผน เนื่องจากเงินงบประมาณ
โอนไปพื้นที่ลาชากวากําหนด การจัดซื้อครุภัณฑลาชา และรอยละ 2.63 เห็นวาการดําเนินงานโครงการ
เร็วกวาแผน (ภาพที่ 4.12)
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ลาชา,
31.58%

ไมไดเขา
รวม,
31.58%

เขารวม,
68.42%

เร็วกวาแผน
, 2.63%

เปนไปตาม
แผน ,
65.79%

ภาพที่ 4.11 การเขารวมประชุมชี้แจง

ภาพที่ 4.12 กระบวนการดําเนินงานโครงการ

ที่มา: จากการสํารวจ

ที่มา: จากการสํารวจ

3) ผลได (Outputs)
3.1) การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ ในการดําเนินงานโครงการมีการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ ในแตละกิจกรรมแตกตางกัน ดังนี้ (ตารางที่ 4.52)
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว กําหนดเปาหมายจัดหาและสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณการผลิตเมล็ดพันธุขาว ไดแก เครื่องเกี่ยวนวดขาว 18 เครื่อง ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ
18 ชุด (ประกอบดวยเครื่องเกี่ยวนวดขาว ชุดปรับสภาพเมล็ดพันธุ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ รถเกี่ยวนวดขาว
เครื่องวัดความชื้น เครื่องเย็บกระสอบ และเครื่องชั่ง) โดยสงมอบใหเกษตรแลวเสร็จตามเปาหมาย ซึ่งเกษตรกร
ทีเ่ ขารวมโครงการ เห็นวา การใชประโยชน/ความคุมคาของเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับสนับสนุน อยูในระดับ
มากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.28
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ มีการจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือ
การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 88 เครื่อง สงมอบแลวเสร็จตามเปาหมาย ทั้งนี้ เครื่องมืออุปกรณที่เกษตรกร
ไดรับ การสนับ สนุน แลว ไดแ ก เครื่อ งตีเยื่อ กระดาษ หมอ ตมฟาง ตะแกรงกระดาษ อา งกระจายเยื่อ
เครื่องบดแปง เครื่องทําไอศกรีม ตูแชแข็ง เครื่อง Homogenizer และเครื่องซีลสุญญากาศ โดยเกษตรกร
รอยละ 52.10 ไดใชเครื่องมือ อุป กรณแลว และเห็นวาเครื่องมือ อุปกรณ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 8.46 และเกษตรกรรอยละ 47.90 ยังไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากอยูระหวางศึกษา
วิธีการใช วัสดุที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ ยังไมมีสถานที่ผลิต ยังไมผานมาตรฐาน อย.
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(3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เพื่อรองรับการปฏิรูปการผลิต
ภาคการเกษตร โดยพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก
ขอนแกน และกรุงเทพมหานคร ครบตามเปาหมาย และการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
101 เครื่อง จัดหาแลว 97 เครื่อง สวนอีก 4 เครื่อง ไมมีผูเสนอราคา มีการสรางกลุมเครือขายกลุมผูผลิต
เมล็ดพันธุ 43 กลุม ครบตามเปาหมาย จํานวนสมาชิกกลุม 977 ราย คิดเปนรอยละ 94.40 ของเปาหมาย
1,035 ราย (ชวง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก จังหวัดอุตรดิตถจึงยกเลิกการผลิต 17 ราย) ทั้งนี้ การจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ ทุกรายการดําเนินการสงมอบแลว และเจาหนาที่มีความเห็นวาเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.00 สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.50
ตารางที่ 4.52 การจัดหาและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ
รายการ
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
1.1 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณการผลิตเมล็ดพันธุขาว
- เครื่องเกี่ยวนวดขาว
- ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
- สนับสนุนเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว

หนวย เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน รอยละ

กลุม
เครื่อง
ชุด

181/
18
18

181/
18
18

100.00
100.00
100.00

กลุม
เครื่อง

341/
88

341/
88

100.00
100.00

4
97*

100.00
96.04

3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช
- พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช
แหง
4
- จัดหาอุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่อง
101
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ: * ไมมีผูเสนอราคา จํานวน 4 เครื่อง 1/ ไมนํามารวมในทุกยอด

3.2) การอบรมถายทอดเทคโนโลยี หน วยงานไดกําหนดหลักสูตร/เนื้ อหาสาระตาง ๆ
ตามกิจกรรมหลักของโครงการ ไดแก หลักสูตรการบริหารจัดการกลุมผูผลิตพันธุขาว วิทยาการการผลิต
เมล็ดพันธุขาว การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา และการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
มีเกษตรกรเขารวมอบรมทั้งหมด 3,009 ราย คิดเปนรอยละ 100.47 ของเปาหมายเปาหมาย 2,995 ราย
(ตารางที่ 4.53)
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ตารางที่ 4.53 การอบรมถายทอดเทคโนโลยี
รายการ

หนวย: ราย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
จํานวน รอยละ

1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
1.1) การบริหารจัดการกลุมผูผลิตพันธุขาว
900 900 100.00
1.2) วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุข าว
900 900 100.00
1.3) การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา
160 160 100.00
2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และ
ขาวโพดเลีย้ งสัตว)
1,035 1,049 101.35
รวม
2,995 3,009 100.47
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร

กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ/กลุมผูผลิตขาวตลาดเฉพาะมีสมาชิกในกลุมเพิ่มขึ้นหลังมีโครงการ
รอยละ 43.64 ลดลงรอยละ 29.09 เนื่องจากสมาชิกในกลุมบางรายยายที่อยูอาศัย มีขอจํากัดดานเวลาและ
ประกอบอาชีพหลายอยาง จึงลาออกจากกลุม และกลุมที่มีสมาชิกเทาเดิม รอยละ 27.27
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ เกษตรกร
เห็นวา หลักสูตร/เนื้อหาความรูที่ไดรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ย 8.76 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช เกษตรกร เห็นวา การอบรมถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว สามารถนําไปใชประโยชน
ในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.03 (ตารางที่ 4.54)
ตารางที่ 4.54 การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
รายการ
1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
1.1) การบริหารจัดการกลุมผูผลิตพันธุขาว
1.2) วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุข าว
1.3) การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา
2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถัว่ ลิสง และขาวโพดเลีย้ งสัตว)
ที่มา: จากการสํารวจ

คาคะแนน
8.76
8.99
9.07
8.30
9.03
9.03

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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โครงการผลิตเมล็ดพันธุดีในภาพรวม เจาหนาที่ เห็นวา ความรูและทักษะในการผลิต
เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ
คุณภาพดีระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.86 หลังจากมีโครงการเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะ
ในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.95 มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพัน ธุขาว เจาหนาที่ เห็นวา ความรู
และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและ
ทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.59 หลังจากมีโครงการเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.23
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาที่ เห็นวา การพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปขาว และผลิตอยางมีคุณภาพ เจาหนาที่กรมการขาว เห็นวา กอนมีโครงการ สถาบันเกษตรกร
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.45 หลังจากมีโครงการ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปขาวเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.30
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาที่ เห็นวา
ความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรู
และทั กษะในการผลิ ตเมล็ ดพั น ธุ คุณ ภาพดีร ะดับ ปานกลาง ค าคะแนนเฉลี่ ย 5.80 หลั งจากมีโครงการ
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 8.53 (ตารางที่ 4.55)
ตารางที่ 4.55 ความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีของเกษตรกรกอน - หลังมีโครงการ
รายการ
1. การผลิตเมล็ดพันธุขาว
2. การผลิตขาวตลาดเฉพาะ
3. การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น
รวม
ที่มา: จากการสํารวจ

กอนมีโครงการ
คะแนน
แปลผล
7.59
มาก
6.45
มาก
5.80
ปานกลาง
6.86
มาก

หลังมีโครงการ
คะแนน แปลผล
9.23
มากที่สุด
8.30
มากที่สุด
8.53
มากที่สุด
8.95
มากที่สุด
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4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) ปริมาณผลผลิต/ผลิตภัณฑ
(1) กิจ กรรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต เมล็ด พัน ธุขา ว เกษตรกรกลุม ที่ไดรับ
การสนับ สนุน เครื่อ งมือ /อุป กรณผ ลิต ขาว ไดรับ ผลผลิต เมล็ด พัน ธุขาวในปก ารผลิต 2560/61 เฉลี่ย
455 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตป 2561/62 เฉลี่ย 489 กิโลกรัมตอไร ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 34 กิโลกรัม/ไร
คิดเปนรอยละ 7.47 โดยเกษตรกรรอยละ 44.86 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 88 กิโลกรัม/ไร เกษตรกรรอยละ 21.50
ผลผลิตลดลง 106 กิโลกรัม/ไร และเกษตรกรรอยละ 33.64 มีผลผลิตเทาเดิม 379 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 4.56)
ตารางที่ 4.56 ปริมาณผลผลิตขาวปการผลิต 2560/61
หนวย: กิโลกรัม/ไร
รายการ

เกษตรกร
(รอยละ)

1) เพิ่มขึ้น
44.86
2) เทาเดิม
33.64
3) ลดลง
21.50
รวม/เฉลี่ย
100.00
ที่มา: จากการสํารวจ

กอนโครงการ
ป 2560/61
473
379
660
455

ปริมาณผลผลิต
หลังโครงการ เปรียบเทียบกอน/หลังโครงการ (+ เพิ่ม/- ลด)
ป 2561/62
จํานวน
รอยละ
561
88
18.60
379
554
-106
-16.06
489
34
7.47

(2) กิ จ กรรมเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิ ตขาวตลาดเฉพาะ กอนเขารว มโครงการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตผลิตภัณฑ 1 - 3 ชนิดสินคา ภาพรวมสินคาที่กลุมฯ ผลิต เชน กระดาษ ขาวสาร ขนมจีน
สบู ลิปบาลม ขนม เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค โดยผลิตภัณฑที่โครงการสงเสริมบางชนิดเปนสินคาที่กลุมฯ
ทําการผลิตอยูแลว บางชนิดเปนสินคาชนิดใหม เชน เซรั่ม น้ําสมสายชูหมักจากขาว ขาวฮางผงผสมธัญพืช
(ตารางที่ 4.57)
ทั้งนี้ กลุมวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ ไดรับการสงมอบเครื่องมือ อุปกรณ
ครบเรียบรอยแลว โดยรอยละ 68.42 ยังไมมีการใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากบางกลุมไดรับเครื่องมือ
อุปกรณ ที่ยังไมมีความจําเปนตองใช ทําใหตองจัดเก็บไวที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวฯ และนําไปใชเปนครั้งคราว
ในการจัดงานตาง ๆ เชน ตูแชแข็งฝากระจกแบบบานเลื่อน และรอยละ 31.58 มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ในการผลิตสินคา ไดแก กระดาษและกลองกระดาษจากฟางขาว ขนมจีนอบแหง ขาวฮางผงผสมธัญพืช สบู
ลิปบาลม และแปงขาวหอมกระดังงา ผลิตภัณฑที่กลุมฯ ผลิตสวนใหญ เปนผลิตภัณฑเดิมที่กลุมผลิตกอน
เขารวมโครงการ (ภาพที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.57 ชนิดผลิตภัณฑ กอนและหลังมีโครงการ
ผลิตภัณฑ
กอนมีโครงการ
1. กระดาษจากฟางขาว กระดาษสา
2. ขาวสาร เชน ขาวกลอง ขาวขาว ขาวดอกขา ขาวเปลือกดอย ขาวเหนียวดํา ขาวฮาง
3. ขนมจีน
4. ขาวกลองอบกรอบ
5. ขาวบดพรอมชงผสมคอลลาเจน ขาวผงพรอมดื่ม ชาขาวกลอง
6. น้ํานมขาว
7. น้ํายาลางจาน
8. แปง เชน แปงขาวเมล็ดฝาย ขาวสาลี ขาวหอมกระดังงา ขาวเหนียวขาว
9. ลิปบาลม
10. สบู
11.
12.
13.
14.
ที่มา: จากการสํารวจ

ผลิตภัณฑที่สงเสริม
หลังมีโครงการ
ผลิตแลว

กระดาษจากฟางขาว
ขาวฮางผงผสมธัญพืช

ขนมจีนอบแหง

ไอศกรีม
น้ําสมสายชูหมักจากขาว
น้ํานมขาว
เครื่องดื่มน้ําสมสายชู
แปงจากขาว

ลิปบาลม

สบู
น้ํามันรําขาว
เซรั่ม

เคก คุกกี้
แชมพู

ใชประโยชนแลว
, 31.58%

ยังไมใชประโยชน
, 68.42%

ภาพที่ 4.13 การใชประโยชนจากเครื่องมืออุปกรณที่ไดรับสนับสนุน
ที่มา: จากการสํารวจ

กลุมวิสาหกิจที่ทําการผลิตผลิตภัณฑแลว รอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ โดยปริมาณผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 92.50 กลุมฯ รอยละ 14.29 เพิ่งเริ่มผลิต
เปนครั้งแรก และรอยละ 57.14 ทําการผลิตไดในปริมาณเทาเดิม และกลุมวิสาหกิจสามารถสรางกําไรเฉลี่ย
28.71 บาท/ชิ้น (ตารางที่ 4.58)
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ตารางที่ 4.58 ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ/ผลกําไรเฉลี่ย
การผลิต
1) เพิ่ม
2) เทาเดิม
3) ครั้งแรก
เฉลี่ย
ที่มา: จากการสํารวจ

กลุมฯ (รอยละ)
28.57
57.14
14.29
100.00

ปริมาณผลิตภัณฑ (รอยละ)
92.50
0.00
100.00
97.78

ผลกําไร (บาท/หนวย)
28.00
28.75
30.00
28.71

(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ โดยเครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ 977 ราย ดําเนินการในพื้นที่ 6,551 ไร ผลผลิต 636.50 ตัน คิดเปนรอยละ 94.40
104.95 และ 78.92 ของเปาหมาย 1,035 ราย 6,242 ไร และ 806.5 ตัน ตามลําดับ โดยพื้นที่การผลิต
เมล็ ด พั น ธุ ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว เขี ย ว ดํ าเนิ น การได เกิน พื้ น ที่ เป าหมาย คิ ด เป น ร อยละ 107.38 และ 107.43
ตามลํ าดับ การผลิ ตข าวโพดเลี้ย งสั ตวดําเนิน การไดครบถวนตามพื้นที่เปาหมาย สวนเมล็ดพันธุถั่วลิส ง
ดําเนิน การได รอยละ 93.49 ของพื้น ที่เปาหมาย ในสวนของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวผลิตได ครบตาม
เปาหมาย สวนเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลิตไดคิดเปนรอยละ 75.94
93.44 และ 52.00 ของเปาหมาย ตามลําดับ (ตารางที่ 4.59)
ตารางที่ 4.59 การผลิตเมล็ดพันธุพืช
รายการ
1) ถั่วเหลือง
2) ถั่วเขียว
3) ถั่วลิสง
4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว

รวม
ที่มา: จากการสํารวจ

หนวย

เปาหมาย

ราย
ไร
ตัน
ราย
ไร
ตัน
ราย
ไร
ตัน
ราย
ไร
ตัน
ราย
ไร
ตัน

260
1,950
320
230
3,150
320
525
1,060
150
20
82
16.5
1,035
6,242
806.5

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
รอยละ
212
81.54
2,094
107.38
243
75.94
243
105.65
3,384
107.43
299
93.44
502
95.62
991
93.49
78
52.00
20
100.00
82
100.00
16.5
100.00
977
94.40
6,551
104.95
636.5
78.92
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กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาที่เห็นวากอนมีโครงการ
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.05 หลังมีโครงการ
ศักยภาพเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.05
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ โดยเจาหนาที่ เห็นวา กอนมี
โครงการเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 5.60 หลังจากมีโครงการศักยภาพเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ย 8.33 (ภาพที่ 4.14)
คาคะแนน
10
8

9.05

8.74

8.33

7.05

6.43

5.60

6

กอน

4

หลัง

2

ภาพรวม

การผลิตเมล็ดพันธุขาว

การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น

ภาพที่ 4.14 ศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ
ที่มา: จากการสํารวจ

4.2) รายไดของเกษตรกร
(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรจําหนายผลผลิต
เปนเมล็ดพันธุ จําหนายทั่วไป และนําไปแปรรูป โดยมีรายไดในปการผลิต 2560/61 มูลคา 7,681 บาท/ไร
รายได ในป การผลิต 2561/62 มูลค า 9,344 บาท/ไร ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,663 บาท/ไร คิ ดเปนรอยละ 21.65
เนื่องจากปริมาณผลผลิต ปการผลิต 2561/62 เพิ่มขึ้นจากปกอนโครงการ และจําหนายไดในราคาสูงขึ้น
(2) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เกษตรกรมีรายไดในป
การผลิต 2560/61 มูลคา 45,933 บาท/รอบการผลิต รายไดในปการผลิต 2561/62 มูลคา 70,498 บาท/
รอบการผลิต โดยมูลคาเพิ่มขึ้น 24,565 บาท/รอบการผลิต คิดเปนรอยละ 53.48 เนื่องจาก เกษตรกรทํา
การผลิตในปริมาณที่มากขึ้น และราคาที่เกษตรกรจําหนายไดเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม รวมถึงเกษตรกรทําการผลิต
ผลิตภัณฑหลากหลายขึ้น เชน การผลิตกระดาษจากฟางขาว ลิป สบู และการผลิตไอศกรีม
(3) กิจกรรมการพัฒ นาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ พบวาเกษตรกร
ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) มีรายไดในปการผลิต 2560/61 มูลคา
4,722 บาท/ไร รายไดในปการผลิต 2561/62 มูลคา 5,127 บาท/ไร ซึ่งเพิ่มขึ้น 405 บาท/ไร คิด เปน
รอยละ 8.58 เนื่องจากเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาที่สูงขึ้น (ตารางที่ 4.60)
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ตารางที่ 4.60 รายไดจากการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับจากโครงการ
รายการ

หนวย

รายได
ปการผลิต การเปลี่ยนแปลง
2561/62 จํานวน รอยละ
9,344
1,663 21.65
70,498 24,565 53.48
5,127
405
8.58

ปการผลิต
2560/61
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว
บาท/ไร
7,681
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ บาท/รอบการผลิต 45,933
3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผ ลิตเมล็ดพันธุฯ
บาท/ไร
4,722
(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถัว่ ลิสง ขาวโพดเลีย้ งสัตว)
ที่มา: จากการสํารวจ

4.3) ความมั่นคงและยั่งยืน
(1) กิจกรรมเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตเมล็ดพั น ธุขาว เจาหน าที่รับผิดชอบโครงการ
เห็นวา ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.53
และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเปน
ระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.24
(2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ
เห็นวา ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.06
และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเปน
ระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.63
(3) กิจกรรมการพัฒ นาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาที่รับผิดชอบ
โครงการ เห็ นวา ความมั่ นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดั บปานกลาง ค า
คะแนนเฉลี่ย 6.14 และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกร
เพิ่มมากขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.27 (ภาพที่ 4.15)
คาคะแนน
10
8

9.24

8.83

8.63

7.53

7.09

8.27

7.06

6.41

6

กอน
หลัง

4
2

วม

ภาพร

กา

ุขาว

็ดพันธ

เมล
รผลิต

การ

ฉพาะ

ลาดเ

าวต
ผลิตข

การ

ืชอื่น

พันธุพ

มล็ด
ผลิตเ

ภาพที่ 4.15 ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ
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แนวโนมการผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ ในสวนของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรรอยละ 77.12 จะทําการผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่องในปตอ ๆ ไป เนื่องจาก
มีประสบการณในการปลูกพืชมานาน เปนพืชที่ดูแลรักษางาย พื้นที่ปลูกมีความเหมาะสม เปนตน รอยละ 13.56
ยังไมแนใจ เนื่องจากพื้นที่ปลูกมีจํากัด รอดูสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหมุนเวียน รอดูสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ เปนตน และรอยละ 9.32 ไมผลิตตอเนื่อง เนื่องจากปลูกแลวขาดทุน และปลูกพืชชนิดอื่นที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง (ภาพที่ 4.16)
ไมผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่อง
, 9.32%

ยังไมแนใจ, 13.56%

ผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่อง
, 77.12%

ภาพที่ 4.16 แนวโนมการผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ ของเกษตรกรเครือขายที่ผลิตเมล็ดพันธุพืชตอเนื่อง
ที่มา: จากการสํารวจ

4.4) การบริหารจัดการกลุม/เครือขาย (ตารางที่ 4.61)
(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ทําหนาที่ดูแลบริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณเพื่อใหสมาชิก
ไดใชเครื่องมือทุกราย และคณะกรรมการจะแบงหนาที่การทํางานกันอยางชัดเจนภายในกลุม โดยกลุมมีขอ
กําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ รอยละ 87.04 และทุกกลุมมีแผนปฏิบัติงานการผลิต มีการกําหนด
ระยะเวลาการใชเครื่องมือ อุปกรณที่เหมาะสม เก็บคาบริการรถเกี่ยวขาวจากสมาชิกและไมเปนสมาชิกเพื่อ
นําเงินเขากลุม และกอนนําเครื่องมือ อุปกรณที่ยืมสงคืนตองมีการตรวจเช็คสภาพกอนทุกครั้ง เปนตน ทั้งนี้
เกษตรกรรอยละ 89.81 ไดใชเครื่องมือ อุปกรณแลว โดยเห็นวาเครื่องมืออุปกรณที่ไดรับสนับสนุน มีคุณภาพ
ในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.80 โดยแตละกลุมมีความถี่ในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ประมาณ 2 ครั้ง/ฤดู
การผลิ ต และเกษตรกรรอยละ 10.19 ยั งไมได ใชเครื่องมือ อุป กรณ เนื่องจากเครื่องมือ อุป กรณ ที่ได รับ
สนับสนุนมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการใชของเกษตรกร
(2) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ทําหนาที่ดูแลบริหารจัดการการใชเครื่องมืออุปกรณ คณะกรรมการ
จะแบงหนาที่การทํางานกันอยางชัดเจนภายในกลุม โดยในกลุมมีขอกําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
รอยละ 57.14 ทั้งนี้ เกษตรกรรอยละ 52.14 ไดใชเครื่องมือ อุปกรณแลว เห็นวา เครื่องมือ อุปกรณ ที่ไดรับ
สนับสนุน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.46 โดยแตละกลุมมีความถี่ในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ประมาณ 8 ครั้ง/ฤดูการผลิต และเกษตรกรรอยละ 47.86 ยังไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากสมาชิกที่
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เขารวมอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ ไมมีเวลาวางมาสอนสมาชิกคนอื่น ๆ และกลุมยังขาดวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตผลิตภัณฑ เปนตน
(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรที่เขารวม
โครงการทุกรายรวมกลุมเปนเครือขายในการผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อประชุม/ปรึกษาหารือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ
และการรวมกลุมจําหนายเมล็ดพันธุ เปนตน
ตารางที่ 4.61 การบริหารจัดการกลุมเกษตรกร และการใชเครื่องมือ อุปกรณ
รายการ
1) ขอกําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
2) การใชเครื่องมือ อุปกรณ
2.1) เกษตรกรใชเครื่องมือ อุปกรณ
2.2) เกษตรกรยังไมใชเครื่องมือ อุปกรณ
3) คุณภาพเครื่อง อุปกรณที่ไดรับสนับสนุน
ที่มา: จากการสํารวจ

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว
รอยละ
คาคะแนน
87.04
100.00
89.81
10.19
8.80

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขาวตลาดเฉพาะ
รอยละ
คาคะแนน
57.14
100.00
52.14
47.86
8.46

4.5) การกระจายผลผลิต
(1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว ผลผลิตขาวในโครงการ
เกษตรกรไดนําไปใชประโยชน/กระจายในชองทางตาง ๆ ไดแก ปริมาณผลผลิตรอยละ 66.57 นําไปจําหนาย
เปนเมล็ดพันธุ ราคาจําหนายเฉลี่ย 14.06 บาทตอกิโลกรัม รองลงมา จําหนายทั่วไป เก็บเขากลุม เก็บไว
บริโภค เก็บไวทําพันธุ จําหนายเปนผลิตภัณฑแปรรูป และอื่น ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวกับ
เพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 21.94 8.61 1.38 1.22 0.22 และ 0.05 ตามลําดับ ทั้งนี้ ราคาจําหนายทั่วไป
เฉลี่ย 13.08 บาทตอกิโลกรัม สวนที่นําไปแปรรูปจําหนายในราคาเฉลี่ย 45.14 บาทตอกิโลกรัม (ภาพที่ 4.17)
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เขากลุม, 8.61%
ทําพันธุ, 1.22%
จําหนายทั่วไป, 21.94%

บริโภค, 1.38%
อื่น ๆ, 0.05%

จําหนายเมล็ดพันธุ, 66.57%

แปรรูป, 0.22%

ภาพที่ 4.17 การกระจายผลผลิตกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ที่มา: จากการสํารวจ

(2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรสวนใหญ
นําผลผลิตถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว จําหนายเปนเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 67.30
ราคาจําหนายเฉลี่ย 21.29 30.22 32.18 และ 200 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ รองลงมาจําหนายทั่วไป
คิดเปนรอยละ 17.60 ราคาถั่วเขียวเฉลี่ย 21.49 บาทตอกิโลกรัม และราคาถั่วลิสงเฉลี่ย 12.14 บาทตอกิโลกรัม
ขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองและขาวโพดเลี้ยงสัตวเกษตรกรจําหนายเปนเมล็ดพันธุทั้งหมด สวนที่เหลือเก็บไวทํา
พันธุ บริโภค และอื่น ๆ เชน แจกจายผลผลิตเมล็ดพันธุพืชใหญาติหรือเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 6.29 6.29
และ 2.52 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.18)
บริโภค, 6.29%

จําหนายทั่วไป
, 17.60%

เก็บทําพันธุ, 6.29%
จําหนายพันธุ, 67.30%

อื่น ๆ, 2.52%

ภาพที่ 4.18 การกระจายผลผลิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
ที่มา: จากการสํารวจ
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4.6) คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ
โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี เกษตรกรรอยละ 78.03 สงเมล็ดพันธุเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน รอยละ 21.97 ไมไดสงตรวจคุณภาพมาตรฐาน โดยเกษตรกรที่สงตรวจสอบฯ แลวผานเกณฑ
คุณภาพมาตรฐานคิดเปนรอยละ 98.16 ไมผานเกณฑรอยละ 1.84 เนื่องจากตรวจแลว พบวา มีพันธุอื่นปนอยู
(ตารางที่ 4.62)
กิจ กรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมล็ดพัน ธุขาว เกษตรกรรอยละ 90.38
สงเมล็ดพันธุเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 9.62 ไมไดสงตรวจคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกร
บางรายไมทราบวามีการตรวจสอบฯ เกษตรกรบางรายทําการผลิตเพื่อจําหนายทั่วไป และบางรายไมไดปลูก
เปนเมล็ดพันธุ เปนตน โดยเกษตรกรที่สงตรวจสอบฯ แลวผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานคิดเปนรอยละ 96.81
ไมผานเกณฑรอยละ 3.19 เนื่องจากตรวจแลวพบวามีพันธุอื่นปนอยู
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช เกษตรกรสงเมล็ดพันธุ
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 67.23 ไมไดสงตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐาน รอยละ 32.77 โดยเกษตรกรที่สงเมล็ดพันธุตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานทุกราย
ตารางที่ 4.62 เมล็ดพันธุพืชที่ผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว
2) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผ ลิตเมล็ดพันธุพืช
(ถั่วเหลือง ถัว่ เขียว ถั่วลิสง ขาวโพดเลีย้ งสัตว)
เฉลี่ย
ที่มา: จากการสํารวจ

ไมสงตรวจสอบ
คุณภาพ
9.62

หนวย: รอยละ
สงตรวจสอบคุณภาพ
ยอดสง
ผาน
ไมผาน
90.38
96.81
3.19

32.77

67.23

100.00

0.00

21.97

78.03

98.16

1.84

คุณภาพเมล็ดพันธุที่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรผลิตไดโดยรวม เจาหนาที่เห็นวา ในชวง
กอนมีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.09 หลังจากมีโครงการ
สามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.83 (ภาพที่ 4.19)
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาที่ เห็นวา ในชวงกอน
มีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.75 หลังจากมีโครงการสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.25
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาที่ เห็นวา ในชวงกอน
มีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ คุณภาพไดในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 6.14 หลังจากมีโครงการ
สามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ คุณภาพไดเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.27
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คาคะแนน

9.25

10

8.83
8

7.09

8.27

7.75
6.14

6

กอน

หลัง

4
2

ภาพรวม

การผลิตเมล็ดพันธุขาว

การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น

ภาพที่ 4.19 ความคิดเห็นเจาหนาที่ตอคุณภาพเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตกอน - หลังมีโครงการ
ที่มา: จากการสํารวจ

4.7) ความพึงพอใจ ในสวนของเจาหนาที่และเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรมมีรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางที่ 4.63)
(1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาที่
เห็นวา การดําเนินกิจกรรมฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.39 และเกษตรกร
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.89 โดยเกษตรกร เห็นวา เครื่องมือ อุปกรณที่สนับสนุน
ไดใชประโยชนจริง คุณภาพดี
(2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาที่เห็นวา
การดําเนินกิจกรรมฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.47 โดยเห็นวา เกษตรกร
ได รับ ประโยชน จ ริงจากการดํ าเนิ น กิ จ กรรม และเกษตรกรสว นมากใหความสนใจเกี่ ย วกับ การเข ารว ม
กิจ กรรม ในสว นของเกษตรกรมีความพึงพอใจตอกิจ กรรมฯ ในระดับ มากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.60
โดยเห็น วาการสนับ สนุน เครื่องมือ อุป กรณของกิจ กรรมฯ สามารถลดตน ทุน การผลิตและสรางรายได
เพิ่มขึ้นใหกลุม
ตารางที่ 4.63 ความพึงพอใจของเจาหนาที่และเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ
รายการ
1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ
- เจาหนาที่
- เกษตรกร
2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
- เจาหนาที่
- เกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ

คาคะแนน

แปลผล

8.39
8.89

มากที่สุด
มากที่สุด

7.47
9.60

มาก
มากที่สุด
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5) ขอคนพบ
5.1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว
(1) เครื่องมือ อุปกรณ ที่โครงการสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรตรงตามความตองการ
แตปริมาณที่สนับสนุนเปนไปตามงบประมาณที่หนวยงานไดรับ ยังไมเพียงพอตอความตองการใชงานของ
เกษตรกร เกษตรกรบางรายไมมีโอกาสไดใชงาน เนื่องจากตองจองคิวใชเครื่อง สมาชิกในกลุมมีจํานวนมาก
ชวงระยะเวลาตองการใชงานตรงกัน เชน รถเกี่ยวขาว ฯลฯ
(2) การสงมอบเครื่องเกี่ยวนวดขาว ในบางพื้นที่ลาชา ทําใหเกษตรกรไมไดฝกฝน
การใชเครื่องใหเกิดความชํานาญ ซึ่งอาจสงผลใหประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวลดลง
5.2) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
(1) เกษตรกรบางกลุมไมใหความสําคัญกับโครงการฯ จึงขาดความรวมมือรวมใจ
เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมเห็นผลชา
(2) เครื่องมือ อุปกรณ ที่จัดหาใหกลุมเกษตรกร มีกําลังการผลิตต่ํากวาเครื่องมือ
อุปกรณเดิมที่กลุมเกษตรกรมีอยู
(3) เกษตรกรต องการให โครงการฯ สนั บสนุ นในด านอื่น ๆ เพิ่ มเติ ม เช น การจั ดหา
ตลาด สนั บ สนุ น ลานตาก สนั บ สนุ น งบประมาณขยายอาคารแปรรู ป เพื่ อ ให ได ม าตรฐานสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
(4) บางกลุมยังไมมีการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการผลิตผลิตภัณฑ เนื่องจากผูที่ไดรับ
การอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ ยังไมวางเพื่อถายทอดใหกับสมาชิกคนอื่น ๆ บางกลุมไมมีวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ (การทํากระดาษจากฟางขาว ทางกลุมไมมีฟางขาวสํารอง จึงตองรอฤดูเก็บเกี่ยวชวงเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม 2562)
5.3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
(1) เกษตรกรสว นใหญป ระสบปญ หาภัย แลง บางรายพบปญ หาแมลงศัต รูพืช
โคนตนเนา ใบแหง ดินไมเหมาะสม วัชพืช ทําใหผลผลิตเสียหาย และมีตนทุนคาใชจายในการดูแลรักษา
เพิ่มขึ้น เก็บผลผลิตไดไมเต็มประสิทธิภาพ
(2) บางพื้นที่สงมอบเมล็ดพันธุลาชาไมทันฤดูการผลิต และชวงเวลาในการดําเนิน
โครงการเปนชวงฤดูทําการเกษตร ทําใหเกษตรกรบางรายไมสามารถเขารวมอบรมได
(3) การกําหนดหลักเกณฑการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรบางราย
ไมสามารถทําตามหลักเกณฑได ตองนําผลผลิตไปจําหนายใหพอคาคนกลางในตลาดในราคาถูกกวาที่กลุมรับซื้อ
(4) การจําหนายผลผลิตใหกลุมฯ เกษตรกรไมไดรับเงินในทันที เนื่องจากเกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตและจําหนายชวงเดือนธันวาคม ซึ่งอยูในชวงการอุทธรณการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปจาก
กรมบัญชีกลาง
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(5) กิจกรรมโครงการเปนการผลิตเมล็ดพันธุ ระยะเวลาควรสอดคลองกับฤดูการผลิต
ของเกษตรกรในพื้นที่ แตระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิดและเรงรีบ ไมตรงกับชวงเวลาดังกลาว ทําใหไดผลผลิต
ไมเต็มศักยภาพของพื้นที่
6) ขอเสนอแนะ
6.1) การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ ควรสนับสนุนในจํานวนที่เพียงพอตอความตองการ
ใชงานของกลุมเกษตรกร และเครื่องมือ อุปกรณตองมีคุณภาพมาตรฐานดีกวาเครื่องเกาที่กลุมเกษตรกรมี
6.2) ควรมีการอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณที่สนับสนุน ที่จําเปนตองมีความชํานาญและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใชงาน ใหแกเกษตรกรกอนสงมอบหรือสงมอบกอนฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต
6.3) หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ควรสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร วาการดําเนิน
กิจกรรมจะสามารถสรางรายไดและความมั่นคงใหเกษตรกรและครอบครัวไดจริง เชน การจัดหาตลาดรับซื้อ
ผลผลิตที่ชัดเจน การนําสินคาที่กลุมเกษตรกรผลิตไปออกงานตาง ๆ การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดย
ไมกําหนดหลักเกณฑ
6.4) ควรอบรมการใช เครื่องมือ อุปกรณ ใหสมาชิกในกลุมเกษตรกรทุกราย เพื่อใหทุกราย
สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณไดโดยไมตองรอสมาชิกที่รับผิดชอบเพียงทานใดทานหนึ่ง
6.5) หนวยงานควรจัดการอบรมใหความรูเกษตรกร เมื่อเกิดโรคระบาดในพืช การดูแล
บํารุงดิน หรือปญหาดานอื่น ๆ
6.6) ควรสนับ สนุน ใหมีการดําเนิน โครงการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒ นาผลิตภัณ ฑ
เพื่อสรางมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม และจัดหาตลาดรับซื้อเพื่อนําไปสูการเพิ่มรายได และความมั่นคงทางอาชีพ
ของเกษตรกรอยางยั่งยืน
6.7) เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการฯ ควรมีการติดตามผลการใชประโยชนจากอุปกรณ
ที่สนับสนุนตามโครงการ และใหคําแนะนําเกษตรกรเมื่อเกิดปญหาอยางตอเนื่อง ผานชองทางตาง ๆ ที่สะดวก
รวดเร็ว เชน Application Line หรือ Facebook เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
6.8) ชวงระยะเวลาการดําเนินโครงการ ควรวางแผนใหครอบคลุมสอดคลองกับฤดูการผลิต
ของเกษตรกร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
6.9) เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ภาครัฐควรใหความรูเกษตรกรในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหไดนาน
รวมทั้งสงเสริมใหความรูการแปรรูปถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อเปนทางเลือก
ในการนําผลผลิตเมล็ดพันธุตกเกรดไมผานคุณภาพมาตรฐานมาแปรรูปไดดวย เพื่อที่เกษตรกรไมตองเรงรีบ
จําหนายผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวในทันที
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ประมวลภาพโครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและตลาดเฉพาะ (กข.)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ (วก.)
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4.7 โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
4.7.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาโครงการ กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาปรับปรุง สายพันธุสัตว
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมของประเทศ ในแตละปมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ
และจําหนายใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องแตยังไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากแตละปกรมปศุสัตว
ไดรับงบประมาณคอนขางจํากัด และรายไดจากการจําหนายพันธุสัตวไดนําเขาเปนรายไดแผนดินไมนอยกวา
ปละ 90 ลานบาท แตไมสามารถนํากลับใชในการผลิตพันธุสัตวเพื่อการจําหนายใหกับเกษตรกรได ดังนั้น
กรมปศุสัตว จึงไดจัดทําโครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
สัตวพันธุดีจําหนายใหกับเกษตรกรรายยอย และเครือขายการผลิต ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการ
ของเกษตรกรรายยอยไดในระดับหนึ่ง และเปนการชวยลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของพันธุสัตว
ใหกับเกษตรกรได
2) วัตถุประสงคโครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวและกระจายสัตวพันธุดีใหกับเกษตรกร
รายยอย/เครือขายสัตวพันธุดี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
3) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวพันธุดีในศูนยวิจัยและบํารุง
พันธุสัตวและศูนยผลิตน้ําเชื้อ รวม 38 แหง และจําหนายสัตวพันธุดีและน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกรรายยอย
และเครือขายจํานวน 19,000 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด
4) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโดย กรมปศุสัตว งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร จํานวน 140,000,000 บาท
5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.7.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการจากกรมปศุสัตว
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการของแตละศูนยฯ จํานวน 38 แหง
1.3) สัมภาษณเกษตรกรที่ซื้อพันธุสัตวจากโครงการ จํานวน 323 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินโครงการในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
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4.7.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร กรมปศุสัตว ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวรวมทั้งสิ้น จํานวน 140 ลานบาท มีการเบิกจายงบประมาณแลว
ทั้งหมด จํานวน 138.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.95 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยเจาหนาที่ศูนยฯ
ทุกศูนยเห็นวางบประมาณดังกลาว มีความเพียงพอตอความตองการใช ทั้งนี้บางศูนยฯ ใหความเห็นวา
พั นธุ สั ตว ที่ ผลิ ตได จากการดํ าเนิ น งานโครงการยั งคงมี การเลี้ ยงอย างต อเนื่ องมาจนถึ งป จจุ บั น ซึ่ งต องมี
คาใชจายในการเลี้ยงโดยเฉพาะคาอาหารสัตว ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง
และเกิดประโยชนสูงสุด ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจายในการเลี้ยงพอแมพันธุสัตว
ดังกลาว ด านความทันเวลาของงบประมาณ พบวา ทุกศู นยฯ ไดรับงบประมาณทั นต อการดําเนินโครงการฯ
(ตารางที่ 4.64)
ตารางที่ 4.64 ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ
รายการ
1. ความเพียงพอ
1.1 เพียงพอ
1.2 ไมเพียงพอ
2. ความทันเวลา
2.1 ไดรับทันเวลา
2.2 ไมทันเวลา
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
-

2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การประชาสัมพันธโครงการ ฯ ของกรมปศุสัตว พบวา มีการประชาสัมพันธโครงการฯ
ผานสื่อบุ คคลมากที่ สุด ได แก เจ าหน าที่ศูน ยฯ เจาหน าที่ขององคการบริห ารสวนตําบล (อบต.) กํ านั น
ผูใหญ บ าน และเพื่ อนบ าน คิ ดเป นรอยละ 89.47 รองลงมา ประชาสัมพั น ธผานสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส เช น
Facebook Line Application เว็บไซตของศูนยฯ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
และวิทยุ คิดเปนรอยละ 65.79 และผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก โปสเตอรจากกรมปศุสัตว หนังสือพิมพ และ
วารสาร คิดเปนรอยละ 28.95 (ตารางที่ 4.65)
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ตารางที่ 4.65 ประเภทสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการฯ
รายการ
1. สื่อบุคคล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3. สื่อสิ่งพิมพ
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : สื่อที่ใชประชาสัมพันธตอบไดมากกวา 1 ขอ

รอยละ
89.47
65.79
28.95

ในสวนของการรับทราบขอมูลขาวสารโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับทราบขอมูล
ขาวสารโครงการฯ ผานสื่อบุคคลมากที่สุด ไดแก เจาหนาที่จากศูนยฯ เจาหนาที่ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
เจาหนาที่ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน และผูใหญบาน
คิด เป น รอยละ 95.67 รองลงมา ผานสื่ ออิเล็กทรอนิกส ไดแก Facebook Line Application โทรทัศ น
วิทยุ และเว็บไซตของศูนยฯ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด คิดเปนรอยละ 7.43
และผานสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร) จากกรมปศุสัตว คิดเปนรอยละ 0.62 (ตารางที่ 4.66)
ตารางที่ 4.66 สื่อที่เกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ
รายการ
1. สื่อบุคคล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3. สื่อสิ่งพิมพ
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ประเภทสื่อที่เกษตรกรรับทราบตอบไดมากกวา 1 ขอ

รอยละ
95.67
7.43
0.62

2.2) การปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลงหญา ในการดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุและ
สงเสริมการผลิตปศุสัตว กิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยฯ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตดวยการปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงหญา และจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนของศูนยฯ
ทั้งนี้เพื่อใหแตละศูนยฯ สามารถผลิตพันธุสัตวที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวได ซึ่งแตละศูนยไดมีการดําเนินการปรับปรุงดังกลาวแลวเสร็จทั้งหมด
2.3) การเลี้ยงพอ/แมพัน ธุเพื่อผลิต ลูกและน้ําเชื้อ เปน กิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของ
โครงการฯ นอกจากการพัฒนาศักยภาพของศูนยฯ แลว โครงการไดดําเนินการเลี้ยงแมพันธุสัตวเพื่อขยาย
เปนแมพันธุสัตวทดแทนแมพันธุสัตวเดิมที่มีอยูแลว และเพื่อผลิตลูกสัตวพันธุดีจําหนายใหแกเกษตรกร
ซึ่งดําเนินงานโดยศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวในจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 38 แหง พบวา มีการเลี้ยงแมพันธุสัตวเพื่อขยาย
เปนแมพันธุสัตวทดแทนแลว รวมทั้งมีการผลิตลูกสัตวพันธุดีจําหนายใหแกเกษตรกรแลว นอกจากนี้ยังได
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มีการเลี้ยงพอพันธุสุกรเพื่อผลิตน้ําเชื้อจําหนายใหแกเกษตรกร ซึ่งดําเนินการโดยศูนยผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี
จังหวัดราชบุรี โดยขณะนี้ไดมีการผลิตน้ําเชื้อสุกรจําหนายใหเกษตรกรแลวเชนเดียวกัน
2.4) การกําหนดคุ ณสมบัติของเกษตรกรที่ เขารวมโครงการฯ ไดกําหนดคุณสมบั ติของ
เกษตรกรไว 3 ประเภท โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้
(1) เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว/เกษตรกรตามโครงการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ
(2) เกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงปศุสัตวเปนอาชีพเสริม
(3) เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว
โดยเกษตรกรตองยื่นแบบคําขอจองพันธุสัตวที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และใหปศุสัตว
อําเภอทําการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร ความพรอมในการเลี้ยงสัตวและรับรองเกษตรกร จากนั้น
จะสงรายชื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมและสงใหกับศูนยฯ เพื่อจําหนายพันธุสัตวใหเกษตรกร
ดังกลาวตอไป ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อพันธุสัตวได รายละ 1 ครั้ง และซื้อไดเพี ยงชนิดเดียวเทานั้น ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อตองการกระจายสัตวพันธุดีใหแกเกษตรกรอยางทั่วถึง
2.5) การกําหนดราคาพันธุสัตวที่จําหนายใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ กรมปศุสัตว
ไดมีประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กําหนดราคาจําหนายพันธุสัตว โดยปรับราคาใหมลดลงจากราคา
ประกาศเดิมเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 15 และไดประชาสัมพันธ/ประกาศเชิญชวนใหเกษตรกรกลุมเปาหมาย
เขามาจองพันธุสัตวไดที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยทางโครงการไดดําเนินการ
ขยายระยะเวลาในการจํ าหน า ยสั ตว พั น ธุดี ให แ กเกษตรกรจนถึง 30 กัน ยายน 2562 (ตารางที่ 4.67)
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ตารางที่ 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
ประเภทสัตวคัดออก

ชนิดสัตว

ชนิดพันธุ

เพศ

เปรียบเทียบราคาประกาศ
(ใหม/เดิม)
ลดลง
ลดลง
(บาท)
(%)

อายุ/น้ําหนัก

ราคาประกาศ
(เดิม)

ราคาประกาศ
(ใหม)

หยานม - 6 ป
มากกวา 6 ป
หยานม - 10 ป
มากกวา 10 ป
หยานม - 6 ป
มากกวา 6 ป
หยานม - 9 ป
มากกวา 9 ป
ทุกอายุ
ทุกอายุ
หยานม - 14 ป

120 บาท/กก.
110 บาท/กก.
140 บาท/กก.
130 บาท/กก.
90 บาท/กก.
80 บาท/กก.
110 บาท/กก.
100 บาท/กก.
90 บาท/กก.
100 บาท/กก.
100 บาท/กก.

100 บาท/กก.
90 บาท/กก.
120 บาท/กก.
110 บาท/กก.
75 บาท/กก.
70 บาท/กก.
90 บาท/กก.
75 บาท/กก.
75 บาท/กก.
85 บาท/กก.
85 บาท/กก.

20
20
20
20
15
10
20
25
15
15
15

17
18
14
15
17
13
18
25
17
15
15

จําหนายตอตัว ตามเพศ

หยานม - 8 ป
มากกวา 8 ป
หยานม - 10 ป
มากกวา 10 ป

120 บาท/กก.
110 บาท/กก.
120 บาท/กก.
110 บาท/กก.

100 บาท/กก.
90 บาท/กก.
100 บาท/กก.
90 บาท/กก.

20
20
20
20

17
18
17
18

จําหนายตอตัว ตามเพศ
และน้ําหนัก

1.สัตวพันธุคัดออก
โคเนื้อ

บราหมัน ตาก
ผู
กบินทรบุรี ภูพาน
เมีย
พื้นเมือง

ผู

ชาฮิวาล
โคนม
กระบือ

ขาว - ดํา และ
พันธุผสม
พื้นเมือง

ผู
เมีย
เมีย
ผู
เมีย

และน้ําหนัก
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เมีย

หมายเหตุ

ใชราคาจําหนายตอตัว
ตามเพศและน้ําหนัก
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ตารางที่ 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ (ตอ)

ประเภทสัตวคัดออก

ชนิดสัตว

สุกร

เปด/หาน

นก

เพศ

อายุ/น้ําหนัก

ทุกชนิดพันธุ

ทุกเพศ

ทุกชนิดพันธุ
หมูดํา
เชียงใหม
ทุกชนิดพันธุ
ไกพื้นเมือง
กรมปศุสตั ว
ไกไข

ทุกเพศ

ทุกเพศ
คละเพศ

น้ําหนักตัวไมเกิน
12 กก.
ผานการทดสอบ
น้ําหนักตัวไมเกิน
12 กก.
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ไมเกิน 1 สัปดาห

เพศผู
เพศเมีย
คละเพศ
ไกงวงคละเพศ คละเพศ
เปดเทศ
คละเพศ
เปดไข
เพศผู
เพศเมีย
หาน
คละเพศ
นกกระทา
คละเพศ

ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห
ไมเกิน 1 สัปดาห

ราคาประกาศ
(ใหม)

1,300 บาท/ตัว 1,100 บาท/ตัว
(นน.เกินคิด 50 บาท) (นน.เกินคิด 50 บาท)
60 บาท
50 บาท
1,300 บาท/ตัว
1,100 บาท/ตัว
(นน.เกินคิด 50 บาท) (นน.เกินคิด 50 บาท)
120 บาท/กก.
100 บาท/กก.
15 บาท/ตัว
10 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว
16 บาท/ตัว
12 บาท/ตัว
35 บาท/ตัว
25 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว
12 บาท/ตัว
35 บาท/ตัว
3 บาท/ตัว

1 บาท/ตัว
14 บาท/ตัว
10 บาท/ตัว
32 บาท/ตัว
20 บาท/ตัว
1 บาท/ตัว
10 บาท/ตัว
30 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว

10
200

17
15

20
5

17
33

1
2
2
3
5
1
2
5
1

50
13
17
9
20
50
17
14
33

หมายเหตุ

จําหนายตอตัว ทั้งเพศผูและเพศ
เมีย หรือตามน้ําหนักตัว

จําหนายตอตัวทั้งเพศผูและเพศเมีย
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แพะ แกะ
ไก/ไกงวง

ชนิดพันธุ

ราคาประกาศ
(เดิม)

เปรียบเทียบราคา
ประกาศ (ใหม/
เดิม)
ลดลง
ลดลง
(บาท)
(%)
200
15

อายุมากกวา 1 สัปดาห และ
เหลือจากทดแทน จําหนายตาม
ทองตลาด
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ตารางที่ 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ (ตอ)
ประเภทสัตวคัดออก

ชนิดสัตว

2. สัตวคัดออก

โคเนื้อ

ชนิดพันธุ

เพศ

กระบือ

พื้นเมือง

สุกร แพะ ทุกชนิดพันธุ
แกะ กวาง

ผู
เมีย
ทุกเพศ

ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ/น้ําหนัก
ทุกอายุ
ทุกอายุ
อายุไมเกิน 1 เดือน
อายุมากกวา 1 เดือน
ทุกอายุ
ทุกอายุ

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว

ราคาประกาศ
(เดิม)

ราคาประกาศ
(ใหม)

75 บาท/กก.
65 บาท/กก.
75 บาท/กก.
55 บาท/กก.
60 บาท/กก.
50 บาท/กก.
60 บาท/กก.
50 บาท/กก.
75 บาท/กก.
65 บาท/กก.
75 บาท/กก.
65 บาท/กก.
75 บาท/กก.
60 บาท/กก.
75 บาท/กก.
60 บาท/กก.
500 บาท/กก. 400 บาท/กก.
65 บาท/กก.
55 บาท/กก.
60 บาท/กก.
50 บาท/กก.
60 บาท/กก.
50 บาท/กก.
จําหนายตามราคา จําหนายตามราคา
ทองตลาด
ทองตลาด
เฉลี่ยตนทุนการผลิต (พันธุสตั ว) ลดลง

10
20
10
10
10
10
15
15
100
10
10
10
-

13
27
17
17
13
13
20
20
20
15
17
17
19.10

หมายเหตุ
จําหนายตอตัว ตามเพศ
และน้ําหนัก
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โคนม

บราหมัน ตาก
ผู
กบินทรบุรี ภูพาน เมีย
พื้นเมือง
ผู
เมีย
พันธุลูกผสม
ผู
เมีย
ชาฮิวาล
ผู
เมีย
พันธุผสม
ผู

อายุ/น้ําหนัก

เปรียบเทียบราคาประกาศ
(ใหม/เดิม)
ลดลง
ลดลง
(บาท)
(%)

จําหนายตอตัว ตามเพศ
และน้ําหนัก
จําหนายตอตัว ตามเพศ
และน้ําหนัก
จําหนายตอตัว ทั้งเพศผูและ
เพศเมีย หรือตามน้ําหนักตัว
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3) ผลได (Outputs) (ตารางที่ 4.68)
3.1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการปรับปรุง
สิ่งกอสราง แปลงหญา และจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนของศูนยฯ เพื่อใหแตละศูนยฯ สามารถผลิต
พันธุสัตวที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดนั้น ผลการดําเนินงาน
พบวา สามารถดําเนินการปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงพืชอาหารสัตว และจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่จําเปน
ของศูนยฯ ครบตามเปาหมายแลว ทั้ง 38 แหง
3.2) การผลิตแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ การผลิตแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพเพื่อขยายเปน
แมพันธุสัตวทดแทนแมพันธุสัตวที่มีอยูเดิมของแตละศูนยฯ พบวา แตละศูนยฯ สามารถดําเนินการคัดเลือก
แมพันธุสัตวที่มีคุณภาพไดแลวครบตามเปาหมาย จํานวน 25,169 ตัว ซึ่งแมพันธุสัตวดังกลาวทางศูนยฯ
จะเลี้ยงเพื่อผลิตลูกจําหนายใหแกเกษตรกรในระยะตอไป
3.3) การผลิตสัตวพันธุดีเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรในระยะแรกนั้นเปนพันธุสัตวที่ผลิตได
จากงานผลิตสัตวในงบประมาณประจําปของแตละศูนยฯ ซึ่งผลการดําเนินงาน พบวา มีการผลิตและจําหนาย
สัตวพันธุดีใหแกเกษตรกรแลว จํานวน 319,390 ตัว คิดเปนรอยละ 17.37 ของเปาหมาย 1,838,488 ตัว
ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตสัตวพันธุดีบางชนิด เชน โคเนื้อ โคนม และกระบือ ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
ประกอบกับเกษตรกรมาจองพันธุสัตวปกคอนขางนอย ทําใหการผลิตสัตวปกเพื่อจําหนายใหกับเกษตรกร
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3.4) การจําหนายสัตวพันธุดี พบวา มีการจําหนายสัตวพันธุดีใหเกษตรกรแลว จํานวน
5,487 ราย คิดเปนรอยละ 29.19 ของเปาหมาย 18,800 ราย จะเห็นไดวาเกษตรกรที่มาซื้อสัตวพันธุดีจาก
โครงการฯ มีจํานวนคอนขางนอย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนที่มีที่ตั้งฟารมอยูไกลจากศูนยฯ เห็นวาจํานวน
พันธุสัตวที่ซื้อไดในบางชนิดมีจํานวนนอย ไมคุมกับคาเดินทางมาซื้อพันธุสัตวที่ศูนยฯ จึงไมมาซื้อพันธุสัตว
จากศูนยฯ
3.5) การผลิตและจําหนายน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกร มีการผลิตน้ําเชื้อสุกรแลว จํานวน
4,423 โดส คิดเปนรอยละ 147.43 ของเปาหมาย 3,000 โดส ซึ่งไดจําหนายน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกรแลว
จํานวน 3,719 โดส คิดเปนรอยละ 123.97 ของเปาหมายการผลิตน้ําเชื้อ โดยมีเกษตรกรมาซื้อน้ําเชื้อสุกรแลว
จํานวน 252 ราย คิดเปนรอยละ 126.00 ของเปาหมาย 200 ราย
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ตารางที่ 4.68 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุฯ
รายการ

หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยฯ
แหง
38
2. การผลิตแมพันธุสตั วที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัว
25,169
3. การผลิตสัตวพันธุดี
ตัว
1,838,488
4. การจําหนายสัตวพันธุด ี
ราย
18,800
5. การผลิตและจําหนายน้าํ เชื้อสุกรใหกับเกษตรกร
โดส
3,000
- ปริมาณน้าํ เชื้อสุกรที่จําหนาย
โดส
3,000
- เกษตรกรที่ซื้อน้ําเชื้อสุกร
ราย
200
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว

38
25,169
319,390
5,487
4,423
3,719
252

รอยละ
100.00
100.00
17.37
29.19
147.43
123.97
126.00

4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
4.1) ตนทุนคาพันธุสัตวของเกษตรกรลดลง จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางที่ซื้อพันธุ
สัตวจากโครงการฯ พบวา เกษตรกรมีตนทุนคาพันธุสัตวลดลง เนื่องจากสามารถซื้อพันธุสัตวจากโครงการฯ
ไดในราคาถูกลงไมนอยกวารอยละ 15 โดยพันธุสัตวที่เกษตรกรสามารถซื้อไดในราคาถูกลงมีรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางที่ 4.69)
(1) โคเนื้อ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซื้อพันธุโคเนื้อจากตลาดทั่วไปในราคา
เฉลี่ย 130 บาท/กิโลกรัม หลังเขารวมโครงการฯ ซื้อพันธุโคเนื้อไดในราคาเฉลี่ย 102 บาท/กิโลกรัม ราคา
ลดลง 28 บาท/กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 21.54 ของราคาเดิม
(2) แพะ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซื้อพันธุแพะจากตลาดทั่วไป ในราคาเฉลี่ย
153 บาท/กิโลกรัม หลังเขารวมโครงการฯ ซื้อพันธุแพะไดในราคาเฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง
53 บาท/กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.64 ของราคาเดิม
(3) เปดเทศ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซื้อพันธุเปดเทศจากตลาดทั่วไป ในราคา
เฉลี่ย 29 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซื้อพันธุเปดเทศไดในราคาเฉลี่ย 20 บาท/ตัว ราคาลดลง 9 บาท/ตัว
คิดเปนรอยละ 31.03 ของราคาเดิม
(4) สุ กร ก อนเข ารวมโครงการฯ เกษตรกรซื้อพัน ธุสุกรจากตลาดทั่ วไป ในราคา
เฉลี่ย 1,822 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซื้อพันธุสุกร ไดในราคาเฉลี่ย 1,346 บาท/ตัว ราคาลดลง
476 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 26.13 ของราคาเดิม
(5) ไกพื้นเมือง กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซื้อพันธุไกพื้นเมือง จากตลาดทั่วไป
ในราคาเฉลี่ย 16 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซื้อพันธุไกพื้นเมืองไดในราคาเฉลี่ย 10 บาท/ตัว ราคา
ลดลง 6 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 37.50 ของราคาเดิม
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ตารางที่ 4.69 ราคาพันธุสัตวที่เกษตรกรซื้อเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ
ชนิดพันธุส ัตว

หนวยนับ

1. โคเนื้อ
บาท/กก.
2. แพะ
บาท/กก.
3. เปดเทศ
บาท/ตัว
4. สุกร
บาท/ตัว
5. ไกพื้นเมือง
บาท/ตัว
ที่มา : จากการสํารวจ

กอนเขารวม
โครงการ
130
153
29
1,822
16

หลังเขารวม
โครงการ
102
100
20
1,346
10

ราคาลดลง
28
53
9
476
6

รอยละของ
ราคาที่ลดลง
21.54
34.64
31.03
26.13
37.50

4.2) รายไดจากการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางที่
ซื้อพันธุสัตวจากศูนยฯ ไปเลี้ยง พบวา มีเพียงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวปกเทานั้นที่มีรายได เนื่องจากใชระยะเวลา
ในการเลี้ย งเพีย ง 45 - 60 วัน สว นเกษตรกรที่ซื้อ พัน ธุสัต วอื่น ๆ เชน โคเนื้อ แพะ และสุกรไปเลี้ย ง
ยังไมสามารถจําหนายได เนื่องจากตองใชระยะเวลาเลี้ยงคอนขางนาน โดยเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยง
สัตวปกหลังหักตนทุนคาพันธุสัตว ดังนี้ (ตารางที่ 4.70)
(1) เปดเทศ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงเปดเทศเฉลี่ย
116 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ มีรายไดเฉลี่ย 149 บาท/ตัว โดยมีรายไดเพิ่มขึ้น 33 บาท/ตัว คิดเปน
รอยละ 28.45 ของรายไดเดิม
(2) ไกพื้นเมือง กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง
เฉลี่ย 102 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ มีรายไดเฉลี่ย 113 บาท/ตัว โดยมีรายไดเพิ่มขึ้น 11 บาท/ตัว
คิดเปนรอยละ 10.78 ของรายไดเดิม
ตารางที่ 4.70 รายไดจากการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ
ชนิดพันธุส ัตว
1. เปดเทศ
2. ไกพื้นเมือง
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวยนับ
บาท/ตัว
บาท/ตัว

กอนเขารวม
โครงการ
116
102

หลังเขารวม
โครงการ
149
113

รายไดเพิ่มขึ้น
33
11

รอยละของรายได
ที่เพิ่มขึ้น
28.45
10.78
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4.3) การขยายพั นธุสัตวพันธุดี จากการสัมภาษณ เกษตรกรที่ซื้อพั นธุสัตวไปจากศูนยฯ
พบวา เกษตรกรมีการขยายพันธุสัตวที่ซื้อมาจากศูนยฯ ไดแก โคเนื้อ แพะ และสุกร โดยรอยละ 13.31
มีการขยายพัน ธุสัตว ซึ่งใชพอพันธุของตนเองผสม คิดเปนรอยละ 12.07 และใชวิธีการผสมเทียม คิดเปน
รอยละ 1.24 สวนที่เหลือรอยละ 86.69 ยังไมไดขยายพันธุสัตวที่ซื้อมาจากศูนยฯ เนื่องจากพันธุสัตวที่ไดรับ
ยังโตไมเต็มที่ เกษตรกรตองนําพันธุสัตวดังกลาวมาเลี้ยงตอจนกวาจะมีความสมบูรณและแข็งแรงพรอมที่จะ
ผสมพันธุได ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเลี้ยงนาน (ตารางที่ 4.71)
ตารางที่ 4.71 การขยายพันธุสัตวที่เกษตรกรซื้อจากศูนยฯ
รายการ
1. มีการขยายพันธุสัตว
- ใชพอพันธุตนเองผสม
- ใชการผสมเทียม
2. ยังไมมกี ารขยายพันธุสัตว
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
13.31
12.07
1.24
86.69

4.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินโครงการฯ เกษตรกรที่ซื้อพันธุสัตวจาก
โครงการฯ ไปเลี้ยง มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.98 โดยมี
ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ในระดับ มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.56 พึงพอใจตอขั้นตอน
การขอซื้อพันธุสัตว/น้ําเชื้อสุกรในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.30 พึงพอใจตอราคาของพันธุสัตวที่ซื้อ
จากศูนยฯ ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.17 พึงพอใจตอคุณภาพของสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ ในระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.90 พึงพอใจตอความทันเวลาของพันธุสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ ในระดับมากที่สุด
ที่คะแนนเฉลี่ย 8.55 และพึงพอใจตอปริมาณพันธุสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.41
(ตารางที่ 4.72)
ตารางที่ 4.72 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
รายการ
1. การบริการของเจาหนาที่
2. ขั้นตอนการขอซื้อพันธุสัตว/น้ําเชื้อสุกร
3. ราคาของพันธุสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ
4. คุณภาพของสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ
5. ความทันเวลาของพันธุสัตวตอความตองการใช ที่ซื้อจากศูนยฯ
6. ปริมาณพันธุสัตวที่ซื้อจากศูนยฯ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
9.56
9.30
9.17
8.90
8.55
8.41
8.98

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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5) ขอคนพบ
5.1) ในชวงแรกของการดําเนินโครงการฯ เกษตรกรกลุมเปาหมายที่ยื่นแบบคําขอจอง
พันธุสัตวมีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนยังไมเขาใจขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เพื่อซื้อพันธุสัตวจาก
โครงการ และบางสวนเห็นวาขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ มีความยุงยากจึงไมสนใจเขารวมโครงการฯ
5.2) เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ บางสวนเปนเกษตรกรผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งมี
รายไดนอยทําใหไมสามารถที่จะซื้อพันธุสัตวจากศูนยฯ ไปเลี้ยงได
5.3) เกษตรกรบางรายที่มีพื้นที่ตั้งฟารมอยูไกลจากศูนยฯ เห็นวาจํานวนพันธุสัตวที่สามารถ
ซื้อไดมีจํานวนนอย ไมคุมกับคาเดินทางมาซื้อพันธุสัตวที่ศูนยฯ
5.4) โครงการฯ นี้ มีชวงเวลาการดําเนินงานที่จํากัด แตการผลิตพันธุสัตวตองใชระยะเวลา
ในการดํ าเนิ น งาน ประกอบกั บ ชนิ ดพั น ธุสัตวและปริม าณการผลิตของแตล ะศูน ยฯ มีจํากั ด ขึ้น อยูกั บ
ศักยภาพของศูนย ทําใหปริมาณการผลิตสัตวบางชนิดไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรในพื้นที่
5.5) การผลิตพันธุสัตวบางศูนยฯ สามารถผลิตสัตวไดในปริมาณมากแตมีการสั่งจองนอย
เนื่องจากพันธุสัตวที่ผลิตไดไมตรงกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ ทําใหศูนยฯ ตองรับภาระตนทุน
คาอาหารในการเลี้ยงสัตวระหวางที่ไมมีเกษตรกรสั่งจอง และเมื่อสัตวมีอายุมากขึ้น ศูนยฯ ยังคงตองจําหนาย
ในราคาที่โครงการฯ กําหนด
6) ขอเสนอแนะ
6.1) หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ทั้งปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด และศูนยฯ ควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธโครงการฯ ใหแกเกษตรกรทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนในการขอจอง
พันธุสัตว ราคาพันธุสัตวท่ีจําหนายซึ่งมีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป และพื้นที่ตั้งศูนยฯ ที่ใกลเคียงกับพื้นที่
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรมากที่สุด เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเขามาซื้อพันธุสัตวจากโครงการเพิ่มขึ้น
6.2) หากมีการดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป กอนเริ่มดําเนินโครงการควรมีการสํารวจ
ความตองการชนิดพันธุสัตวและปริมาณพันธุสัตวที่เกษตรกรในพื้นที่ตองการใหเร็วขึ้น เพื่อใหศูนยฯ สามารถ
ผลิตพันธุสัตวไดเพียงพอและตรงกับความตองการของเกษตรกร และชวยลดภาระในการเลี้ยงสัตวระหวาง
รอเกษตรกรมาซื้อพันธุสัตวท่ีศูนยฯ นอกจากนี้พันธุสัตวที่แตละศูนยฯ ผลิต ควรเปนพันธุสัตวที่มีประวัติ
โดดเดนเปนที่ยอมรับของตลาดและมีคุณลักษณะที่เกษตรกรตองการ เชน เลี้ยงงาย โตเร็ว ใหผลผลิตดี
เปนที่ตองการของตลาด
6.3) หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันพิจารณาเงื่อนไขในการซื้อพันธุสัตวสําหรับเกษตรกร
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่สนใจเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเกษตรกรกลุมนี้สามารถซื้อพันธุสัตวไปเลี้ยงไวบริโภค
หรือประกอบเปนอาชีพเสริมตอไปได
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4.8 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เปนโครงการรวมบูรณาการระหวาง 4 หนวยงาน
ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินกิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยและกิจกรรมพัฒนา การเกษตร
เพื่อความยั่งยืน กรมประมง ดําเนินกิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย กรมปศุสัตว ดําเนิน กิจกรรม
อาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย และกรมวิชาการเกษตร ดําเนินกิจกรรมกิจกรรม
สรางเครือขายการผลิต ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและสงเสริม
เกษตรอินทรีย ซึ่งแตละกิจกรรมมีสาระสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.8.1 กิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
(กรมสงเสริมการเกษตร)
1) สาระสําคัญของโครงการ ภาคการเกษตรปจจุบันสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยที่นํารายได
จากการจําหนายผลผลิตมาใชจายในระดับชุมชนกอใหเกิดการหมุน เวียนของเงิน แตเกษตรกรรายยอย
เหลานี้ยังปรับตัวไมทันตอระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน อีกทั้งขาดแคลนเงินทุนสําหรับ
ใชในการผลิตเพื่อใหเกิดรายไดที่ตอเนื่อง และมั่นคง เกษตรกรกลุมนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับ
การพัฒนาในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาดานองคความรู ดานเทคโนโลยีการผลิต ดานการบริหารจัดการผลผลิต
และดานการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายที่เนน
การพัฒนาคนเปนสําคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร
ของประเทศ ดังนั้น การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงแหลงความรูและนวัตกรรมดานเกษตร
จะสามารถติดอาวุธทางปญญาใหเกษตรกรนําไปปรับใชไดจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพิ่มศักยภาพ
ใหกับ เกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทยในการสรางภูมิคุมกัน ใหกับ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน อีกทั้งจะสามารถสรางความเขมแข็งจากภายในในระดับฐานราก
ของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตร กิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย จึงเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร
ในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตอไป
2) วัตถุประสงคโครงการ
2.1) เพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูรวมกับบริบทสังคม
เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปในอนาคตไดอยางยั่งยืน อีกทั้ง เปนการวางรากฐานการพัฒนา
การเกษตรในระยะยาว
2.2) เพื่อใหเกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน
อยางแทจริง และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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3) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินการ
3.1) กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร
(1) เป าหมายเกษตรกร เป น เกษตรกรหรื อ สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นเกษตรกรที่ ขึ้ น
ทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ
200 ราย ดําเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ตามประกาศกรมสงเสริมการเกษตร
(2) หลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เปนหลักสูตรที่มุงเนน
พัฒนาเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมกัน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาสรางการรับรู
ความเขาใจรว มกัน ในการขับ เคลื่อนประเทศ กลุมวิช าเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต ทางการเกษตร และ
กลุมวิชาการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร โดยมีจํานวนชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู 18 ชั่วโมง เพื่อให
เกษตรกรรับรู เขาใจ และนําความรูไปปรับใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
3.2) กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร การนําเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมตามกิจกรรม
และมีความพรอมในการพัฒ นารวมกลุมยอยภายในชุมชน กลุมละ 25 ราย โดยจะตองมีส มาชิกที่ผา น
การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวขางตนอยางนอย 10 ราย เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการของชุมชน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม คุณสมบัติกลุมยอยในชุมชน และเงื่อนไขโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
(1) คุณสมบัติกลุมยอยในชุมชน
(1.1) เปนกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชนที่ขึ้น ทะเบีย นกับ หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และไมเปนนิติบุคคล ในกรณีที่เปนกลุมธรรมชาติหรือกลุมตั้งขึ้นใหมตองไดรับ
รองจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน
(1.2) ประกอบดวยเกษตรกรสมาชิกกลุมละไมนอยกวา 25 ราย และมีคณะกรรมการ
ไมนอยกวา 10 ราย ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ โดยสามารถ
แตงตั้งคณะทํางานและมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกกลุมยอยในชุมชนดําเนินการตาง ๆ ตามความจําเปน
(1.3) ตองมีเกษตรกรสมาชิกที่ผานการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
จํานวนไมนอยกวา 10 ราย
(1.4) เกษตรกรสมาชิกตองเปนเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(1.5) มีความพรอมในการพัฒ นาและจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
(2) ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน
(2.1) เปนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดทันทีมีประโยชนกับชุมชน
สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย และมีความยั่งยืน
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(2.2) เปน โครงการ/กิจ กรรมในลักษณะลดรายจาย เพิ่ม รายได ลดตน ทุน
เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคา ในดานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย
- ดานการผลิตพืช พันธุสัตว
- ดานการผลิตปุยอินทรีย และการปรับปรุงบํารุงดิน
- ดานการจัดการศัตรูพืช
- ดานฟารมชุมชน
- ดานการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร
- ดานปศุสัตว
- ดานประมง
- ดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ หากการรวมกลุมการจัดทําโครงการตามความตองการของชุมชน
ไมเขาขายดานตาง ๆ ขางตน (ดานการเกษตรอื่น ๆ) ก็ใหเปนการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณระดับจังหวัด
( 2.3) เป น โครงการที่เกษตรกรกลุ มย อยในชุมชนที่ เสนอโครงการ สามารถ
ดําเนินการไดเองและควรมีแผนไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง หรือเปนการพัฒนาตอยอดโครงการเดิมที่
สามารถพัฒนาเปนกลุมประกอบการเชิงธุรกิจการเกษตรตอไปได
(2.4) เปนโครงการที่มีความครบถวนในมิติดานการผลิต การจําหนายเพื่อสราง
รายไดโดยโครงการตองมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และควรมีแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุมยอย
ในชุมชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ
(3) เงื่อนไขโครงการ
(3.1) เงื่อนไขหลักเกณฑของโครงการ
- กลุมยอยในชุมชน ตองมีคุณสมบัติครบถวน เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
- การสนั บ สนุ น งบประมาณ ภาครัฐ จะสนั บ สนุ น งบประมาณไม เกิ น
300,000 บาทตอชุมชน 1 กลุมยอยในชุมชนเสนอได 1 โครงการ (ไมจํากัดจํานวนโครงการ)
- งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตองใชสําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณเทานั้น ทั้งนี้ ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการใชแรงงานในการดําเนินงานตามโครงการ หรือเปนไป
ตามมติของกลุมยอยในชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อการมีสวนรวมใหโครงการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย
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(3.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ดําเนินการ
โดยคณะทํางานจัด ซื้อวัสดุอุปกรณ และคณะทํางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
กลุมยอยในชุมชน ทั้งนี้ คณะทํางานตรวจรับวัสดุอุปกรณตองตรวจรับวัสดุอุปกรณ ณ ที่ตั้งของกลุมยอย
ในชุมชน
- การจัดซื้อ จัด หาวัส ดุอุป กรณ ควรพิจ ารณาจากแหลงในชุม ชนเปน
ลําดับแรก ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณที่ไมมีราคามาตรฐานใหอางอิงจากราคาทองถิ่น
- กรณีที่มูลคาวัสดุอุปกรณที่มีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่
คณะกรรมการ พัฒ นาดานการเกษตรระดับ อําเภอกําหนดใหมีใบสืบ ราคาสิน คาในทองถิ่นแนบมาดว ย
อยางนอย 2 แหลงผูขาย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะตองมีหลักฐานการจัดซื้อระบุสินคาที่จัดซื้อ
- ไมจัดซื้อปุยเคมี สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กรณีตองการจัดซื้อ
สารเคมี เชน ยูเรีย เพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําปุยอินทรียก็สามารถซื้อได
(4) งบประมาณ จํานวน 5,278.394 ลานบาท
4) วิธีการประเมินผล
4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมข อมู ลจากรายงานความก าวหน าผลการดํ าเนิ นงานโครงการ ขอมู ล ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 กรมสงเสริมการเกษตร
(2) สอบถามเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ 77 จังหวัด ไดแก
- เจาหนาที่ระดับจังหวัด รวม 77 ราย
- เจาหนาที่ระดับอําเภอ จังหวัดละ 3 อําเภอ อําเภอละ 1 ราย รวม 231 ราย
- ประธาน/กรรมการกลุม จังหวัดละอยางนอย 6 กลุม กลุมละ 1 ราย รวม 462 ราย
- เกษตรกรผูเขารวมโครงการที่รวมกลุม/ทําธุรกิจกลุม จังหวัดละอยางนอย
6 กลุม กลุมละ 2 ราย รวม 924 ราย
4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลในพื้นที่ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
5) ผลการประเมินผล
5.1) ป จจัยนํ าเข า (Inputs) ดําเนิ นการเบิ กจายแล ว 5,278.390 ลานบาท คิ ดเปนรอยละ
99.99 ของงบประมาณที่ไดรับจํานวน 5,278.394 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) จําแนกเปน
(1) งบดําเนินงาน มีการเบิกจายแลว 2,548.090 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99
ของงบประมาณที่ไดรับ 2,548.094 ลานบาท
(2) งบเงินอุดหนุน เบิกจายแลว 2,730.300 ลานบาท ครบตามเปาหมาย
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(3) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา เจาหนาที่รอยละ 96.88
เห็นวา งบประมาณที่ไดรับ มีความเพียงพอ สวนอีกรอยละ 3.12 เห็นวายังไมเพียงพอ รอยละ 98.53 ไดรับ
งบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนรอยละ 1.47 ไดรับงบประมาณคอนขางลาชา
5.2) กระบวนการ (Processes)
(1) การประชาสัมพันธและการรับทราบขาวสารของโครงการ ดําเนินการประชาสัมพันธ
เพื่อประกาศรับสมัครเกษตรกรเขารับการฝกอบรม และเพื่อเขารวมกิจกรรมพัฒนากลุม โดยผานสื่อตาง ๆ
พบวา ดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่อบุคคลมากที่สุด อาทิ เจาหนาที่ของเกษตรและสหกรณจังหวัด ผูนํา
ทองถิ่น รองลงมาดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวของ เว็บไซตตาง ๆ
และประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ประกาศและหนังสือพิมพ
สวนการรับทราบขาวสารโครงการของเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ พบวา เกษตรกร
รับทราบขาวสารของโครงการทางสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมา รับทราบขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อ
สิ่งพิมพ (ตารางที่ 4.73)
ตารางที่ 4.73 การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
ประเภทสื่อ
1. สื่อบุคคล
- เจาหนาที่ของ กษ.
- ผูนําทองถิ่น (อบต./กํานัน/ผูใหญบาน)
- เพื่อนบาน
- เครือขายเกษตรกร
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตตาง ๆ
- แอพลิเคชันที่เกี่ยวของเชน Facebook
- วิทยุ
- โทรทัศน
3. สื่อสิ่งพิมพ
- หนังสือพิมพ
- วารสาร
- โปสเตอร/ประกาศ
ที่มา : จากการสํารวจ

การรับทราบขาวสาร
การใชสื่อ
ของเจาหนาที่ ประธาน/กรรมการ ศพก./ กลุม เกษตรกร
47.21
84.13
95.52
77.89
92.54
66.67
29.85
33.33
9.09
35.45
39.75
14.36
61.54
3.13
70.77
32.52
52.31
4.17
12.50
10.10
13.04
1.51
24.49
2.13
8.16
1.04
53.06
3.09

เกษตรกร
95.68
67.94
55.15
11.99
8.59
3.86
0.23
2.48
0.68
2.26
0.46
0.45
0.23
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(2) การจัดเวทีชุมชน
(2.1) การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
กับเกษตรกรในการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร เปาหมาย 1,820,200 ราย คัดเลือกกรรมการ
พัฒนาดานการเกษตรระดับชุมชน และจัดทําแผนฝกอบรมระดับชุมชน
(2.2) การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อรวมกลุมเกษตรกร
ในชุมชน จัดทําโครงการพรอมแผนปฏิบัติงาน แผนการใชจาย งบประมาณ แผนธุรกิจ และพิจารณาเสนอ
โครงการใหกับคณะกรรมการพัฒนาดานการเกษตรในระดับชุมชน รวมทั้งวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการในชุมชน เปาหมาย 9,101 ชุมชน
(3) ความทันเวลาของการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุม
พบวา เจาหนาที่รอยละ 95.16 เห็นวาการจัดกิจกรรมการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดทันเวลา และที่เหลือ
รอยละ 4.84 เห็นวาการดําเนินการฝกอบรมลาชากวาแผนที่วางไว เนื่องจากวิทยากรที่มีความรูเฉพาะทาง
มีจํานวนนอยและตองดําเนินการจัดอบรมในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหการจัดฝกอบรมไมสามารถดําเนินการ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด (ตารางที่ 4.74)
ตารางที่ 4.74 ความทันเวลาของการฝกอบรมเกษตรกร
รายการ
1. ทันเวลา
2. ไมทันเวลา
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
95.16
4.84

(4) การรับสมัครเกษตรกร เมื่อดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ และจัดเวทีชุม
ชุมชนในครั้งที่ 1 แลว ไดดําเนินการเปดรับสมัครเกษตรกรเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร โดยมี
เปาหมายรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 1,820,200 ราย จาก 9,101 ชุมชน เพื่อเขารับการอบรม
หลังจากนั้น เกษตรกรที่ผานการอบรมจะรวมกลุมดําเนินโครงการรวมกันของชุมชนตามความพรอมและ
ความถนัด ทั้งนี้ใน 1 ชุมชน สามารถรวมกลุมดําเนินการโครงการไดมากกวา 1 กลุม
5.3) ผลได (Outputs)
(1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
(1.1) กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร หลังจากการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 มีเกษตรกร
เขารวมกิจกรรมการฝกอบรม 1,620,265 ราย คิดเปนรอยละ 89.01 ของเปาหมาย 1,820,20 ราย ทั้งนี้
เกษตรกรที่เขารวมการฝกอบรมไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนติดภารกิจ และบางสวน
มีเวลาวางจากภารกิจไมตรงกับชวงการฝกอบรม (ตารางที่ 4.76)
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(1.2) กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตร มีการรวมกลุมกันดําเนินการกิจกรรม
การพัฒนากลุม 9,094 ชุมชน คิดเปนรอยละ 99.92 ของเปาหมาย 9,101 ชุมชน โดยมีเกษตรกรรวมกลุมกัน
เพื่อดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม คิดเปนรอยละ 274.56 ของเปาหมาย 9,101 กลุม (ตารางที่ 4.75)
ตารางที่ 4.75 ผลการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกรและกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร
รายการ
หนวยนับ
ราย
1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ชุมชน
2. ชุมชนที่รวมกิจกรรม
3. กลุมเกษตรกรที่จัดตั้ง (รวมกลุม ไดมากกวา 1 กิจกรรม) กลุม
ที่มา : จากการสํารวจ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ
1,620,265
89.01
1,820,200
9,094
99.92
9,101
24,988
274.56
9,101

(2) เหตุผลของเกษตรกรในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร การเขารวม
กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร เปนกิจกรรมที่ดําเนินการหลังจากเกษตรกรที่ผานการอบรมตามกิจกรรม
และมีความพรอมในการพัฒนา มารวมกลุมยอยภายในชุมชน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการของชุมชน ผลการสํารวจขอคิดเห็นของเกษตรกร ที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุม พบวา
รอยละ 81.72 เห็นวากิจกรรมกลุมมีความนาสนใจ รองลงมา รอยละ 79.48 เห็นวากิจกรรมการรวมกลุม
สามารถสรางรายไดเสริมในครัวเรือน สวนเกษตรกรรอยละ 58.58 เห็นวา เกษตรกรมีความถนัดในกิจกรรม
(ตารางที่ 4.76)
ตารางที่ 4.76 เหตุผลของเกษตรกรในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร
เหตุผล
1. กิจกรรมมีความนาสนใจ
2. กิจกรรมสามารถสรางรายไดเสริมในครัวเรือน
3. เกษตรกรมีความถนัดในกิจกรรม
4. เกษตรกรมีความสนใจในกิจกรรม และเห็นชองทางในการพัฒนาตอยอด
5. การเดินทางเขารวมกลุมมีความสะดวก
6. เกษตรกรไดรับความรูใหม เปนการตอความรูเพื่อพัฒนาอาชีพหลักที่มีอยู
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล

รอยละ
81.72
79.48
58.58
57.30
55.22
10.45

(3) ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมการพัฒนากลุมกับการแกปญหา และความ
ตองการของชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนากลุมตองการแกปญหาในชุมชน พบวา
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.71 โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ
เห็นวา เนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกรนั้น มีความสอดคลองในระดับมาก ที่คาคะแนน 8.16
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สวนประธานกลุม เห็นวามีความสอดคลองในระดับมากที่สุด ที่ คาคะแนน 9.06 และเกษตรกรที่เขารวมกลุม
เห็นวามีความสอดคลองในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน ที่คาคะแนน 8.92 (ตารางที่ 4.77)
ตารางที่ 4.77 ความสอดคลองของโครงการในกิจกรรมการพัฒนากลุมที่มีตอความตองการของชุมชน
ผูเขารวมโครงการ
1. เจาหนาที่
2. ประธานกลุม
3. เกษตรกร
เฉลี่ย

คะแนน
8.16
9.06
8.92
8.71

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ที่มา : จากการสํารวจ

(4) การไดรับการติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชี กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
จะไดรับการติดตาม คําแนะนํา คําปรึกษา และการตรวจสอบ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อให
การดําเนินงานของกลุมเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ผลการประเมิน พบวา กลุมเกษตรกรรอยละ 99.42
ไดรับการติดตามตรวจสอบการจัดทําบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามมีกลุมเกษตรกรที่อยูระหวาง
การตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชี คิดเปนรอยละ 0.58 (ตารางที่ 4.78)
ตารางที่ 4.78 กลุมเกษตรกรที่ไดรับการติดตามใหคําแนะนํา
รายการ
1. ไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีเรียบรอยแลว
2. อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชี
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
99.42
0.58

(5) ประเภทกิจกรรมที่เกษตรกรรวมกลุมดําเนินการ ผลจากการสํารวจการรวมกลุม
เกษตรกรเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมตามประเภทของกิจกรรม
8 ประเภท ประกอบดวย ดานการผลิตพืช/พันธุพืช ดานการผลิตปุยอินทรียและการปรับปรุงบํารุงดิน
ดานการจัดการศัตรูพืช ดานฟารมชุมชน ดานการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร
ดานปศุสัตว ดานประมง และดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กลุมเกษตรกรรอยละ 75.32 เปนกลุมที่ตั้ง
ขึ้นมาใหม และรอยละ 23.68 เปนกลุมที่ดําเนินการตอเนื่องจากลุมเดิมที่มีในชุมชนนั้น ผลการศึกษายัง พบวา
กลุมที่ดําเนินการจัดตั้งใหม สวนใหญเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมดานประมง รอยละ 83.58 รองลงมา
ดําเนิน การดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 81.72 และดําเนินการดานการผลิตอาหารการแปรรูป
ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 76.72 ตามลําดับ สวนกลุมที่ดําเนินการตอเนื่องจาก
กลุมเดิมในชุมชน พบวา สวนใหญ ดําเนินการกิจกรรม ดานการจัดการศัตรูพืช รอยละ 31.08 รองลงมา
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ดําเนินการในกิจกรรมดานฟารมชุมชน รอยละ 30.92 และดําเนินการในกิจกรรมดานการผลิตปุยอินทรีย
และการปรับปรุงดิน รอยละ 29.52 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.79)
ตารางที่ 4.79 รอยละของกิจกรรมที่เกษตรกรรวมกลุม
ประเภทกิจกรรม
กลุมที่ดําเนินการจัดตั้งใหม กลุมที่ดําเนินการตอเนื่องจากเดิม
1. ดานการผลิตพืช พันธุพืช
75.84
24.16
2. ดานการผลิตปุยอินทรีย และการปรับปรุงบํารุงดิน
70.48
29.52
3. ดานการจัดการศัตรูพืช
68.92
31.08
4. ดานฟารมชุมชน
69.08
30.92
5. ดานการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ
76.72
23.28
ทางการเกษตร
6. ดานปศุสัตว
76.17
23.83
7. ดานประมง
83.58
16.42
8. ดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
81.72
18.28
เฉลี่ย
75.32
23.68
ที่มา : จากการสํารวจ

5.4) ผลลัพธ (Outcomes) การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เกี่ยวกับ
การนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงดานรายได/รายจาย แหลงจําหนาย
สินคา การจัดทําบัญชีของกลุมธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น ตลอดจนการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุมมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน ผลการสํารวจ พบวา เกษตรกร
ที่ไดเขารับการอบรม มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ไปใชประโยชน โดยความรูที่
นํ าไปใช มากที่ สุ ด คือ ด านพั ฒ นาการเกษตรตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง คิดเป น รอยละ 94.69
รองลงมา เปนความรูดานวิชาการสรางรายได และลดรายจายในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88.72 ดานวิชา
บัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนอาชีพ คิดเปนรอยละ 86.92 และดานวิชาการพัฒนาดานการเกษตร คิดเปน
รอยละ 79.86 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.80)
(2) การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ
(2.1) การเปลี่ย นแปลงดา นรายไดข องกลุม เกษตรกร หลังจากดําเนิน การ
พัฒ นากลุมแลว มีการรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมพัฒนากลุม รอยละ 59.20 เริ่มมีรายไดจากการจําหนาย
ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ พันธุพืช พืชผักตาง ๆ ไขไก ผึ้ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขาวสาร
น้ํ า พริ ก น้ํ า ตาล ฝรั่งหยี กล ว ยฉาบ ปลารา กะป สว นอีก รอ ยละ 40.80 กลุ มเกษตรกรยังไม มีร ายได
เนื่องจากอยูระหวางรอผลผลิตของกลุม เชน มะนาว ปลาในกระชัง กบ (ตารางที่ 4.81)
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ตารางที่ 4.80 หลักสูตรที่เกษตรกรนําไปใชประโยชน
หลักสูตร
1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิชาการสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน
3. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนอาชีพ
4. วิชาการบริหารจัดการกลุม
5. วิชาการพัฒนาดานการเกษตร
6. วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
7. วิชาการเสริมสรางความสัมพันธและสังคมมีสุข
8. วิชาการจัดทําแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องตนของเกษตรกร
10. วิชาการจัดการตลาดสินคาเกษตร
11. วิชาการบริหารจัดการการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)
12. วิชาการจัดการสินเชื่อเพื่อการเกษตร
13. ทุกขอประกอบกัน
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
94.69
88.72
86.92
80.37
79.86
77.91
75.69
71.91
61.62
58.17
53.22
50.29

ตารางที่ 4.81 กลุมเกษตรกรที่มีรายไดจากการดําเนินการพัฒนากลุม
รายการ
1. กลุมเกษตรกรที่เริม่ มีรายได
2. กลุมเกษตรกรที่ยังไมมีรายได
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
59.20
40.80

(2.2) การเปลี่ยนแปลงดานรายได/รายจาย/แหลงจําหนายของเกษตรกร หลังจากที่
เกษตรกรไดเขารวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรายได
รายจาย และแหลงจําหนายผลผลิต ดังนี้ (ตารางที่ 4.82)
- ดานรายได พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 74.36 มีรายได
เพิ่มขึ้น จากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เชน การจําหนายพันธุพืช พืชผัก น้ําพริก ลูกชิ้น ดวงสาคู
สุกร ไขไก ไขเปด ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ เปนตน สวนอีกรอยละ 25.64 อยูระหวางรอผลผลิต เชน ปลา
มะนาว
- ดานรายจาย พบวา เกษตรกรรอยละ 62.82 สามารถลดรายจายจาก
การใชปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ ที่ซื้อมาจากกลุม มาปลูกผัก หรือเลี้ยงไกเพื่อไวบริโภคภายในครัวเรือนและ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ สามารถลดคาใชจายฟุมเฟอยในครัวเรือนได สวนอีกรอยละ 37.18
ยังไมสามารถลดรายจายได
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- ด า นแหล งจํา หน ายผลผลิ ต พบว า เกษตรกรร อ ยละ 81.78 มี แ หล ง
จําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการรวมกลุม การสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาของสินคา เชน
จําหนายภายในชุมชน จําหนายใหกับโรงเรียน/โรงพยาบาล จําหนายออนไลน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําหนาย
เปนลักษณะขายสง ผลิตสินคาใหกับลูกคาตามรายการสั่งซื้อเพื่อนําไปติดชื่อผลิตภัณฑของลูกคาเอง สวนอีก
รอยละ 18.22 แหลงจําหนายยังไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไมมีผลผลิตและชองทางการจําหนายยังคงเดิม
ตารางที่ 4.82 รอยละของการเปลี่ยนแปลงรายได/รายจาย/แหลงจําหนายของเกษตรกร
รายการ
1. รายได
2. รายจาย
3. ดานแหลงจําหนายผลผลิต
ที่มา : จากการสํารวจ

เพิ่มขึ้น
74.36
81.78

เปลี่ยนแปลง

ลดลง
62.82
-

ไมเปลี่ยนแปลง
25.64
37.18
18.22

(2.3) การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของกลุมเกษตรกร ผลการประเมิน พบวา
กลุมเกษตรกร รอยละ 89.73 มีการดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย สวนอีกรอยละ 10.27 ยังไมดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย เนื่องจาก ยังไมไดจําหนายผลผลิต (ตารางที่ 4.83)
ตารางที่ 4.83 การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของกลุมเกษตรกร
รายการ
1. กลุมที่ดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย
2. กลุมที่ยังไมไดดาํ เนินการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
89.73
10.27

(2.4) การวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุม ผลการประเมินความคิดเห็น
ของประธาน/กรรมการกลุมเกี่ยวกับการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุม พบวา กลุมเกษตรกร
รอยละ 86.84 มีการดําเนินการวางแผนบริหารจัดการโครงการ เพื่อดําเนินธุรกิจของกลุมอยางตอเนื่อง
สวนอีกรอยละ 13.16 ยังขาดการวางแผนการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอยูระหวางทําความเขาใจกับสมาชิก
ซึ่งกลุมเกษตรกร ใหขอคิดเห็นวาการดําเนินธุรกิจจะเกิดความตอเนื่อง/ยั่งยืน ไดนั้นขึ้นอยูกับ ผูนํากลุม/ชุมชน
สมาชิกของกลุม และ ความรวมมือของประชาชนในชุมชน
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5.5) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ ประธาน/กรรมการกลุมและเกษตรกรที่มีตอโครงการ
โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการในประเด็นตาง ๆ
(1) ความพึ งพอใจของเจาหนาที่ที่มีตอการฝกอบรม พบวาภาพรวมเจ าหน าที่ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.77 โดยมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจหลักสูตร
ที่ตรงกับความตองการของเกษตรกรในระดับมาก ที่คาคะแนน 8.16 รองลงมา เห็นวาหลักสูตรฝกอบรม
เกษตรกรสามารถเตรียมความพรอมสูกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกรไดในระดับมาก ที่คาคะแนน 8.09
และความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมภาพรวมในระดับมาก ที่คาคะแนน 8.04 (ตารางที่ 4.84)
ตารางที่ 4.84 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่มีตอการฝกอบรมเกษตรกร
ประเด็น
1. หลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการของเกษตรกร
2. หลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกรสามารถเตรียมความพรอมสูกจิ กรรมการพัฒนากลุม เกษตรกรได
3. ความรูที่เกษตรกรไดรับสามารถนําไปประยุกตใชลดรายจายใหกบั เกษตรกร
4. ความรูที่เกษตรกรไดรับ สามารถนําไปใชประโยชนได
5. ความรูที่เกษตรกรไดรับ สามารถนํามาประยุกตใชเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
6. ความรูที่เกษตรกรไดรับสามารถนํามาประยุกตใชเพิ่มมูลคาการผลิตสินคาเกษตรได
7. ระยะเวลาที่จัดฝกอบรมใหเกษตรกร
8. ความรูที่เกษตรกรไดรับสามารถนํามาประยุกตใช เพิ่มแหลงจําหนายสินคาได
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาเฉลี่ย แปลผล
มาก
8.16
8.09
มาก
มาก
7.90
มาก
7.85
มาก
7.78
มาก
7.49
มาก
7.36
มาก
7.12
มาก
7.74

(2) ความพึ งพอใจของเจาหน าที่และประธาน/กรรมการตอการพัฒนากลุมเกษตรกร
ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวม เจาหนาที่และประธานกลุมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการพัฒนากลุม
เกษตรกรในดานตาง ๆ ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.48 ทั้งนี้ เจาหนาที่มีความพึงพอใจ ไดแก แผนการใชเงิน
ที่สามารถทําไดตามเปาหมายที่วางแผนไวในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.82 รองลงมาเจาหนาที่เห็นวา
โครงการมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.45 และ
โครงการสามารถสรางรายได ลดรายจาย ลดตนทุน เพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาใหกับชุมชน
และเกษตรกรรายยอยไดในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.23 สวนประธาน/กรรมการกลุมมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนากลุมเกษตรกรภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.00 พบวา ประธานกลุมที่ใหคะแนนเรื่อง
แผนการใชเงินเปนไปตามเปาหมายที่วางแผนไวระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.32 คะแนน รองลงมา ประธาน
กลุมเห็นวา โครงการมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน
9.06 และความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ (ดานการผลิต และดานการจําหนายเพื่อสรางรายได) หลังสิ้นสุด
โครงการ ที่คาคะแนน 9.01 (ตารางที่ 4.85)
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ตารางที่ 4.85 ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่และประธานกลุมฯ เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนากลุมเกษตรกร
หลักสูตรการพัฒนากลุมเกษตรกร
1. ความสอดคลอง
2. แผนงาน/ธุรกิจ
3. แผนการใชเงิน
4. การนํามาปฏิบตั ิได
5. การสรางรายได
6. ความยั่งยืน
7. การดําเนินธุรกิจ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

เจาหนาที่
คะแนน แปลผล
8.45 มากที่สุด
7.81
มาก
8.82 มากที่สุด
7.90
มาก
8.23 มากที่สุด
7.27
มาก
7.19
มาก
7.95
มาก

ประธาน/กรรมการกลุม
คะแนน แปลผล
9.06
มากที่สุด
8.81
มากที่สุด
9.32
มากที่สุด
8.96
มากที่สุด
8.93
มากที่สุด
9.01
มากที่สุด
8.94
มากที่สุด
9.00
มากที่สุด

คะแนน
8.75
8.31
9.07
8.43
8.58
8.14
8.06
8.48

รวม

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

(3) ความพึงพอใจของประธานกลุมเกษตรกรตอโครงการในดานตาง ๆ ผลการประเมิน
พบวา โดยภาพรวม ประธานกลุมที่มีความพึงพอใจตอโครงการเฉลี่ย ที่คาคะแนน 9.05 โดยประธานกลุม
พึงพอใจในดานคุณ ภาพของสิน คาที่กลุมเกษตรกรผลิตได มากที่สุด ที่คาคะแนน 9.70 รองลงมา คือ
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการมีคาคะแนน 9.54 และ มีความพึงพอใจตอความสามารถ
ในการถายทอดความรูของวิทยากร ที่คาคะแนน 9.30 (ตารางที่ 4.86)
ตารางที่ 4.86 ความพึงพอใจของประธานกลุมที่มีตอโครงการ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจกับคุณภาพของสินคา ที่กลุมเกษตรกรผลิตได
2. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสม
3. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไ ดอยางเหมาะสม
4. โครงการมีความสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานการเกษตรของชุมชน
5. ระยะเวลาที่จัดฝกอบรมใหเกษตรกรมีความเหมาะสม
6. ความพึงพอใจกับการบริหารงานของคณะกรรมการกลุมฯ
7. การนําความรูไ ปใชประโยชนกับการพัฒนากลุมธุรกิจ
8. เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกร
9. โครงการชวยเพิ่มมูลคาการผลิตสินคาเกษตรได
10. โครงการสามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน
11. เกษตรกรสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปใชประโยชนได
12. โครงการชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
13. โครงการชวยลดรายจายใหกบั เกษตรกร
14. ความพึงพอใจกับชองทางการจําหนายสินคาที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
9.70
9.54
9.30
9.10
9.06
9.05
8.98
8.96
8.93
8.92
8.89
8.80
8.73
8.68
9.05

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการ ผลการการประเมิน พบวา ภาพรวม
เกษตรกรมีความพึงพอใจที่คาคะแนนเฉลี่ย 9.03 โดยเกษตรกรที่เขารวมกลุมมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.46 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอวิทยากรในการ
ถายทอดความรู ที่คาคะแนน 9.32 และมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะกรรมการกลุม ที่คา
คะแนน 9.31 (ตารางที่ 4.87)
ตารางที่ 4.87 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ประเด็น
1. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสม
2. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไ ดอยางเหมาะสม
3. ความพึงพอใจกับการบริหารงานของคณะกรรมการกลุมฯ
4. ความพึงพอใจกับคุณภาพของสินคา ที่ผลิตได
5. เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
6. ระยะเวลาที่จัดฝกอบรมใหเกษตรกรมีความเหมาะสม
7. เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกร
8. ความพึงพอใจกับชองทางการจําหนายสินคาที่เพิ่มขึ้น
9. โครงการนี้จะทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน
10. โครงการมีความสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานการเกษตรของชุมชน
11. โครงการชวยเพิ่มมูลคาการผลิตสินคาเกษตรได
12. โครงการชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
13. โครงการชวยลดรายจายใหกบั เกษตรกร
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
9.46
9.32
9.31
9.05
9.03
9.01
8.99
8.96
8.92
8.92
8.87
8.84
8.66
9.03

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.6) ขอคนพบ
(1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปน
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแตที่ไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมการอบรมได
และบางสวนเปนการเขารวมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกร ผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐแลว
เปนตน
(2) การดําเนินงานกิจกรรมฝกอบรมพรอมกันหลายพื้นที่ ทําใหบางพื้นที่ขาดแคลน
วิทยากรที่มีความรูมาบรรยาย/อบรมใหกับเกษตรกร หรือบางพื้นที่วิทยากรตองรีบเรงในการบรรยายเพื่อจะให
ทันเวลากับการบรรยายในชุมชนอื่นตอไป
(3) ระยะเวลาของโครงการคอนขางจํากัดและชวงระยะเวลาการฝกอบรมเกษตรกร
บางสวนอยูในชวงฤดูกาลเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหเกษตรกรไมสามารถเขารวมฝกอบรม ไดครบ
ตามหลักสูตร
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(4) ปจจัยการผลิต/วัสดุ/วัตถุดิบ ในบางพื้นที่ขาดแคลน และราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ตองดําเนินการพรอมกันทั้งประเทศ
5.7) ขอเสนอแนะ
(1) การกําหนดเปาหมาย ควรสอดคลองตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง
และควรปรับปรุงแก ไข หรือมี ความยืดหยุ นเกี่ยวกับคุ ณสมบั ติของผู เข ารับการอบรม เชน เกษตรกรที่ เป น
สมาชิกของวิสาหกิจชุมขนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร สามารถเขารวมกิจกรรมการอบรมได
หรือควรพิจารณาเกษตรกรที่เขารวมโครงการจากที่อาศัยอยูจริงในพื้นที่ชุมชนนั้น
(2) ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินการการฝกอบรม เพื่อใหวิทยากรมีระยะเวลา
การถายทอดความรูอยางเต็มที่ และวิทยากรไมตองเรงรีบในการเดินทางมากนัก
(3) ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ชวงเวลาการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิต
ของเกษตรกร เพื่อทําใหเกษตรกรสามารถเขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลาการฝกอบรม
(4) ควรเนนการใชปจจัยการผลิต/วัสดุ/วัตถุดิบ ของทองถิ่นหรือชุมชน เพื่อลดปญหา
การขาดแคลน และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาปจจัยการผลิต
4.8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง)
1) สาระสําคัญของโครงการ
จากปญหาการเลี้ยงกุงทะเลที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
และโรคระบาด กรมประมงจึงมีแนวคิด ในการใชจุลิน ทรียเพื่อปรับ สภาพแวดลอมที่เ หมาะสมสําหรับ
การเลี้ยงกุง และในระบบทางเดินอาหารของกุง โดยมีกลไกในการชวยยอยสลายสารอินทรียในน้ํา ลดปริมาณ
เชื้อกอโรคในสิ่งแวดลอมและระบบทางเดินอาหาร รวมถึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยอาหารของกุง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและลดการใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งปจจุบันการใชจุลินทรียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบพัฒนา
ในป งบประมาณ 2551 กรมประมงโดยศูน ยวิจัย และพั ฒ นาประมงชายฝงสมุทรสาคร
รวมกั บ สถาบั น วิจั ยวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คน ควาวิจัย และผลิตหัวเชื้อจุลิน ทรีย
เรียกวา “จุ ลิ นทรีย ปม.1” โดยคั ดเลื อกจุ ลิ นทรีย ในกลุ ม Bacillus 3 ชนิ ด คื อ B. subtilis, B. megaterium
และ B. licheniformis ซึ่งเปนจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายสารอินทรีย เหมาะสําหรับใช
บํ าบั ด สารอิ น ทรี ย ที่ ตกค า งสะสมในบ อ เลี้ย งสัต วน้ํ า ซึ่งดํ าเนิน การผลิต หั ว เชื้อ จุลิน ทรีย ปม.1 จํานวน
100,000 ซอง เพื ่อแจกจายใหกับ เกษตรกรผูเ พาะเลี้ย งสัต วน้ํา ทั่ว ประเทศไทย โดยเกษตรกรไมเ สีย
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไดดําเนินการผลิตและแจกจาย
จุลินทรีย ปม.1 ทั้งสูตรผงและสูตรน้ําใหแกเกษตรกรมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดรับการตอบรับจาก
เกษตรกรเปนอยางดี และมีความตองการเพิ่มสูงขึ้นเกินกวากําลังการผลิตของกรมประมง
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ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหเพียงพอตอความตองการ
ของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และลดความสูญเสียที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและโรคระบาด
รวมถึงลดการใชยาปฏิชีวนะ กรมประมงจึงจัดทําโครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย เพื่อจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรที่มี
ความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการ อันจะนําไปสูการใหบริการเกษตรกรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
ตอความตองการในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
2) วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหบริการหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แกเกษตรกรไดอยางทั่วถึง
และเพียงพอตอความตองการโดยการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
กุงทะเล และสัตวน้ําอื่น
3) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินการ
3.1) จัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง ในกลุมเกษตรกรที่มีความพรอม ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เพื่ อผลิตจุลินทรีย ปม.1 แจกจายใหแก เกษตรกรในพื้ นที่ นํ าไปใชในการเลี้ยงกุงทะเลหรือสัตวน้ํ าอื่น ๆ
สําหรับลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
3.2) พื้นที่ดําเนินงาน กลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการครอบคลุม
19 จังหวัด 20 แหง คือ ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา กระบี่ สตูล พัทลุง ภูเก็ต และปตตานี
3.3) หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบมี 2 หนวยงาน คือ
กรมประมง ประกอบดวย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (กพช.) ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ศพช.) และสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ดําเนินโครงการฯ หนวยงานรวม
ดําเนินการ ประกอบดวย ชมรม สหกรณ สมาคม กลุมเกษตรกร และสมาพันธเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในภาคเอกชน
งบประมาณที่ใชเบิกจายจากแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร งบเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายสนับสนุนกลุม
เกษตรกรในการผลิตจุลินทรีย 20 แหง แหงละ 490,000 บาท จําแนกเปน คาครุภัณฑสําหรับใชผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย 460,000 บาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับผลิตจุลินทรีย 30,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,800,000 บาท
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4) วิธีการประเมินผล
4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่เปาหมาย ครอบคลุม 19 จังหวัด ที่ดําเนินการ และ
รายงานผลการดําเนินงานจากกรมประมง
(2) กลุมตัวอยาง
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ จังหวัดละ 1 ราย รวม 19 ราย
- ประธานกลุม จังหวัดละ 1 ราย/แหง รวม 20 ราย
4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลในพื้นที่ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
5) ผลการประเมิน
5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิ กจายแลว 9,800,000 บาท ครบตาม
เปาหมาย ซึ่งดําเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดโอนเงินงบประมาณ หนวยงาน
ที่รับ ผิดชอบในพื้ นที่ ประกอบด วย ศูน ยวิจัย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ยงสัต วน้ําชายฝ ง สํ านั กงานประมง
จั งหวั ด เพื่ อ ดํ าเนิ น การจั ด ตั้ งศู น ย ผ ลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย 20 แห ง ในพื้ น ที่ 19 จั งหวั ด โดยหน ว ยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ที่ไดรับการ
อนุมัติโครงการฯ แหงละ 490,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกลาวใชในการซื้อวัสดุและครุภัณฑ คือ ครุภัณฑ
สําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 จํานวน 460,000 บาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับ
ผลิตจุลินทรีย ปม.1 จํานวน 30,000 บาท
(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา สวนใหญรอยละ 66.67
เห็นวางบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอสําหรับจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย อีกรอยละ 33.33 เห็นวา
ไมมีความเพียงพอ เนื่องจากในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียจําเปนตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการ เชน
คาน้ําประปา คาไฟฟา เงินเดือน/คาจางผูผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย คาใชจายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
ค าวั ส ดุ ทางวิ ท ยาศาสตร โดยมี ค วามเห็ น วาต องการงบประมาณสนั บ สนุน เฉลี่ย 685,000 บาท ทั้ งนี้
งบประมาณที่ไดรับมานั้น รอยละ 86.67 ไดรับงบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน อีกรอยละ 13.33
ไดรับงบประมาณลาชา โดยมีความเห็นวาควรจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ในชวงเดือนเมษายน 2561
5.2) กระบวนการ (Processes) มีการดําเนินการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1
ใหแกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการโดย มีขั้นตอนดังนี้
(1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําระเบียบกรมประมง วาดวยการใช
จายเงินอุดหนุนโครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
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(2) กองวิจัย และพัฒ นาการเพาะเลี้ย งสัต วน้ําชายฝง จัด ประชุมชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงานโครงการฯ ใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ที่ผานการคัดเลือก และหนวยงานที่
เกี่ยวของเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พรอมทั้งไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ มอบใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/
สมาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ
(3) คณะทํางานในระดับพื้นที่ดําเนินโครงการ เขาตรวจพื้นที่และดําเนินการพิจารณา
ความพรอมของกลุมเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการฯ พรอมทั้งใหกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม
จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเสนอแกคณะกรรมการพิจารณาแผนการดําเนินงาน
และติดตามผลโครงการ เพื่อพิจารณาฯ ทั้ง 20 แหง ครบตามเปาหมาย
(3.1) เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบในพื้นที่ใหความเห็น วา สถานที่จัดตั้งศูน ยผลิต
จุลินทรียทั้ง 20 แหง มีความเหมาะสมในการจัดตั้งอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.41 เนื่องจาก
มีการคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคครบถวน
(3.2) ประธาน/กลุมเกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธขาวสารโครงการผาน
สื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 73.33 และ 77.94 ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่จากกรมประมง และ
บางสวนไดรับการประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต Social Media (Line, Facebook)
คิดเปนรอยละ 23.33 และ 22.06 (ตารางที่ 4.88)
ตารางที่ 4.88 การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
สื่อประชาสัมพันธ
(ตอบไดมากกวา 1 สื่อ)
1. สื่อบุคคล
- เจาหนาที่ของ กษ.
- ประธานกลุม/ชมรม
- ผูนําทองถิ่น
- เพื่อนบาน
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
- facebook/Line/Application
- เว็บไซต
- โทรทัศน
3. สื่อสิ่งพิมพ
- หนังสือพิมพ
ที่มา : จากการสํารวจ

การใชสื่อประชาสัมพันธ
ของเจาหนาที่
57.14
52.63
21.05
10.53
42.86
57.89
5.26
-

หนวย : รอยละ
การรับทราบขาวสาร
ประธานกลุม /ชมรม
สมาชิก
73.33
77.94
95.00
62.79
10.00
41.86
1.16
5.00
17.44
23.33
22.06
15.00
23.26
20.00
10.47
1.16
3.34
5.00
-

(4) กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ดําเนินการเปดบัญชีธนาคารตามโครงการ
สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย เพื่อรับการสนับสนุน
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งบประมาณในการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย เพื่อใชในการจัดหาวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ 20 แหง
และไดรับงบประมาณแลว ครบตามเปาหมาย
(5) คณะกรรมการพิจารณาแผนการดําเนินงานและติดตามผลโครงการไดอนุมัติ
แผนการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม 20 แหง และ กพช. โอนเงินใหหนวยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณใหกลุมเกษตรกรทั้ง 20 แหง ที่ไดรับการอนุมัติแผนการดําเนินงานฯ
กลุมละ 490,000 บาท ครบถวนแลว
(6) กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม จัด ซื้อครุภัณฑ อุป กรณตาง ๆ ตาม
หลัก เกณฑของโครงการ 14 รายการ ไดแก ตูเขี่ยเชื้อ หมอนึ่งฆาเชื้อระบบไอน้ํา หมอนึ่งฆาเชื้ออัตโนมัติ
เครื่องเขยาแนวราบพรอมตัวยึด เครื่องชั่งสาร ขวดทนความรอนและ ความดัน ปมลม ตูเย็นสําหรับเก็บ
สต็อกเชื้อจุลินทรีย) ตูแชสําหรับเก็บ หัวเชื้อจุลินทรียสูตรน้ํา ตูบมเชื้อ โตะสแตนเลส เครื่องปรับอากาศ
เครื่องผสมสารแบบใหความรอน เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ และวัสดุทางวิทยาศาสตร เคมีภัณฑเพื่อ
ใชในการผลิต 20 แหง ครบตามเปาหมาย
5.3) ผลไดของโครงการ (Outputs)
(1) การจัดตั้งศูน ยผ ลิต หัว เชื้อจุลิน ทรีย กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม
ที่ผานการคัดเลือกสามารถจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ในพื้นที่ 19 จังหวัด 20 แหง ครบตามเปาหมาย
เริ่มผลิตจุลินทรีย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําปากพนัง จํากัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช สวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในศูนยอื่น ๆ มีการดําเนินงานในเดือนถัดมา เนื่องจากครุภัณฑ
บางชนิดตองใชเวลาในการผลิต เชน หมอนึ่งฆาเชื้อระบบไอน้ํา ขนาด 400 ลิตร
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ/เปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย คือ ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพร เปลี่ยนเปน ชมรมผูเลี้ยงกุง ชุมพร
เนื่องจากชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพรไมมีความพรอมของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และ
สถานที่ในการจัดตั้งเปนหองปฏิบัติการของศูนย จะตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง ซึ่งอาจทําใหโครงการฯ
มีความลาชา และไมประสบความสําเร็จ โดยสํานักงานประมงจังหวัดชุมพรไดทําหนังสือแจงมายัง กพช.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรียบรอยแลว
ชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ตั้งแต
วันที่ 3 กันยายน 2561 ตอมาพบปญหาที่ปริมาณหัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตได มีความหนาแนนไมเพียงพอ
ในการอนุบาลสัตวน้ํา (ลูกกุง) ประกอบกับการเลี้ยงลูกกุงตองมีการถายน้ําทุกวัน รวมไปถึงปญหาการขาด
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงไดมีการประชุมและมีมติที่ประชุมเห็นวา ควรมอบเครื่องมือ/อุปกรณ ของศูนยผลิตหัวเชื้อ
จุลินทรียใหกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในบอดินนําไปใชประโยชนจะมีความเหมาะสมกวา ประกอบกับ
ทางชมรมผูเพาะเลี้ ยงกุ งคุณภาพจังหวัดราชบุ รี มีสมาชิกจํานวนมากที่มีความต องการที่จะใชจุลิน ทรีย
ชมรมโรงเพาะฟกตะวัน ออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงไดหารือรวมกับ ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัด
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ราชบุรี และไดขอสรุปรวมกันวา จะขอมอบเครื่องมือ/อุปกรณ ทั้งหมดที่ไดรับมาจากกรมประมง ภายใต
โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย ใหแกชมรมผู
เพาะเลี้ย งกุงคุณ ภาพจังหวัด ราชบุรี ในวัน ที่ 11 มีน าคม 2562 จากการสํารวจพื้น ที่ในจังหวัด ราชบุรี
เมื ่อ วัน ที่ 1 เมษายน 2562 พบวา หลั งจากชมรมผูเพาะเลี้ย งกุงคุณ ภาพจังหวัดราชบุรีไดรับ ครุภัณ ฑ
ครบถวนแลว ไดเริ่มดําเนินการผลิ หัวเชื้อจุลินทรียแลว จํานวน 2 ครั้ง และไดเริ่มแจกจายใหสมาชิกในชมรมฯ
เรียบรอยแลว โดยสรุปผลการสํารวจศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียทั้ง 20 แหง แตละศูนยไดจัดหาวัสดุอุปกรณ
ตามโครงการไดครบถวน และเริ่มดําเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แลว (ตารางที่ 4.89)
ตารางที่ 4.89 รายชื่อกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ที่ดําเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
รายชื่อกลุม/ชมรม/สหกรณ
1. สหกรณผเู ลี้ยงกุงลุม น้ําปากพนัง จํากัด
2. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงสุราษฎรธานี
3. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงอาวพังงา
4. ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบี่
5. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง
6. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงตราดยั่งยืน
7. สหกรณผเู ลี้ยงกุงลุม น้ําทาทอง จํากัด
8. ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี
9. สมาคมกุงตะวันออกไทย
10. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงปตตานี
11. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงประจวบคีรีขันธ
12. ชมรมผูประกอบการเลีย้ งกุงจังหวัดภูเก็ต
13. ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี
14. สหกรณเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด
15. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงระนอง
16. กลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน
17. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงสตูล
18. สหกรณผเู ลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด
19. ชมรมผูเ ลี้ยงกุงชุมพร
20. ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี
ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กองแผนงาน กรมประมง

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี
พังงา
กระบี่
ระยอง
ตราด
สุราษฎรธานี
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ปตตานี
ประจวบคีรีขันธ
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี
ตรัง
ระนอง
พัทลุง
สตูล
นครปฐม
ชุมพร
ราชบุรี

วันที่เริ่มผลิต
21 มิ.ย. 2561
21 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
6 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
25 ส.ค. 2561
7 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
23 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
4 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
3 พ.ย. 2561
6 ธ.ค. 2561
19 มี.ค. 2562

(2) การฝกอบรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงดําเนินการจัดฝกอบรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียแกกลุมเกษตรกร 5 ครั้ง ไดแก
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- ครั้งที่ 1 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 ณ ศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 4 จังหวัดกระบี่ ใหกับกลุมเกษตรกร 4 กลุม ไดแก สหกรณ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุงอาวพังงา ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบี่ และชมรม
ผูประกอบการเพาะเลี้ยงกุงจังหวัดภูเก็ต
- ครั้งที่ 2 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 จังหวัดสงขลา ใหกับกลุมเกษตรกร 3 กลุม ไดแก ชมรม
ผูเลี้ยงกุงปตตานี ชมรมผูเลี้ยงกุงสตูล และกลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน
- ครั้งที่ 3 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 3 จังหวัดสุราษฎรธานี ใหกับเกษตรกรจํานวน 5 กลุม ไดแก
ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพร สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุงสุราษฎรธานี สหกรณผู
เลี้ยงกุงลุมน้ําปากพนัง จํากัด และชมรมผูเลี้ยงกุงระนอง
- ครั้งที่ 4 ดํา เนิน การจัด ฝกอบรมฯ เมื่อวัน ที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี แกกลุมเกษตรกร 4 กลุม
ไดแก ชมรมผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง ชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาคมกุงตะวันออกไทย
- ครั้งที่ 5 ดําเนิน การจัดฝกอบรมฯ เมื่อวัน ที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร ใหกับกลุมเกษตรกร 4 กลุม
ไดแก ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณผูเลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุง
ประจวบคีรีขันธ และชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้โดยใหแตละกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม สงตัวแทนเขาอบรม
เฉลี่ยศูนยละ 2 คน เขารวมอบรมฯ ในชวง เมษายน - พฤษภาคม 2561
5.4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
(1) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียทั้ง 20 แหง สามารถผลิต
หัว เชื้ อจุลิ นทรียคิดเป นปริมาณรวม 52,902.63 ลิตร และสามารถแจกจ ายให เกษตรกรได 6,204 ราย
(ตารางที่ 4.90)
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ตารางที่ 4.90 ปริมาณการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียจําแนกเปนรายศูนย
รายชื่อกลุม/ชมรม/สหกรณ/สมาคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สหกรณผเู ลี้ยงกุงลุม น้ําปากพนัง จํากัด
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงสุราษฎรธานี
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงอาวพังงา
ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบี่
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงตราดยั่งยืน
สหกรณผเู ลี้ยงกุงลุม น้ําทาทอง จํากัด
ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกุงตะวันออกไทย
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงปตตานี
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงประจวบคีรีขันธ
ชมรมผูประกอบการเลีย้ งกุงจังหวัดภูเก็ต
ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี
สหกรณเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงระนอง
กลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงสตูล
สหกรณผเู ลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด
ชมรมผูเ ลี้ยงกุงชุมพร
ชมรมผูเ พาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี
รวม
ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กองแผนงาน กรมประมง

วันที่เริ่มผลิต
21 มิ.ย. 2561
21 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
6 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
25 ส.ค. 2561
7 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
23 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561
4 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
3 พ.ย. 2561
6 ธ.ค. 2561
19 มี.ค. 2562

สมาชิกไดรับ
ราย
ลิตร
959 14,736.711
561
5,214.20
593
4,332.80
423
4,997.00
444
2,344.65
130
1,055.00
349
3,440.00
25
578.87
346
1,302.50
256
3,099.20
183
1,430.00
286
1,210.10
309
153.00
356
2,841.50
132
1,502.00
168
933.00
366
1,742.35
161
468.00
70
808.55
87
713.20
6,204 52,902.63

(2) ความเพี ย งพอของหั วเชื้อจุลิน ทรียที่ผลิ ตได วัตถุ ประสงคห ลักในการดําเนิ น
กิจกรรมไดแก จัดตั้งศูนยผลิต หัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 เพื่อใหบริการแกเกษตรกรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
ตอความตองการ โดยการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล
และสัตวน้ําอื่น ผลการประเมินความเพียงพอ แบงออกเปน 2 ดาน คือดานผูผลิต และดานสมาชิกผูรับบริการ
มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.91)
(2.1) ดานผูผลิต
.- ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ทั้งหมด 20 แหง มีจํานวน 11 แหง ที่เห็นวา
สามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ ไดแก จังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี สตูล ภูเก็ต ระนอง
พัท ลุง กาญจนบุรี ชุมพร นครปฐม และสุพ รรณบุรี โดยผลิตไดเฉลี่ย 245.45 ลิต ร/เดือน ในขณะที่
ความตองการของสมาชิกโดยเฉลี่ย 185 ลิตร/เดือน ทั้งนี้ศูนยทั้ง 11 แหงนี้ มีจํานวนสมาชิกตอศูนยเฉลี่ย
104 ราย และมีการบริหารจัดการการผลิตเฉพาะอุปกรณที่ไดรับตามโครงการเทานั้น ศูนยบางแหงกังวลวา
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จะไมสามารถผลิตไดตามความตองการและเพิ่งเริ่มตนการผลิต ศูนยจึงเลือกที่จะผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเปนครั้ง
คราวและผลิตตามความตองการของสมาชิก อีกทั้งในบางพื้นที่ยังมีสมาชิกในกลุมของตนเองไดรับการสนับสนุน
หัวเชื้อจุลินทรียจากโครงการอื่นของภาครัฐดวย เชน จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และพัทลุง
- ศูนยผลิต หัวเชื้อจุลิน ทรีย ทั้งหมด 20 แหง มี 9 แหง ที่เห็นวาผลิต
หัวเชื้อจุลินทรียไดไมเพียงพอตอความตองการ ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎรธานี
(2 แหง) ปตตานี ตรัง ตราด และราชบุรี โดยผลิตไดเฉลี่ย 304.22 ลิตร/เดือน ในขณะที่ความตองการของ
สมาชิกโดยเฉลี่ย 753.33 ลิตร/เดือน มีจํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยของทั้ง 9 ศูนย เทากับ 237 ราย/ศูนย ถึงแมวา
ศูนยบางแหงจะแกปญหาโดยการเพิ่มรอบการผลิต จากเดิมที่ผลิตเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน เปน 6 ครั้ง/เดือน
เชน จังหวัดพังงา และบางแหงใชเงินทุนของชมรม/สหกรณ ในการจัดซื้อขวดแกวทนความรอนเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเพิ่มขึ้น เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎรธานี ปตตานี
แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
ตารางที่ 4.91 ความเพียงพอในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ประธานชมรม/สหกรณ)
รายการ
1. จํานวนศูนย
2. ความสามารถในการผลิต
3. ความตองการของเกษตรกร
4. จํานวนสมาชิก
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย
แหง
ลิตร/เดือน
ลิตร/เดือน
ราย

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
11
9
245.45
304.22
185.00
753.33
104
237

(2.2) ดานสมาชิกผูรับบริการ 11 ศูนย เห็นวาผลิตไดเพียงพอ ในขณะที่อีก
9 ศูนย เห็นวาผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ หากพิจารณาผูรับบริการ พบวา
- สมาชิกในศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 11 แหง ที่ผูผลิตเห็นวาผลิตไดเพียงพอ
มีความเห็นวาหัวเชื้อจุลินทรียที่แจกจายใหแกสมาชิกมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ รอยละ 79.50 และ
ไมเพียงพอรอยละ 20.50 นั้นหมายความวาสมาชิกสวนใหญจากศูนย 11 แหงนี้ มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันผูผลิต คือเห็นวาผลิตไดเพียงพอตอความตองการ
- ในทํานองเดียวกัน สมาชิกในศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 9 แหง ที่ผูผลิต
เห็นวาผลิตไดไมเพียงพอนั้น ในมุมมองของสมาชิกทั้ง 9 แหง เห็นวา หัวเชื้อที่ผลิตไดสามารถสนับสนุน
ใหแกเกษตรกรไดอยางเพี ยงพอคิ ดเป น รอยละ 47.92 ของสมาชิกเทานั้น เนื่องจากความต องการและ
จํานวนสมาชิกมีปริมาณมาก
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ดังนั้น ในภาพรวมของโครงการในมุมมองของสมาชิก รอยละ 66.28
เห็นวา ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการในขณะที่อีก รอยละ 33.72
เห็นวาศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ไมเพียงพอกับความตองการ
ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนอยูหางจากศูนย ทําใหไมคุมคาการเดินทาง
และไมมีตูแชเพื่อเก็บหัวเชื้อ ประกอบกับวิธีการใชหัวเชื้อจุลินทรียตองมีขั้นตอนในการขยายกอนนําไปใช
สมาชิกบางสวนจึงใหความสนใจในการซื้อหัวเชื้อจุลินทรียจากภาคเอกชนใชแทน ซึ่งสะดวกตอการใชงาน
มากกวา หรือหัวเชื้อจุลินทรียที่กรมประมงผลิตเพื่อแจกโดยไมมีคาใชจาย ประกอบกับขอมูลสมาชิกของ
กลุม/ชมรม/สหกรณ/สมาคม นั้นไมเปนปจจุบัน ทําใหการใหบริการหัวเชื้อจุลินทรียยังไมครอบคลุมสมาชิก
ทุกราย
ตารางที่ 4.92 ความเพียงพอในการรับบริการหัวเชื้อจุลินทรียของสมาชิก
รายการ
1. ศูนยที่เห็นวาสามารถใหบริการไดเพียงพอตอความตองการ (11 แหง)
2. ศูนยที่เห็นวาสามารถใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ (9 แหง)
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

ความตองการของเกษตรกรสมาชิก
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
79.50
47.92
66.28

20.50
52.08
33.72

(3) การลดคาใชจายในการซื้อยาปฏิชีวนะ การเลี้ยงกุงขาวมีเชื้อที่สามารถ กอโรค
ไดหลายประเภท เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ดังนั้นการใชหัวเชื้อจุลินทรียในการผลิตกุงขาว ในทุกขั้นตอน
การผลิต ตั้งแตการเตรียมบอเลี้ยง การผสมอาหารเพื่อทําเปนโปรไบโอติค หรือการใชปรับสภาพน้ําระหวาง
การเลี้ยง มีสวนชวยใหการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียตาง ๆ ลดลงได การใชจุลินทรียนอกจากจะชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกลาวขางตนแลวยังชวยลดรายจายในการจัดการเลี้ยงกุง ชวยยอยสลาย
สารอินทรียในน้ํา ชวยลดการใชพลังงานในการเปลี่ยนถายน้ํา รวมทั้งเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรสําหรับ
การลดการใชยาและสารเคมีที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแตการเตรียมบอเลี้ยง การผสมในอาหารเพื่อ
ปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารของสัตวน้ํา ตลอดจนใชปรับสภาพน้ําระหวางการเลี้ยงชวยลดความเสี่ยง
และเปนการปองกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไดนั้น ผลการประเมินพบวาสมาชิก รอยละ 82.67
เห็นวา สามารถลดคาใชจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได และรอยละ 17.33 ไมแนใจเนื่องจากอยูระหวาง
นําไปทดลองใชยังไมเห็นผลชัดเจน ประกอบกับการเกิดโรคขึ้นอยูกับตัวแปรจากสภาพแวดลอม ฤดูกาล
เปนตน (ตารางที่ 4.93)
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ตารางที่ 4.93 การลดคาใชจายในการใชยาปฏิชีวนะ
1. สามารถลดคาใชจายได
2. ยังไมแนใจ

ความคิดเห็น

รอยละ
82.67
17.33
100.00

รวม

ที่มา : จากการสํารวจ

ทั้งนี้ เกษตรกรใหขอคิดเห็นวาการเลี้ยงกุงมีหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับงบประมาณ
ในการเลี้ยง บางรายใชจุลินทรียเพื่อควบคุมเชื้อหรือใชสมุนไพรในการแกไขปญหา บางรายใชยาตานจุลชีพ
รวมถึงจุลินทรียอื่น ๆ ตามทองตลาด เพราะสะดวกในการจัดเก็บ หากพิจารณาราคาจุลินทรีย/ยาตานจุลชีพ
ตามทองตลาดเทียบกับจุลินทรียที่ศูนยผลิตได พบวา หัวเชื้อจุลินทรียที่ศูนยผลิตไดมีราคาที่ถูกกวาราคา
ตามทองตลาดและมีคุณภาพดีกวา ทําใหสามารถลดรายจายในการเลี้ยงสัตวน้ําลงได
(4) รายจายและมูลคาในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียของศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
มีความตองการในดําเนินการตอเนื่องทั้ง 20 แหง เนื่องจากหัวเชื้อจุลินทรีย ที่ผลิตไดมีประโยชนในการเลี้ยง
สัตวน้ํา และสมาชิกใหความสนใจหัวเชื้อจุลินทรียเพราะราคาถูกกวาทองตลาด สามารถชวยลดรายจาย
การผลิตไดและมีคุณภาพดี พรอมทั้งมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา โดยมีมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียผลิตได
และรายจายในการผลิต ดังนี้
(4.1) มูลคาที่ไดรับจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ศูนยดําเนินการผลิตหัวเชื้อ
จุลินทรียเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเฉลี่ย 62.79 ลิตร/ครั้ง ปริมาณการผลิต ใน 1 เดือน
มีคาเทากับ 251.16 ลิตร/เดือน โดยสมาชิกสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียจากศูนยในราคาเฉลี่ย 86.16 บาท/ลิตร
ดังนั้นศูนยจะไดรับผลตอบแทนจากการสนับสนุนของสมาชิกคิดเปนมูลคา 5,409.98 บาท/ครั้ง คิดเปน
21,639.94 บาท/เดือน อยางไรก็ตามมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตไดในแตละแหงไมเทากัน หากสมาชิก
จะตองสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียในราคาที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความนิยมในการใชหัวเชื้อของศูนยลดลง ซึ่งจะ
กระทบกับเงินทุนในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในรอบถัดไป (ตารางที่ 4.94)
ตารางที่ 4.94 กําลังการผลิตและมูลคาการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
รายการ

1. กําลังการผลิต
2. ปริมาณการผลิตจุลินทรีย
3. การสนับสนุนเงินทุนของสมาชิก
4. มูลคาของหัวเชื้อจุลินทรีย
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย
ครั้ง/เดือน
ลิตร/ครั้ง
บาท/ลิตร
บาท/ครั้ง
บาท/เดือน

คาเฉลี่ย

4
62.79
86.16
5,409.98
21,639.94
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(4.2) รายจายในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย หากพิจารณาจากการผลิตหัวเชื้อ
จุลิน ทรียตามปริมาณขางตนซึ่งจะมีผลผลิตเทากับ 62.79 ลิตร/ครั้ง คิดเปนมูลคา 5,409.98 บาท/ครั้ง
เมื่อพิจารณารายจายในการผลิตโดยเฉลี่ยตอ 1 ครั้ง มีคาเทากับ 6,432.99 บาท/ครั้ง ซึ่งรายจายหลัก
ในการผลิตสวนใหญ จะขึ้น อยูกับ คาแรงงานในการผลิตหัวเชื้อจุลิน ทรียและผูชวย 3,151.10 บาท/ครั้ง
นอกจากนี้ยังมีคาไฟฟาสําหรับตูแช/สต็อก 592.63 บาท/ครั้ง คากาซสําหรับหมอนึ่งระบบไอน้ํา 209 บาท/ครั้ง
คาน้ํากรองและน้ําสําหรับใชทําความสะอาดเครื่องมือตาง ๆ 183.01 บาท/ครั้ง คาบรรจุภัณฑ 549.30 บาท/ครั้ง
(ขวดละ 2.79 - 3.81 บาท) คาวัสดุอื่น ๆ เชน อลูมิเนียมฟอยล/ถุงพลาสติก/ถุงมือ/หนากากอนามัย /
หนังยาง/สําลี/กระดาษชําระ/แอลกอฮอล/น้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดพื้น รวม 399.69 บาท หากพิจารณา
จากประมาณการรายจายและมูลคา ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียตอครั้ง (ตารางที่ 7) พบวาศูนยมีรายจาย
สูงกวามู ลคาที่ ไดรับ การสนั บสนุน จากสมาชิกจํานวน 1,023.01 บาท/ครั้ง หรือ 4,092.02 บาท/เดือน
(ตารางที่ 4.95)
ตารางที่ 4.95 ประมาณการรายจายในการผลิตจุลินทรียเฉลี่ยตอครั้ง
รายการ
1. คาน้ํากรอง/น้ําประปา
2. คาไฟฟา
3. คากาซ
4. คาแรงงานในการผลิต
5. คาเคมีภณ
ั ฑ
6. คาบรรจุภณ
ั ฑ
7. คาวัสดุอื่น ๆ
รวม

คาใชจาย (บาท/ครั้ง)
183.01
592.63
209.00
3,151.10
1,348.25
549.30
399.69
6,432.99

ที่มา : จากการสํารวจ

(4.3) ระยะเวลาคืนทุน จากมูลคาการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 21,639.94 บาท/เดือน
ศูนยมีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียประมาณ 9 เดือน/ป (เนื่องจากการเลี้ยงสัตวน้ําตองมีการพักบอเลี้ยง และมี
การเลี้ยงเฉลี่ย 3 รอบ/ป) ดังนั้นศูนยจะมีผลตอบแทนจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 194,759.51 บาท/ป
ในปที่ 1 และประมาณการวาศูนยสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตั้งแตปที่ 2 ถึง ปที่ 5
ศูนยจะมีผลตอบแทนจากการผลิต 210,813.96 บาท/ป ในปที่ 5 และหลังจากนั้นศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
ดวยกําลังการผลิตคงที่ สําหรับรายจายจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ในปที่ 0 รัฐบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรียคิดเปนมูลคา 490,000 บาท และหากใชรายจายผันแปรที่เปนคาแรงงานในการผลิต
3,151.10 บาท/ครั้ง ระยะเวลาคืนทุนของกิจกรรมนี้มากกวา 17 ป (ตารางที่ 9)
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อย า งไรก็ ต ามรายจ า ยผั น แปรที่ เป น ค าแรงงานในแต ล ะศู น ย จ ะมี
การบริหารจัดการแตกตางกัน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง จางเปนรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 9,550 บาท และ 12,000 บาท ตามลํ าดับ จังหวัดอื่น ๆ เชน พัทลุง พังงา ป ตตานี เหมาจาย
คาแรงงานในการผลิตครั้งละ 1,200 - 2,700 บาท ดังนั้น การวิเคราะหครั้งนี้จึงใชคาแรงงานในการที่ มี
ความเปนไปไดที่ทําใหการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเกิดการคุมทุน คือ 1,500 บาท/ครั้ง เพื่อคํานวณระยะเวลา
คืนทุน ผลการวิเคราะหพบวารายจายในการผลิตในปที่ 1 มีคาเทากับ 172,148.04 บาท และประมาณการ
ใหรายจายในการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตั้งแตปที่ 2 ถึงปท่ี 5 ศูนย จะมีรายจายในการผลิต 179,137.94 บาท
ในป ที่ 5 และคงที่ ต ลอดจนถึ งป ที่ 17 จากผลการวิ เคราะห จะเห็ น ว าศู น ย จ ะมี กํ าไรเบื้ อ งต น ในป ที่ 1
22,611.47 บาท และมีกําไรเบื้องตนเปนบวกทุกป สงผลใหกําไรสะสมในปที่ 17 มีคาเปนบวก จึงสรุปไดวา
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้คือ 17 ป (ตารางที่ 4.96)
ตารางที่ 4.96 ประมาณการรายจายและผลตอบแทนเบื้องตน
ลําดับ
งบประมาณ ผลตอบแทนเบื้องตัน รายจายการผลิต
ปที่ 0
490,000.00
ปที่ 1
194,759.51
172,148.04
ปที่ 2
198,654.70
173,869.52
ปที่ 3
202,627.79
175,608.22
ปที่ 4
206,680.35
177,364.30
ปที่ 5
210,813.96
179,137.94
ปที่ 6
210,813.96
179,137.94
ปที่ 7
210,813.96
179,137.94
ปที่ 8
210,813.96
179,137.94
ปที่ 9
210,813.96
179,137.94
ปที่ 10
210,813.96
179,137.94
ปที่ 11
210,813.96
179,137.94
ปที่ 12
210,813.96
179,137.94
ปที่ 13
210,813.96
179,137.94
ปที่ 14
210,813.96
179,137.94
ปที่ 15
210,813.96
179,137.94
ปที่ 16
210,813.96
179,137.94
ปที่ 17
210,813.96
179,137.94
ที่มา : จากการศึกษา

กําไรเบื้องตน
22,611.47
24,785.18
27,019.58
29,316.05
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02
31,676.02

กําไรสะสม
-490,000.00
-467,388.53
-442,603.35
-415,583.77
-386,267.72
-354,591.70
-322,915.68
-291,239.67
-259,563.65
-227,887.63
-196,211.62
-164,535.60
-132,859.58
-101,183.57
-69,507.55
-37,831.53
-6,155.52
25,520.50
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กิจกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียตามโครงการไมไดมุงเนนประโยชน
ในเชิงพาณิชย แตในกระบวนการผลิตจะมีรายจายตาง ๆ ดังกลาวขางตน เมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 3 ดาน
ไดแก จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับ คาจางแรงงาน และมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตได จะสงผลกระทบ
กับการดําเนินงานของศูนยในอนาคต ประกอบกับการสอบถามเจาหนาที่โครงการในพื้นที่ ประธานชมรม/
สหกรณ รวมถึงเกษตรกรสมาชิก สวนใหญใหขอคิดเห็นวาควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
เชน งบประมาณดานการบริหารจัดการการผลิต งบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการสนับสนุนอุปกรณในการผลิตเพิ่มเติม
5.5) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
5 ดาน ไดแก ความพึงพอใจตอวัสดุ/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน คุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตได
เจาหนาที่ดําเนินโครงการกฎระเบียบและการบริหารงานของกลุม และความพึงพอใจภาพรวม ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ พบวา ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ที่คาคะแนน 9.14 โดยมีความพึงพอใจที่ตอคุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตไดในระดับมากที่สุด ที่คา
คะแนน 9.39 (ตารางที่ 4.97)
ตารางที่ 4.97 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1. วัสดุ/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
2. คุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรียทผี่ ลิตได
3. เจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ
4. กฎระเบียบ/การบริหารงานของกลุม
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
8.74
9.39
9.31
9.10
9.14

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.6) ขอคนพบ
(1) ศูน ยผลิตหั วเชื้อจุลิน ทรียมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน งาน
เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับเพื่อใชจัดตั้งศูนยตามโครงการ จํานวน 490,000 บาท เปนการจัดซื้อ ครุภัณฑ
อุปกรณ ทางวิทยาศาสตร และเคมีภั ณฑสําหรับใชในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ไมรวมงบประมาณกอสราง
หองปฏิบัติการและรายจายผันแปรในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย) ประกอบกับในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
ในแตละรอบการผลิต มีรายจายการผลิต ไดแก คาจางบุคลากร คาไฟฟา คาน้ําประปา คาวัสดุปลีกยอย
อื่น ๆ ในการผลิตที่ศูนยตองเสียคาใชจายทั้งหมดเอง
(2) หัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตไดในแตละรอบการผลิตมีปริมาณจํากัด เนื่องจากขวดแกว
ทนความรอนสําหรับใชบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ จํานวน 9 ขวด ที่โครงการจัดหาใหนั้น จะสามารถผลิตหัวเชื้อ
ไดปริมาณไมเกิน 80 ลิตร ในแตละรอบการผลิต หากมีจํานวนขวดแกวทนความรอนเพิ่มขึ้นจะสามารถ
ชวยใหสามารถบริหารจัดการเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตได
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(3) คาจางแรงงานเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการผลิตหัวเชื้อ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียมีลักษณะงานที่ไมมั่นคงและขาดความกาวหนาในอาชีพ อาจทําใหศูนยประสบ
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียของศูนย
(4) ราคาหัวเชื้อจุลินทรียที่ผลิตไดในแตละแหงไมเทากัน การคิดราคาของหัวเชื้อ
จุลินทรียเพิ่มขึ้นอาจสงผลตอความนิยมในการใชหัวเชื้อจุลินทรียของสมาชิกลดลง เชน ในบางจังหวัดตองการ
ปรับจากเดิม 68 บาท/ลิตร เปน 91 บาท/ลิตร จะตองรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกอน ประกอบกับ
มี แหล งผลิ ตจุ ลิ นทรี ย อื่ น ๆ นอกเหนื อจากโครงการอยู ในพื้ นที่ ทํ าให เกษตรกรสมาชิ กที่ ไม ต องการเสี ย
คาใชจายเพิ่มขึ้นเลือกใชบริการที่แหลงอื่น และบางสวนเขาไปรับบริการจากกรมประมงโดยตรง ทําใหศูนยไม
สามารถปรับราคาของหัวเชื้อจุลินทรียเพิ่มขึ้นได
(5) ศูนยบางแหงมีการประชาสัมพันธนอย ทําใหเกษตรกรไมทราบวามีการจัดตั้ง
ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในพื้นที่
5.7) ขอเสนอแนะ
(1) ควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน หรือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ในชวงแรก
ของการผลิตโดยพิจารณาเปนรายศูนย วามีศักยภาพเหมาะสมในการไดรับการสนับสนุนหรือไม
(2) ควรสงเสริมความรู โดยอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ/ความรูเกี่ยวกับการผลิตจุลินทรีย
ใหมีความชํานาญ และหาแนวทางใหแรงงานที่จางในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีขาดแคลนบุคลากร
(3) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาขวดแกวทนความรอน หรืออุปกรณอื่น
ที่ใชในกระบวนการผลิตเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย จึงควรมีการสํารวจความตองการ
และความสามารถในการผลิตของแตละศูนยใหชัดเจน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการใหการสนับสนุน
(4) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธโครงการแกเกษตรกรอยางทั่วถึง เนื่องจากสมาชิก
บางส ว นยั งไม ทราบว ามี ศูน ยผ ลิ ตจุ ลิ น ทรียในพื้ น ที่ ทั้งนี้ ควรมีแผนการประชาสัม พัน ธที่ส อดคลองกับ
ปริมาณจุลินทรียที่ศูนยผลิตได
(5) ควรมีการศึกษาปริมาณความตองการหัวเชื้อจุลินทรียในพื้นที่ เพื่อวางแผนกําหนด
ปริมาณการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดตรงตามปริมาณ และตรงชวงเวลาที่ตองการ
(6) ควรมีการจัดทํ าทะเบียนเกษตรกรสมาชิกของกลุม/ชมรม เพื่ อเปนฐานขอมู ล
สําหรับการติดตามและตรวจสอบไดสะดวก
4.8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย (กรมปศุสัตว)
1) สาระสําคัญของโครงการ ในอดีตการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยสวนใหญจะเปนเกษตรกร
รายยอยและเลี้ยงเปนอาชีพเสริมแตปจจุบันจะมีการเลี้ยงแบบเปนการคามากขึ้นและที่ผานมาปริมาณโคเนื้อ
ลดลงอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากความนิยมในการบริโภคโคเนื้อและฐานแมโคที่ลดลง
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อยางไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งมีสวนผลักดันใหความตองการเนื้อโคคุณภาพสูงเกิดขึ้นอยางมาก ดังนั้นเนื้อโคสวน
หนึ่งจึงจําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรโคเนื้อที่อยูในวัยเจริญพันธุ
1.3 ลานตัว แตกรมปศุสัตวมีบุคลากรและหนวยผสมเทียมที่จํากัดสําหรับการใหบริการผสมเทียมโคเนื้อ
ประมาณ 300,000 ตัวตอป คิดเปนรอยละ 11.29 เมื่อเทียบกับปริมาณโคเพศเมียวัยเจริญพันธุทั้งหมด
ทําใหประเทศไทยมีบุคลากรดานการผสมเทียมโคเนื้อไมเพียงพอ
ดังนั้น กรมปศุสัตว จึงจําเปนตองพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรูดานการผสมเทียม
เพื่อใหสามารถปฏิ บัติงานดานการใหบริการผสมเทียมแทนบุคลากรของกรมปศุสัตว และตอบสนองตอ
ความต องการของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อไดอย างทั่วถึง จึงไดริเริ่มโครงการอาสาปศุ สัตวเพื่อการพั ฒ นา
อาชีพแกเกษตรกรรายยอย ทั้งนี้ อาสาปศุสัตวทุกคนที่ใหบริการผสมเทียมจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
การผสมเทียมจากสัตวแพทยสภากอน โดยการฝกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมจากที่ไดรับการรับรองจาก
สัตวแพทยสภาใหแกอาสาปศุสัตว 4,100 ราย เพื่อผสมเทียมสัตวของเกษตรกร 100,000 ราย ทั่วประเทศ
ใชงบประมาณ 518,900,000 บาท การดําเนิน โครงการดัง กลาว นอกจากจะชว ยพัฒ นาอาชีพ ใหแ ก
อาสาปศุสัตวแลวยังชวยเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะใหเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ
2) วัตถุประสงคโครงการ
2.1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกอาสาปศุสัตว และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2.2) เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
3) การดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการมีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
3.1) ประชาสัมพันธ และรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรมอาสาผสมเทียม
โคเนื้อและแพะ
3.2) จัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ ที่เกี่ยวกับการบริการและผสมเทียม
3.3) ดําเนินการฝกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภา
รับรอง
3.4) ผลิตน้ําเชื้อแชแข็งตามเปาหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผสมเทียม
3.5) จัดสรรน้ําเชื้อและอุปกรณผสมเทียมลงสูพื้นที่เปาหมาย
3.6) อาสาปศุสัตวออกปฏิบัติการใหบริการผสมเทียมแมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร
3.7) ติดตามขอมูลการผสมเทียมและลูกที่เกิดจากการผสม
3.8) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารว มโครงการ มีดังนี้ อาสาปศุสัตวที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมปศุสัตว เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว/มีความพรอม และไมซ้ําซอนกับโครงการ
ตามเมนูทางเลือกอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยุวเกษตร/เยาวชนที่จบการเกษตร
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3.9) คุณสมบัติเฉพาะ
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
(3) มีสุขภาพรางการแข็งแรงและไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิบัติงาน
(4) มีจิตอาสาจะชวยปฏิบัติงานกรมปศุสัตว
(5) เปนบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อสวนรวม
(6) สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมจําเปนตองขอใชยานพาหนะจากทางราชการ
(7) มีนายสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรับรองฯ
(8) สํ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ต่ํ าวุฒิ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า หรือ ได รั บ
หนังสือรับรองผูเขาอบรมฯ จากขาราชการกรมปศุสัตว
4) วิธีการประเมินผล
4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ
อาสาปศุสัตว และเกษตรกรผูรับบริการ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่
กําหนดขึ้น ในประเด็ น หลั ก ๆ คื อ การรับ รูรับ ทราบขาวสารโครงการ ป จจัย นํ าเขา กระบวนการ ผลได
ผลลัพธ ขอคนพบ และความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
(2) กลุมตัวอยาง
- เจาหนาที่กรมปศุสัตว ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 ราย
- อาสาปศุสัตว 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 ราย รวม 231 ราย
- เกษตรกรผูที่ไดรับบริการผสมเทียม 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 ราย รวม 231 ราย
4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลในพื้นที่ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
5) ผลการประเมิน
5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณ ไดรับงบประมาณ 518.90 ลานบาท ประกอบดวย งบดําเนินงาน
330.765 ลานบาท และงบลงทุน 188.135 ลานบาท มีการใชจายงบประมาณแลว 321.53 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 61.96 ของงบประมาณที่ไดรับ ครุภัณฑ การเกษตร 2 รายการ คือ ถังบรรจุน้ําเชื้อและถังบรรจุ
ไนโตรเจนเหลว ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว แตมีการขออุทธรณ จากกรมบัญชีกลางเพื่อให
พิจารณาในเรื่องดังกลาว แตการหารือเกิดความลาชา ทําใหไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันที่
30 กันยายน 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลทําใหงบประมาณที่
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ยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันมีอันตองยกเลิกไป เปนเงิน 172.9483 ลานบาท และงบประมาณเหลือคืนคลัง
เปนเงิน 12.0722 ลานบาท
(2) ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ ผลการประเมินความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ ท่ีรับ ผิดชอบโครงการในพื้น ที่ พบวา เจาหนาที่รอยละ 69.23 มีความเห็ นวางบประมาณ
โครงการที่ไดรับมีความเพียงพอ โดยเจาหนาที่รอยละ 60 เห็นวางบดําเนินงานจัดสรรไดทันเวลา แตทั้งนี้
เจาหนาที่สวนใหญรอยละ 80 เห็นวางบลงทุนจัดสรรไมทันเวลา
(3) วัสดุอุปกรณ กรมปศุสัตวจัดหาและครุภัณฑที่เกี่ยวกับการใหบริการผสมเทียม
ในโครงการ ได แก ป น ผสมเที ย ม (Breeding Gun) ถุ งมื อยาง กระติ กเทอรม อส พลาสติก ชีท คีม หนี บ
หลอดน้ําเชื้อ ผากันเปอน กรรไกรตัดหลอดน้ํา น้ําเชื้อแชแข็ง รองเทาบูท เทอรโมมิเตอร ทั้งนี้มีรายการ
ครุภัณฑ 2 รายการ คือ ถังไนโตรเจนเหลว และถังบรรจุน้ําเชื้อ ไมสามารถจัดซื้อจัดจางได
5.2) กระบวนการ (Processes) กรมปศุสัตว ดําเนินการพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรู
ดานการผสมเทียม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการใหบริการผสมเทียมแทนบุคลากรของกรมปศุสัตว
โดยอาสาปศุสัตวที่ใหบริการผสมเทียมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมจากสัตวแพทยสภากอน
หนวยงานเจาภาพหลัก คือ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว หนวยปฏิบัติงาน ไดแก ศูน ยวิจัย
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ศูนย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 77 จังหวัด ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อ
แชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็ง พอพันธุ
อินทนนทจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมการพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรูในดานการผสมเทียมมีขั้นตอน
การดําเนินงานโครงการ ดังนี้
- ประชาสัมพันธและรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมอาสาผสมเทียม
โคเนื้อและแพะ
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่เกี่ยวกับการใหบริการผสมเทียม
- ดําเนิน การฝก อบรมอาสาปศุสัต วผ สมเทีย มโคเนื้อ และแพะ ตามหลัก สูต รที่
สัตวแพทยสภารับรอง
- ผลิตน้ําเชื้อแชแข็งตามเปาหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผสมเทียม
- จัดสรรน้ําเชื้อและอุปกรณการผสมเทียมลงสูพื้นที่เปาหมาย
- อาสาปศุสัตวออกปฏิบัติการใหบริการผสมเทียมแมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร
- ติดตามขอมูลการผสมเทียมและลูกที่เกิดจากการผสม
(1) การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่ และการรับทราบขาวสารของเกษตรกร
ในโครงการ เจาหนาที่ในพื้นที่ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผานมา
ประชาสั ม พั น ธผ า นสื่ อบุ ค คลมากที่ สุ ด ไดแ ก เจาหน าที่ จ ากกรมปศุสั ตว คิด เป น รอยละ 51.54 ใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก Application Line , Facebook คิดเปนรอยละ 44.44 และสื่อสิ่งพิ มพ ไดแก วารสาร
กรมปศุสัตว คิดเปนรอยละ 42.86 สําหรับอาสาปศุสัตวจะรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการผานเจาหนาที่
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ของกรมปศุสัตวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.10 รองลงมา คือ ผูนําทองถิ่น (อบต./กํานัน/ผญบ) รอยละ 10.10
และอื่น ๆ เชน อาสาปศุสัตวเดิม รอยละ 9.68 สําหรับเกษตรกรผูรับ บริการผสมเทียมสัตวจะรับ ทราบ
ข า วสารการประชาสั ม พั น ธ โครงการผ านเจ าเหน าที่ ข องกรมปศุ สั ต ว ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 52.50
รองลงมา ไดแก อาสาปศุ สัตว ผูนํ าทองถิ่น (และเพื่ อนบาน) ในสั ดสวนที่ใกล กัน คิ ดเปน รอยละ 27.90
25.10 และ 24.20 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.98)
ตารางที่ 4.98 การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
รายการ
1. สื่อบุคคล
- จนท.ของกรมปศุสัตว
- ผูนําทองถิ่น (อบต./กํานัน/ผญบ.)
- เพื่อนบาน
- อื่น ๆ (อาสาปศุสตั ว กลุมเกษตรกร)
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตตาง ๆ
- Facebook / Line/ Application
- วิทยุ
- โทรทัศน
3. สื่อสิ่งพิมพ
- หนังสือพิมพ
- วารสารจากกรมปศุสตั ว
- โปสเตอร
ที่มา: จากการสํารวจ

หนวย : รอยละ
การใชสื่อประชาสัมพันธ
การรับทราบขาวสาร
ของเจาหนาที่
อาสาปศุสัตว
เกษตรกร
69.29
97.85
98.96
51.54
81.10
52.50
37.11
10.10
25.10
9.28
4.61
24.20
2.07
9.68
27.90
25.71
1.30
1.04
36.11
0.34
44.44
0.50
0.69
13.89
5.56
0.92
5.00
0.85
28.57
0.90
42.86
28.57
-

5.3) ผลได (Outputs)
(1) เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 4,100 ราย ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน
สมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ 4,000 ราย และสมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ 100 ราย
(2) เกษตรกรไดรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเปนอาสาผสมเทียม 4,100 ราย
ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน เกษตรกรไดรับการอบรมเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ 4,000 ราย
และไดรับการอบรมเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ 100 ราย
(3) เกษตรกรไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน หลังจากผานการอบรมแลว ทุกราย
จะไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับทางราชการในการเฝาระวังโรคระบาดสัตว โดยปฏิบัติงาน 120 วัน
วันละ 4 ชั่วโมง ไดรับคาตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท
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5.4) ผลลัพธ (Outcomes)
(1) การนํา ความรูที่ไ ดรับ ไปใชป ระโยชน พบวา อาสาปศุสัต วรอ ยละ 84.97
ออกปฏิบัติการผสมเทียม เฉลี่ย 40 ครั้ง/ราย โดยจะทําการผสมเทียมปศุสัตวในฟารมของตนเองเปนหลัก
เพื่อความสะดวกและทัน เวลาซึ่งเปน การลดตน ทุน ในการผสมเทีย ม นอกจากนี้ หากมีเวลาเหลือจาก
การปฏิบัติภารกิจในฟารมของตนเองยังสามารถใหบริการกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ได
(2) การผสมเทีย มปศุสัต ว มีสัตวไดรับ การผสมเทียมแลว 231,000 ตัว คิดเปน
รอยละ 44.0 ของเปาหมาย 525,000 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ 224,682 ตัว คิดเปนรอยละ 45.00 ของเปาหมาย
500,000 ตัว แพะ 6,318 ตัว คิดเปนรอยละ 25.00 ของเปาหมาย 25,000 ตัว (ตารางที่ 4.99)
ตารางที่ 4.99 ปศุสัตวที่ไดรับการผสมเทียม
รายการ

หนวย
เปาหมาย
โคเนื้อ
ตัว
500,000
แพะ
ตัว
25,000
รวม
ตัว
525,000
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว

ผล
224,682
6,318
231,000

รอยละ
45.00
25.00
44.00

(3) การผลิตน้ําเชื้อปศุสัต วพัน ธุดี ดํา เนิน การได 773,102 โดส จากเปาหมาย
1,050,000 โดส จําแนกเปน ผลิตน้ําเชื้อโคเนื้อได 722,732 โดส จากเปาหมาย 1,000,000 โดส และผลิต
น้ําเชื้อแพะได 50,370 โดส จากเปาหมาย 50,000 โดส (ตารางที่ 4.100)
ตารางที่ 4.100 การผลิตน้ําเชื้อปศุสัตวพันธุดี
รายการ
หนวย
เปาหมาย
ผลิตน้าํ เชื้อโคเนื้อ
โดส
1,000,000
ผลิตน้าํ เชื้อแพะ
โดส
50,000
รวม
โดส
1,050,000
ที่มา รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว

ผล
722,732
50,370
773,102

รอยละ
72.00
101.00
74.00

(4) เกษตรกร 63,002 ราย ไดรับบริการผสมเทียมสัตวในฟารมโดยอาสาปศุสัตวที่
ผานการอบรมจากโครงการ จากเปาหมาย 100,000 ราย คิดเปนรอยละ 63 (ขอมูลจากกรมปศุสัตว ณ 31
มีนาคม 2562)
(5) โคเนื้อที่อาสาปศุสัตวจากโครงการผสมเทียมติดคิดเปนรอยละ 75.97 โดยโคเนื้อ
ที่อาสาปศุสัตวผสมเทียมติดคลอดแลว 186 ตัว คิดเปนรอยละ รอยละ 2.90 และแพะที่อาสาปศุสัตวผสมติด
คิดเปนรอยละ 67.70 คลอดแลว 454 ตัว คิดเปนรอยละ 13.03 (ตารางที่ 4.101)
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(6) มูลคาปศุสัตวหลังคลอดที่ไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว พบวา โคเนื้อ
ที่ ได รั บ การผสมเที ย มโดยอาสาปศุ สั ต ว จ ากโครงการคลอดแลว 186 ตัว มูล คาโคเนื้ อ แรกคลอดเฉลี่ ย
4,143.75 บาท/ตั ว ส วนแพะที่ ได รับ การผสมเทีย มและคลอดแลว 454 ตัว มูลคาแพะแรกคลอดเฉลี่ย
2,757.14 บาท/ตัว (ตารางที่ 4.101)
(7) การใหบริการของอาสาปศุสัตว สงผลใหเกษตรกร รอยละ 56.91 มีรายจายสําหรับ
การผสมเทียมลดลงจากเดิม เนื่องจากเกษตรกรไมตองเสียคาจางผสมเทียมหรือลดคาจางผสมเทียมแตอาจจะมี
คาใชจายใหกับอาสาปศุสัตวเปนคาพาหนะในการเดินทางมาผสมเทียม สวนเกษตรกรรอยละ 39.95 มีรายจาย
เทาเดิม และเกษตรกรรอยละ 3.14 มีรายจายในการผสมเทียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปศุสัตวในครอบครองเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4.101 โคเนื้อและแพะที่เกิดจากโครงการ
รายการ
โคเนื้อ
แพะ
ที่มา: จากการสํารวจ

รอยละที่ผสมติด
75.97
67.70

การคลอด
ตัว
รอยละ
186
2.90
454
13.03

มูลคาแรกคลอด
(บาท/ตัว)
4,143.75
2,757.14

5.5) ความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
(1) การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ฝกอบรมเกษตรกร ผลการประเมิน พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่มีความคิดเห็นตอหลักสูตรในระดับมาก
ที่สุด ที่คาคะแนน 8.85 โดยเจาหนาที่เห็นวาเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกรในระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนน 8.50 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดอยางเหมาะสมมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.67
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.23 (ตารางที่ 4.102)
ตารางที่ 4.102 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ฝกอบรมเกษตรกร
ประเด็น
1. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไ ดอยางเหมาะสม
2. เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกร
3. วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม
4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมในภาพรวม
5. สถานที่ฝกอบรมใหเกษตรกรมีความเหมาะสม
6. ระยะเวลาที่จัดฝกอบรมมีความเหมาะสม
7. ความรูที่อาสาปศุสัตวไดรับสามารถนําไปใชประโยชนได
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
8.67
8.50
8.23
8.22
8.06
8.03
8.03
8.85

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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(2) การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับภาพรวม
โครงการ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.42 โดยเจาหนาที่เห็นวา โครงการนี้จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ/แพะ ใหเกษตรกรไดในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.70 อีกทั้งโครงการนี้จะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเกษตรกรได โดยอาสาปศุสัตวที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประกอบอาชีพได ในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.52 เทากัน (ตารางที่ 4.103)
ตารางที่ 4.103 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ
ประเด็น
1. โครงการนี้จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ/แพะ ใหเกษตรกรได
2. อาสาปศุสัตวทผี่ านการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได
3. โครงการนี้จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตใหเกษตรกรได
4. โครงการนี้จะชวยเพิม่ รายไดใหกับเกษตรกรได
5. โครงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของอาสาปศุสตั ว
6. อาสาปศุสัตวทผี่ านการอบรมสามารถนําความรูไ ปถายทอดใหกับบุคคลอื่นได
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
7.70
7.52
7.52
7.36
7.31
7.08
7.42

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(3) การสํารวจความพึงพอใจของอาสาปศุสัตวเกี่ยวกับโครงการ ผลการประเมิน
ภาพรวม พบวา อาสาปศุสัตวมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.82 ทั้งนี้อาสา
ปศุสัตวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนมากกวา 9 ไดแก วิทยากรที่มาถายทอดความรู
มีความสามารถ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ การดําเนินงานโครงการ โครงการภาพรวม
ชุมชนไดป ระโยชน จากการปฏิ บัติห น าที่ของอาสาปศุสัตว และการนําความรูที่ ได รับ ไปประกอบอาชี พ
อยางไรก็ตามเกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุอุปกรณที่ไดรับอยูในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.22
สวนหนึ่งเปนเพราะวาบางจังหวัดมีอุปกรณที่สนับสนุนเกษตรกรในการผสมเทียมไมเพียงพอ หรือยังไมไดรับ
วัสดุอุปกรณ (ตารางที่ 4.104)
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ตารางที่ 4.104 ความพึงพอใจของอาสาปศุสัตวที่มีตอโครงการ
ประเด็น
1. วิทยากรที่มาถายทอดความรูมคี วามสามารถ
2. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ
3. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
4. ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม
5. ชุมชนไดประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของอาสาปศุสตั ว
6. การนําความรูทไี่ ดรบั ไปประกอบอาชีพ
7. โครงการนี้สามารถลดตนทุนใหทานได
8. ทําใหเกษตรกรผูไดรับบริการมีรายไดอยางยั่งยืน
9. โครงการนี้สามารถสรางรายไดใหกับทาน
10. ความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณทไี่ ดรับ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
9.66
9.44
9.32
9.15
9.12
9.04
8.58
8.60
8.09
7.22
8.82

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรผูรับ บริการผสมเทีย ม โดยอาสาปศุสัต วที่ผาน
การอบรมจากโครงการ พบวาภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.50 ทั้งนี้
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การดําเนินงานของอาสาปศุสัตว ที่คาคะแนน 9.50
โครงการนี้มีความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ที่คาคะแนน 9.48 และชุมชนได
ประโยชนจากโครงการ ที่คาคะแนน 9.36 สวนความพึงพอใจตอคุณภาพของลูกโค/แพะที่ผสมติด อยูในระดับมาก
ที่คาคะแนน 7.47 และโครงการนี้สามารถทําใหเกษตรกรผูรับบริการมีรายไดอยางยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง
ที่คาคะแนน 6.23 เนื่องจากเปนชวงเริ่มโครงการตองใชเวลาอีกสักระยะ จึงสามารถบอกไดวาโครงการนี้
ชวยใหเกษตรกรมีรายไดยั่งยืนหรือไม (ตารางที่ 4.105)
ตารางที่ 4.105 ความพึงพอใจของเกษตรกรผูรับบริการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตวที่ผานการอบรมจากโครงการ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของอาสาปศุสัตว
2. โครงการอาสาปศุสัตวผสมเทียม มีความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
3. ชุมชนไดประโยชนจากโครงการ
4. โครงการสามารถชวยทําใหลดตนทุนได
5. โครงการสามารถสรางรายไดใหเกษตรกรผูรับบริการ
6. ความพึงพอใจตอคุณภาพลูกโค/แพะ ที่ผสมติด
7. โครงการนี้สามารถทําใหเกษตรกรผูรับบริการมีรายไดอยางยั่งยืน
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
9.50
9.48
9.36
8.88
8.64
7.47
6.23
8.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
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5.6) ขอคนพบ
(1) ระยะเวลาในการดํา เนิน โครงการมีนอ ย ประกอบกับ ปญ หาการรอ งเรีย น
ในการจัด ซื้ออุป กรณสําคัญ ที่ใชในการผสมเทียม (ถังบรรจุน้ําเชื้อและถังบรรจุไนโตเจนเหลว) ทําให
การปฏิบัติงานผสมเทียมของอาสาปศุสัตวไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว
(2) การจายคาตอบแทนใหกับอาสาปศุสัตวเพียง 4 เดือน เมื่อหมดระยะเวลาตาม
กําหนด ทําใหอาสาปศุสัตวบางรายไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยจะออกการปฏิบัติงาน เมื่อเกษตรกร
รองขอ หรือเมื่ออาสาปศุสัตววางจากงานประจําเทานั้น
(3) เกษตรกรบางรายขาดความเชื่อมั่นในความรูความสามารถของอาสาปศุสัตว
จึงไมยินยอมใหอาสาปศุสัตวผสมเทียมปศุสัตวในฟารมของตนเอง
5.7) ขอเสนอแนะ
(1) หากมีโครงการลักษณะนี้ในอนาคต ควรปรับระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
ใหสอดคลองกับกิจกรรมและความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการผสมเทียม เพื่อใหการดําเนินงาน
โครงการบรรลุวัต ถุป ระสงคที่ตั้งไว และเกิด ประโยชนสูงสุด เนื่องจากการมีอาสาปศุสัตวในพื้นที่ทําให
การผสมเทียมทันตอระยะเวลาการเปนสัด ทั้งยังชวยเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อและแพะไดตามวัตถุประสงค
ของโครงการที่วางไว
(2) ควรเพิ่มแรงจูงใจ/คาตอบแทนที่เหมาะสมใหอาสาปศุสัตวที่ผานการอบรม เพื่อนํา
ความรูไปประกอบอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนเปนอาชีพหลักที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
4.8.4 กิจกรรมสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร และสงเสริมเกษตรอินทรีย (กรมวิชาการเกษตร)
1) สาระสําคัญของโครงการ ศัตรูพืช ไดแก แมลง ไร สัตวศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช นับเปน
ปญหาสําคัญตอการผลิตทางการเกษตร โดยกอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
สรางความสูญเสียอยางมหาศาลทั้งดานผลผลิตและสิ่งแวดลอม ตลอดทั้งสิ้นเปลืองคาใชจายในการปองกัน
กําจัด เนื่องจากการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารเคมี เปนวิธีที่ปฏิบัติไดงาย สะดวกและรวดเร็ว จึงเปนเหตุ
ใหเกษตรกรนิยมใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และมีสารพิษตกคาง
เปนอันตรายกับสิ่งแวดลอมและมนุษย กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตการใชชีวภัณฑ
ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยตอมนุษย สัตว พืช และ
สภาพแวดลอม ไดแก แตนเบีย นควบคุมแมลงศัต รูพืช แมลงหางหนีบ แมลงชางปกใส มวนเพชฌฆาต
มวนพิฆาต ไวรัสเอ็นพีวี แบคทีเรียบีที ไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดผง เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
เหยื่อโปรโตซัว กําจัด หนู ไตรโคเดอรมา เห็ดเรืองแสง และแบคทีเ รีย บีเอส แตการนําไปใชป ระโยชน
ยังไมกวางขวางเทาที่ควร เนื่องจากแหลงผลิตอยูในหนวยงานสวนกลาง หางไกลจากเกษตรกรที่ตองการ
ใชงานจริง ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับเจาหนาที่และเกษตรกร ยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชชีวภัณฑอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมีการสรางเครือขายการผลิต ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
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และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิต เปนการสงเสริมการใชและการผลิตชีวภัณฑลงสูกลุมเกษตรกร ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสิน คาเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ เพื่อเปน การสนับ สนุน นโยบายลดการใชส ารเคมี
ทางการเกษตร และเกษตรกรสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไมมีสารพิษตกคางและสนับสนุนนโยบาย
เกษตรอินทรียของประเทศไทย
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อสรางเครือขายการผลิตขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ไดแก กลุมเกษตรกรและ
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑสามารถผลิต
ชีวภัณฑเพื่อใชเอง และผลิตเพื่อขายได เปนการสรางงานใหกับเกษตรกรทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
2.2) เพื่อสงเสริมการใชและการผลิตชีว ภัณ ฑล งสูกลุมเกษตรกร ศูน ยเรีย นรูการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ เพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต สงผลใหมีแหลงผลิตพืชปลอดภัยในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และสงเสริมระบบเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น
2.3) เพื่อพัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร ใหเปนศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑ
ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพใหแก เกษตรแปลงใหญ และกลุมเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถายทอดความรู
สูเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การดําเนินงานโครงการ
3.1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ แกเจาหนาที่ของหนวยงานที่รวมดําเนินการ และวางแผน
การดําเนินการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑ
3.2) อบรมเพิ่มทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชใหกับกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอย
กลุมเกษตรกรใน ศพก. นักวิชาการและพนักงานของเครือขายของกรมวิชาการเกษตร เพื่อใหมีความรูและ
ทักษะในการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยดําเนินการอบรมเพิ่มทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
ใหกับกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอย กลุมเกษตรกรใน ศพก. นักวิชาการและพนักงานของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อใหมีความรู และทักษะในการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยพัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร
ใหเปน ศูนยผลิตและแหลงกระจายชีวภัณฑ ควบคุมศัตรูพืช ใหแกนักวิจัยและเกษตรกรในพื้นที่ นําไปสงเสริม
และกระจายลงสูเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ศพก. แปลงใหญ และกลุมเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรนําไปใช
ในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
3.3) พัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร ใหเปนศูนยผลิตและแหลงกระจายชีวภัณฑ
ควบคุมศัตรูพืช ใหแกนักวิจัยและเกษตรกรในพื้นที่ นําไปสงเสริมและกระจาย ลงสู ศพก. แปลงใหญ และ
กลุมเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรนําไปใชในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

181
3.4) การผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยเกษตรกรที่ไดรับการอบรมเสริมทักษะการผลิต
ขยายชีวภัณฑ และศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร เพื่อผลิตชีวภัณฑใชเอง และกระจายชีวภัณฑ
ใหกับเกษตรกร หรือผูสนใจนําไปใชในการผลิตพืชปลอดภัย พืชอินทรีย และสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑ
กระจายลงสูกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชปลอดภัย เกษตรอินทรีย และแปลงใหญ
3.5) ตรวจ ติดตามการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิต ใหคําแนะนํา ตลอดจนขั้นตอน
การผลิต โดยมีหน วยงานรับ ผิดชอบหลัก คือ สํานักวิจัยและพัฒ นาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
หนวยงานรวมดําเนินการ คือ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 - 8 และ ศวพ. เครือขาย
3.6) ทําสื่อประชาสัมพันธ รณรงคการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช ทดแทนการใช
สารเคมี ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และชองทางอื่น ๆ หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักวิจัย
และพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หนวยงานรวมดําเนินการ คือ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 - 8 และ ศวพ. เครือขาย งบประมาณโครงการ 24,499,200 บาท
4) วิธีการประเมินผล
4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมผลการดําเนิ น งานโครงการ ครอบคลุมพื้ น ที่ ดําเนิ น การ 33 จั งหวั ด
(ศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร 24 แหง/ศพก. 49 แหง/15 กลุมเกษตรกร) จากเจาหนาที่ ประธาน/
กรรมการกลุม และเกษตรกรผูเขารวมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่กําหนดขึ้นในประเด็น
หลัก ๆ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลได ผลลัพธ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ ตลอดจนความคิดเห็น
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
(2) กลุมตัวอยาง
- เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรผูรับผิดชอบโครงการ จังหวัดละ 1 ราย รวม
33 ราย (สอพ. สวพ. ศวพ. ศวร. และ ศวส.)
- ประธาน/กรรมการ ศพก. /กลุมเกษตรกร จังหวัดละ 1 ราย รวม 33 ราย
- เกษตรกรผูเขารวมโครงการ จังหวัดละ 5 ราย รวม 165 ราย
4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลในพื้นที่ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
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5) ผลการประเมินผล
5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) มีการเบิกจายแลว 21,626,900 บาท คิดเปนรอยละ 88.28
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 24,499,200 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน เบิกจายแลว 14,278,300 บาท
คิดเปนรอยละ 85.77 ของงบประมาณที่ไดรับ 16,646,200 บาท และงบลงทุน เบิกจายแลว 7,348,600 บาท
ครบตามเปาหมาย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการจังหวัดที่ดําเนินการ รอยละ 81.82 มีความเห็นวางบประมาณ
ที่ไดรับมีความเพียงพอ ที่เหลือ รอยละ 18.18 เห็นวาไมเพียงพอ นอกจากนี้เจาหนาที่รอยละ 63.64 เห็นวา
งบประมาณจัดสรรไดทันเวลา สวนที่เหลือรอยละ 36.36 มีความเห็นวางบประมาณที่ไดรับลาชาเกินไป
โดยเวลาที่เหมาะสม ที่งบประมาณควรมาถึงในชวงเดือนตุลาคม จึงจะทําใหการดําเนินงานโครงการสําเร็จ
ทันตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด ซึ่งโครงการนี้มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ เชน ตูปลอดเชื้อ ตูเขี่ยเชื้อ ชั้นวาง
กลองเพาะเลี้ยง หมอนึ่งฆาเชื้อ ชุดเตานึ่ง ตูบม ตูฉายแสง ตูอบลมรอน ฯลฯ สําหรับผลิตชีวภัณฑเพื่อใช
ควบคุมศัตรูพืช
5.2) กระบวนการ (Processes) กิจกรรมสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
สนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและสงเสริมเกษตรอินทรีย มีการดําเนินงานโครงการโดย
จัดประชุมชี้แจงโครงการ ใหกับเจาหนาที่ และวางแผนการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑมีการรณรงค
การใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และชองทางอื่น ๆ
จากการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ในพื้นที่ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการ
พบวา เจาหนาที่ใชการประชาสัมพันธโครงการ โดยสื่อบุคคลมากที่สุด ไดแก เจาหนาที่ กวก. และผูนําทองถิ่น
(กํานัน/ผญบ.) คิดเปนรอยละ 41.30 เทากัน และเมื่อสอบถามการรับรู ขาวสารโครงการจากประธาน/กรรมการ
ศพก. /กลุมเกษตรกร พบวา ทราบขาวโดยผานสื่อบุคคลมากที่สุด คือ เจาหนาที่ กวก. คิดเปนรอยละ 60.87
สําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการรับทราบขาวสารผานสื่อบุคคล ไดแก เจาหนาที่ กวก. มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 46.89 เชนเดียวกัน รองลงมา ไดแก ผูนําทองถิ่น รอยละ 25.36 และผูนําเกษตรกร รอยละ 14.35
(ตารางที่ 4.106)
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ตารางที่ 4.106 การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาที่และการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ
รายการ
1. สื่อบุคคล
เจาหนาที่ กวก.
ผูนําทองถิ่น
เพื่อนบาน
อื่น ๆ เชน ผูนําเกษตรกร
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
Facebook/Line/Application
วิทยุ
โทรทัศน
3. สื่อสิ่งพิมพ
วารสาร
โปสเตอร
หนังสือพิมพ
ที่มา : จากการสํารวจ

การใชสื่อประชาสัมพันธ
ของเจาหนาที่
82.46
41.30
41.30
2.17
15.22
8.77
80.00
20.00
12.28
42.86
57.14
-

หนวย : รอยละ
การรับทราบขาวสารของ
ประธาน/กรรมการ ศพก./
เกษตรกร
กลุมเกษตรกร
92.00
96.31
60.87
46.89
17.39
25.36
10.87
13.40
10.87
14.35
8.00
2.78
100.00
50.00
16.67
33.33
0.93
100.00

5.3) ผลได (Outputs)
(1) การจัดตั้งศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ดําเนินการแลวเสร็จ
24 แหง ครบตามเปาหมาย และเกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑใชเอง ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา แตนเบียน
เชื้อราเมตาไรเซียม NPV โกนิโอซัส มวลพิฆาต ไสเดือนฝอย โดยรอยละ 63.41 เปนการผลิตเพื่อใชเอง
รอยละ 14.02 ผลิ ตเพื่ อจําหน าย และรอยละ 22.56 ยังไม ได ทําการผลิตชีว ภัณ ฑ เนื่องจากติดภารกิจ
ประจําหรือไมมีเวลา
(2) การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ดําเนินการอบรม
เกษตรกรได 2,539 ราย คิดเปนรอยละ 101.56 ของเปาหมาย 2,500 ราย
(3) การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชฯ ใหกับนักวิชาการ
และพนักงานราชการที่ส นใจ ดําเนิน การอบรมแลว เสร็จ ในเดือ นพฤษภาคม 2561 จํานวน 100 ราย
ครบตามเปาหมาย
(4) เกษตรกรมีการผลิตชีวภัณฑใชเอง 80 ราย คิดเปนรอยละ 133.33 ของเปาหมาย 60
ราย และยังมีกลุมเกษตรกรอีก 17 กลุม ที่สามารถผลิตชีวภัณฑใชเองได
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5.4) ผลลัพธ (Outcomes)
(1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ลงไดเปนเงิน 2,468.82 บาท คิดเปนรอยละ 46.91 จากคาใชจายเดิมที่ ตองซื้อสารเคมีเพื่ อปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช เปนเงินปละ 4,010.34 บาท สวนเกษตรกรอีกรอยละ 53.10 คาใชจายในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชยังไมลดลง เนื่องจากมีการซื้อสารกําจัดศัตรูพืชใชในปริมาณนอยอยูแลว จึงไมเกิดความแตกตาง
จากกอนมีโครงการ
(2) เกษตรกรรอยละ 70.37 ที่ดําเนินการผลิตสารชีวภัณฑตอเนื่อง รอยละ 29.63
ไมผลิตตอ โดยใหเหตุผลวามีขั้นตอนในการผลิตยุงยาก อีกทั้งยังขาดความรูความชํานาญและขาดปจจัย
ในการผลิต (ภาพที่ 4.20)
ไมไดผลิต, 29.63%

ผลิตตอเนื่อง
, 70.37%

ภาพที่ 4.20 ความตอเนื่องในการผลิตชีวภัณฑของเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

5.5) ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของเจาหนาที่ ประธาน/กรรมการ ศพก. และเกษตรกร
ในโครงการ
(1) ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอโครงการที่คาคะแนน 7.45 โดยเจาหนาที่มีความเห็นวา
โครงการนี้สามารถชวยใหเกษตรกรลดคาใชจายเกี่ยวกับสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชได ทั้งยังชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต เชน มีแหลงผลิต GAP/อินทรียเพิ่มขึ้น มีศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑที่สามารถ
ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรได และชวยลดการใชสารเคมี ของเกษตรกรลงได เจาหนาที่มีความเห็น
ตอประเด็นที่วาเกษตรกรที่ผานการอบรมแลว สามารถนําความรูที่ไดรับนําไปผลิตเพื่อจําหนายไดที่คาคะแนน 5.86
เนื่องจากการผลิต ชีว ภัณฑมีขั้น ตอนการผลิต ที่ยุงยาก ทั้งยังขาดความรู ความชํานาญ และปจ จัย ที่ใช
ในการผลิตอีกดวย (ตารางที่ 4.107)
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ตารางที่ 4.107 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ประเด็น
1. โครงการชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
2. โครงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลิต GA P อินทรียเพิ่มขึ้น
3. ศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑที่จัดตั้งขึ้นสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรได
4. การลดการใชสารเคมีของเกษตรกร
5. เกษตรกรที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปผลิตชีวภัณฑใชเองได
6. เกษตรกรที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได (ผลิตเพื่อจําหนาย)
เฉลี่ย

คะแนน

แปลผล

8.00
7.97
7.90
7.90
7.06
5.86
7.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ที่มา : จากการสํารวจ

(2) ความพึงพอใจของประธาน/กรรมการ ศพก./กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.68 พบวา ประเด็นที่มีคะแนนมากกวา 9 ไดแก การดําเนิน
โครงการของเจาหนาที่ คุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน วิทยากรที่มาถายทอดความรูในการ
อบรม ซึ่งเห็นวาวิทยากรมีความรูความสามารถ และเนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการของ
เกษตรกร สําหรับความพึงพอใจ ที่คาคะแนน 8 ไดแก ความเหมาะสม ของสถานที่ที่ใชในการจัดฝกอบรม
โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช โครงการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ชวยลดการใชสารเคมีทางการเกษตร อยางไรก็ตามประเด็นเรื่องโครงการ สามารถกระจายชีวภัณฑใหกับ
เกษตรกรไดใชอยางทั่วถึง ที่คาคะแนน 7.87 และประเด็นเรื่องการเพิ่มรายไดจากการจําหนายชีวภัณฑ
ที่คาคะแนน 6.88 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่ไดกลาวขางตน ที่เห็นวาเกษตรกรจะนําความรู
ไปประกอบอาชีพไดเพียงระดับปานกลางเทานั้น (ตารางที่ 4.108)
ตารางที่ 4.108 ความพึงพอใจของประธาน/กรรมการ ศพก. /กลุมเกษตรกร
ประเด็น
1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของเจาหนาที่
2. คุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
3. วิทยากรที่มาถายทอดมีความรูความสามารถ
4. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ
5. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการจัดฝกอบรม
6. โครงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลิต GAP/อินทรียเพิ่มขึ้น
7. โครงการสามารถลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
8. โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงได
9. โครงการสามารถกระจายชีวภัณฑใหกับเกษตรกร
10. โครงการสามารถเพิ่มรายไดจากการจําหนายชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชได
เฉลี่ย

ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
แปลผล
9.39 มากที่สุด
9.17 มากที่สุด
9.15 มากที่สุด
9.12 มากที่สุด
8.91 มากที่สุด
8.89 มากที่สุด
8.80 มากที่สุด
8.68 มากที่สุด
7.87 มากที่สุด
6.88
มาก
8.68 มากที่สุด
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(3) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับ
มากที่สุด ที่ คาคะแนน 8.67 ทั้ งนี้ประเด็ นผลการประเมินความพึงพอใจที่มีคะแนนมากกวา 9 คะแนน ไดแก
วิทยากรที่มาถายทอดความรูในการอบรม โดยใหความวาวิทยากรมีความรูความสามารถในการถายทอด
ความรูไดดีมาก การดําเนินงานโครงการของเจาหนาที่ และความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการจัดอบรม
สําหรับความพึ งพอใจที่ คาคะแนน 8 ได แก คุณ ภาพของวัสดุอุป กรณ ที่ไดรับ การสนับ สนุน สามารถลด
รายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
และสามารถกระจายชีว ภัณ ฑใหกับ เกษตรกร สว นเรื่อ งสามารถเพิ่ม รายไดจ ากการจําหนายชีว ภัณ ฑ
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงได ที่คาคะแนน 7.93 คะแนน (ตารางที่ 4.109)
ตารางที่ 4.109 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ประเด็น
1. วิทยากรที่มาถายทอดมีความรูค วามสามารถ
2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของเจาหนาที่
3. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการจัดฝกอบรม
4. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ
5. คุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ไดรบั การสนับสนุน
6. การลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
7. โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงได
8. โครงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลิต GAP/อินทรียเพิ่มขึ้น
9. โครงการสามารถกระจายชีวภัณฑใหกับเกษตรกร
10. โครงการสามารถเพิม่ รายไดจากการจําหนายชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชได
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
9.32
9.18
9.17
8.78
8.71
8.64
8.59
8.39
8.01
7.93
8.67

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด

5.6) ขอคนพบ
(1) เกษตรกรผลิตชีวภัณฑจําหนายไดเพียงบางกลุม และใชเฉพาะสมาชิกในพื้นที่
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอเกษตรกรในเรื่องดังกลาว ที่คาคะแนน 5.86 เนื่องจาก
การเกษตรกรมีความเห็นวาขั้นตอนในการผลิตชีวภัณฑยุงยาก รวมทั้งการผลิตชีวภัณฑเปนเทคโนโลยีใหม
ซึ่งมีความซับซอนสําหรับเกษตรกร ประกอบกับการผลิตเพื่อจําหนายในเชิงการคา ตองมีการขึ้นทะเบียน
ผูจําหนายวัตถุอันตราย ใหถูกตองตามกฎหมาย
(2) การจัดฝกอบรมตรงกับชวงฤดูกาลเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรไมสะดวก เขารวม
อบรม ประกอบกับการจัดอบรมใหความรูกับเกษตรกรมีเพียงครั้งเดียว เกษตรกรจึงขาดความชํานาญ ทั้งนี้
ยังขาดวัสดุอุปกรณในการผลิตตาง ๆ ทําใหเกษตรกรบางรายไมสามารถผลิตชีวภัณฑใชเองได เนื่องจาก

187
ตองมีการเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและปฏิบัติจริงสักระยะ จึงจะสามารถ
ผลิตชีวภัณฑใชเองได
(3) บางพื้นที่มีเกษตรกรที่ติดภารกิจ หรือเขารวมโครงการของรัฐหลายโครงการ
และนโยบายตาง ๆ ที่มีความสับสนและซับซอน ทําใหเกษตรกรไมไดเลือกเขารวมโครงการที่ตนเองสนใจ
และไมตรงกับเปาหมายของโครงการ
5.7) ขอเสนอแนะ
(1) ควรมีการขยายผลใหเกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑใชเองไดมากขึ้น โดยเพิ่ม
การอบรมถายทอดความรูและสงเสริมใหเกษตรกรปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกับ
เกษตรกรที่มีความสนใจ และเห็นประโยชนจากการผลิตชีวภัณฑ โดยการฝกฝนและเพิ่มทักษะจนเกิด
ความชํานาญ เพื่อในอนาคตเกษตรกรที่มีความชํานาญอาจมีการตอยอด และถายทอดความรูใหกับเกษตรกร
รายอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะผลิตชีวภัณฑ เพราะเห็นตัวอยางความสําเร็จจากการผลิตชีวภัณฑใชเอง เชน
สามารถลดรายจายในการใชชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือเปนการผลิตเพื่อจําหนาย
ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย
(2) การดําเนินงานของโครงการ ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกร
ใหมีความชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมการฝกอบรมควรหลีกเลี่ยงชวงระยะเวลาการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยว ผลผลิต
เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขารวมอบรมไดครบตามกําหนดระยะเวลา เพราะการจัดอบรมมีเพียงครั้งเดียว
ดังนั้น ควรเพิ่มจํานวนครั้งการอบรมใหมากขึ้น เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นใจ และสามารถผลิตชีวภัณฑ
ใชเองได
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4.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร ดําเนินการ 4 หนวยงาน ไดแก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมหมอนไหม
ผลการประเมินผล ดังนี้
4.9.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ
1) สาระสําคัญของโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพการจัดทํา
บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพได
1.2) เปาหมายของโครงการ อบรมเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปาหมาย 35 จังหวัด จํานวน 12,910 ราย
1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ งบประมาณ
23,239,000 บาท
1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
2) วิธีการประเมินผล
2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ จํานวน 35 ราย
(3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 179 ราย
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 23,239,000.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจายทั้งสิ้น 18,036,186.68 บาท รอย
ละ 77.61 ของเปาหมาย
(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ในระดับจังหวัด รอยละ 84.38 เห็นวา
งบประมาณมาทันชวงเวลาที่ตองการ ที่เหลือรอยละ 15.62 เห็นวางบประมาณมาไมทันชวงเวลาที่ตองการ
ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ในชวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม
- ความเพี ย งพอของงบประมาณ เจาหนาที่ ในระดั บ จังหวัดทุ ก ราย เห็ น วา
งบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอตอการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
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3.2) กระบวนการ (Processes) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนดแนวทางและขั้นตอน
การดําเนินโครงการเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบถามผูทเี่ กี่ยวของในชวงการประเมินผล ครั้งที่ 2
เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.110)
(1) การประชาสัมพันธโครงการ
- การประชาสั ม พั น ธ โ ครงการในระดั บ จั งหวั ด เจ า หน า ที่ ในระดั บ จั งหวั ด
รอยละ 91.43 ได ดําเนิ น การประชาสัมพัน ธโครงการ โดยชองทางหลักที่ใช คือ เว็บ ไซตของสํานั กงาน
ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ผูนําชุมชน และปายประกาศ ที่เหลือรอยละ 8.57 ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
ระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิดทําใหเตรียมการประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรในพื้นที่ไมทันตอการดําเนินการ
- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกราย รับทราบ
ขอมูลขาวสารโครงการจากผูนําชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.89 รองลงมา คือ เจาหนาที่หนวยงานราชการ
ในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 39.73 ที่เหลือรอยละ 9.38 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่
และเพื่อนบาน
- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 98.32
ไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่เหลือรอยละ 1.68 ไมไดเขารวมรับฟงการชี้แจง เนื่องจากติดภารกิจ
ทําใหไมสามารถเขารวมได
(2) การสํารวจอาชีพที่ตองการของเกษตรกรในการเรียนรูเกี่ยวกับบัญชีตนทุนประกอบ
อาชีพ รอยละ 68.57 มีการสํารวจอาชีพที่ตองการของเกษตรกร ที่เหลือรอยละ 31.43 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินงานที่จํากัดทําใหดําเนินการสํารวจความตองการของเกษตรกรไมทันตอ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกครูบัญชีอาสาที่เขารวมโครงการ ทุกพื้นที่ดําเนินการ
จัดอบรมความรูใหแกครูบัญชีอาสาเปนไปตามเปาหมาย
(4) การอบรมการจัดทําบั ญ ชีตน ทุน ประกอบอาชีพ ใหแกเกษตรกรโดยครูบัญ ชี
อาสา มีการดําเนินการแลว รอยละ 91.43 อยูระหวางดําเนินการ รอยละ 8.57 เนื่องจากลงพื้นที่สํารวจ
ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนั้นเจาหนาที่ในพื้นที่ชี้แจงวาครูบัญชีอาสาอยูระหวางดําเนินการอบรม
ถายทอดความรูใหแกเกษตรในพื้นที่โครงการ
(5) การแจกสมุดบัญชีตนทุนประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ทุกพื้นที่
แจกสมุดบัญชีใหแกเกษตรกรแลว
(6) การนําเกษตรกรที่เขารว มโครงการไปศึกษาดูงานเกษตรกรตน แบบที่ส ราง
ความเขมแข็งโดยใชห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ทุกพื้น ที่มีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานแลว
โดยเปนเกษตรกรที่มีความสมัครใจเขารวมศึกษาดูงานจากโครงการ
(7) การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูล รอยละ 94.00 มีการจางลูกหลานเกษตรกรเพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูล ที่เหลือรอยละ 6.00 ไมได
ดําเนินการ เนื่องจากไมมีลูกหลานเกษตรกรมาสมัครเขารวมโครงการ
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ตารางที่ 4.110 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม
1. มีการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด
1.1 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ
- ผูนําชุมชน
- เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่
- อื่น ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพื่อนบาน เปนตน
1.2 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. การสํารวจอาชีพที่ตองการของเกษตรกรในการเรียนรูเกีย่ วกับบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
3. การอบรมถายทอดความรูใหแกครูบัญชีอาสาทีเ่ ขารวมโครงการ
4. การอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรโดยครูบัญชีอาสา
5. การแจกสมุดบัญชีใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
6. การนําเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบที่สรางความเขมแข็งฯ
7. การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : รอยละ
ผลที่เกิดขึ้น
91.43
50.89
39.73
9.38
98.32
68.57
100.00
91.43
100.00
100.00
94.00

3.3) ผลได (Outputs) จากรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.111)
(1) ครูบัญชีอาสาไดรับการถายทอดความรูจากโครงการ 432 ราย รอยละ 100.23
ของเปาหมาย 431 ราย
(2) เกษตรกรในพื้นที่โครงการไดรับการอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
โดยครูบัญชีอาสา 10,199 ราย รอยละ 79.00 ของเปาหมาย 12,910 ราย
(3) เกษตรกรไดศึกษาดูงานจากเกษตรกรตนแบบที่สรางความเขมแข็งโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบาน เปนตน 9,781 ราย รอยละ 75.76 ของเปาหมาย 12,910 ราย
(4) ลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ไดรับการจางเพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและบันทึก
ขอมูล 47 ราย รอยละ 94.00 ของเปาหมาย 50 ราย
(5) เกษตรกรไดรับการกํากับแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ โดยครูบัญชี
อาสา จํานวน 10,104 ราย
(6) เกษตรกรไดรับการติดตามการจัดทําบั ญชีตนทุน ประกอบอาชีพโดยครูบัญ ชี
อาสา 8,236 ราย
(7) การติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีของกลุมเปาหมาย 441 ราย
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ตารางที่ 4.111 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รอยละ
(ราย)
(ราย)
1. การอบรมถายทอดความรูแกครูบัญชีอาสาที่เขารวมโครงการ
431
432
100.23
2. การอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพใหแกเกษตรกร โดยครูบญ
ั ชีอาสา 12,910
10,199
79.00
3. การนําเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบที่สรางความเขมแข็งโดย
12,910
9,781
75.76
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทําหนาที่ จัดเก็บขอมูลและ
50
47
94.00
บันทึกขอมูล
5. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา
10,104
6. ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา
8,236
7. ติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีของกลุมเปาหมาย
441
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กิจกรรม

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) จากการสัมภาษณ เกษตรกรที่เขารวมโครงการในชวงเดือน
มีนาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.112)
(1) ความรูการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ กอนการอบรมเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ มีความรูในการบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ที่คาคะแนน 5.22 คะแนน หลังการอบรมเพิ่มขึ้นเปน
8.42 คะแนน โดยประเด็นที่เพิ่มขึ้น คือ การแยกประเภทคาใชจาย การตัดยอดบัญชีในแตละเดือน รวมทั้งการ
วางแผนการผลิตและลดตนทุนการผลิตได เปนตน
(2) การนําความรูไปปฏิบัติ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 86.03 นําความรู
รับ จากการอบรมไปปฏิ บั ติตาม โดยรอยละ 34.42 ทําบั ญ ชีเปน ประจํ า รอยละ 65.58 ทํ าเป น บางครั้ง
สวนที่เหลือรอยละ 13.97 ไมไดนําความรูไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรเห็นวาขั้นตอนในการบันทึกบัญชี
มากเกินไปจึงไมไดบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
(3) การลดคาใชจายในครัวเรือน เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 61.76 สามารถ
ลดคาใชจายในครัวเรือนลงได เฉลี่ย 1,000 – 2,000 บาทตอเดือน ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการเรียนรูการ
บันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพแลวนํามาประยุกตใชกับการทําบัญชีครัวเรือน โดยรายจายที่ลดลง เชน
คาใชจายในการเสี่ยงโชค ตนทุนการผลิตพืชโดยการหันมาทําปุยหมักแทนการใชปุยเคมี รวมทั้งมีการปลูก
พืชไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ที่เหลือรอยละ 38.24 ไมสามารถลดคาใชจายลงได เนื่องจาก
ยังไมไดทําการเพาะปลูกจึงยังไมไดมีการบันทึกบัญชี รวมทั้งจํารายการที่ใชจายไมไดจึงไมไดทําการบันทึก
บัญชี
(4) เกษตรกรที่เขารว มโครงการ รอ ยละ 97.77 เห็น วาความรูที่ไดรับ ตรงตาม
ความตองการ ที่เหลือรอยละ 2.23 เห็นวาความรูที่ไดรับไมตรงตามความตองการ
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(5) การกํากับแนะนําและการติดตามการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพโดยครูบัญชีอาสา
รอยละ 78.65 มีการดําเนินการแลว ที่เหลือรอยละ 21.35 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกษตรกรบางรายยัง
ไมเขาใจการบันทึกบัญชี ดังนั้น ครูบัญชีอาสาจึงไดเขาไปโนมนาวจูงใจใหเกษตรกรเขาใจเห็นประโยชนของ
การจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพกอน
ตารางที่ 4.112 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
1. ความรูในการบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
1.1 กอนมีโครงการ
1.2 หลังมีโครงการ
2. การนําความรูไ ปปฏิบตั ิตาม
2.1 ปฏิบัติตาม โดยระดับการปฏิบัติ
- ทําบัญชีเปนประจํา
- ทําบัญชีเปนบางครั้ง
2.2 ไมไดปฏิบัตติ าม
3. การลดรายจายในครัวเรือน
3.1 ลดลงได
3.2 ไมสามารถลดได
4. ความรูที่ไดรับตรงตามความตองการ
4.1 ตรงตามความตองการ
4.2 ไมตรงตามความตองการ
5. การกํากับแนะนําการติดตามการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยครูบญ
ั ชีอาสา
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย
คะแนน

ผลที่เกิดขึ้น
5.22
8.42

รอยละ
86.03
34.42
65.58
13.97
รอยละ
61.76
38.24
รอยละ

รอยละ

97.77
2.23
78.65

3.5) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงาน
พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.19 เมื่อสอบถามในแตละดาน พบวา
ดานหลักสูตรที่ครูบัญชีอาสาเขามาถายทอดความรูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.53
ดานการไดรับแจกสมุดบัญชีมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.54 ดานสถานที่ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.71 ดานลูกหลานเกษตรกรที่ทําหนาที่จัดเก็บและบันทึก
ขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.71 และดานการกํากับแนะนํา รวมทั้งการติดตาม
การจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.47 (ตารางที่ 4.113)
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ตารางที่ 4.113 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1. หลักสูตรที่ครูบัญชีอาสาเขามาถายทอด
2. การไดรับแจกสมุดบัญชี
3. สถานที่ศึกษาดูงาน
4. ลูกหลานเกษตรกรเขามาทําหนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูล
5. การกํากับแนะนํา/ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
8.53
8.54
8.71
6.71
8.47
8.19

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

3.6) ขอคนพบ
(1) เกษตรกรเปาหมายของโครงการ บางรายเปนผูสูงอายุ เขียนหรืออานหนังสือ
ไมได ทําใหไมสามารถจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพได โดยมองวาการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพมี
รายละเอียดคอนขางมาก และขั้นตอนการบันทึกบัญชีที่ยุงยาก เชน การบันทึกทุกกิจกรรมตลอดขั้นตอน
การผลิต การบันทึกบัญชีที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด เปนตน ซึ่งเกษตรกรไมสามารถบัน ทึกบัญชีได
ประกอบกับมีงานประจํา สงผลใหไมสะดวกในการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
(2) โครงการกํ า หนดให จายค าพาหนะแก เกษตรกรผานบั ญ ชีธ นาคาร เพื่ อเป น
การปองกันการทุจริต แตเกษตรกรบางรายไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทําใหตองเสียเวลาในการเดินทาง
ไปเปดบัญชีเพื่อรับเงินดังกลาว
3.7) ขอเสนอแนะ
(1) หลักสูตรที่จัดอบรมใหแกเกษตรกรควรเปนหลักสูตรอยางงาย เพื่อใหเกษตรกร
สามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี ได อ ย างครบถ ว นและถู ก ต อ ง เช น การบั น ทึ ก บั ญ ชี ที่ เป น ตั ว เงิ น เพี ย งอย างเดี ย ว
นอกจากนี้ควรให ลูกหลานของเกษตรกรที่ สูงอายุ หรือเขียน/อานหนั งสื อไมไดเข ารวมรับ การอบรมด วย
เพื่อชวยเกษตรกรในการบันทึกบัญชี
(2) การจา ยค า พาหนะให แกเกษตรกร หนวยงานที่เกี่ย วของควรให ความรูและ
สรางความเขาใจแกเกษตรกรถึงวัตถุประสงคของการจายเงินผานบัญชีธนาคารเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต
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4.9.2 กรมสงเสริมสหกรณ
1) สาระสําคัญของโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพื้นที่เปาหมาย
การจัดที่ดินทํากินใหชุมชน ภายใตโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบสหกรณ
หรือรูปแบบอื่นที่ เหมาะสม สงเสริมและพัฒ นาอาชีพภายใตการอนุรักษดินและน้ํ าอยางยั่งยืน มีความรู
สํานึกรักในแผนดินตามศาสตรพระราชา รวมทั้งพัฒ นาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และ
สรางความเขมแข็งในชุมชน
1.2) เปาหมายของโครงการ
(1) อบรมเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 12,910 ราย
ในพื้นที่ 50 พื้นที่ 36 จังหวัด
(2) สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพื่อดําเนินการกอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม ดังนี้
- สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ 8 แหง 4 จังหวัด
ดําเนินการแลวในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสระแกว
- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงคใหแกสหกรณการเกษตร
ยั่งยืนแมทา จํากัด จังหวัดเชียงใหม
- สนับสนุนงบประมาณตอเติมโกดังเก็บผลผลิตใหแกสหกรณปฏิรูปที่ดินระบํา
จํากัด จังหวัดอุทัยธานี
- กอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ําใหแกสหกรณปฏิรูปที่ดินระบํา จํากัด
จังหวัดอุทัยธานี
1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ
22,278,900 บาท
1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2) วิธีการประเมินผล
2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ 36 ราย
(3) สัมภาษณเกษตรกร/ผูบริหารสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 221 ราย
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
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3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
22,278,900 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 15,971,100 บาท รอยละ 71.69
ของเปา หมาย ในจํา นวนนี้เ ปน งบดํา เนิน งาน 3,923,900 บาท มีก ารเบิก จา ยแลว 3,609,200 บาท
รอยละ 91.99 ของงบดําเนินงานทั้งหมด และเงินอุดหนุน 18,355,000 บาท เบิกจายแลว 12,361,900 บาท
รอยละ 67.35 ของเงินอุดหนุนทั้งหมด สวนที่เหลือ 6,307,800 บาท โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรใหโครงการอื่น
(ตารางที่ 4.114)
ตารางที่ 4.114 งบประมาณโครงการ
งบประมาณ
เปาหมาย (บาท)
เบิกจายแลว (บาท)
งบประมาณทั้งหมด
22,278,900
15,971,100
- งบดําเนินงาน
3,923,900
3,609,200
- เงินอุดหนุน
18,355,000
12,361,900
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ
71.69
91.99
67.35

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทัน เวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ในระดับ จังหวัด รอยละ 84.85
เห็นวางบประมาณมาทันชวงเวลาที่ตองการ ที่เหลือรอยละ 15.15 เห็นวางบประมาณมาไมทันชวงเวลาที่ตองการ
โดยชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ในชวงเดือนมกราคม - เมษายน
- ความเพีย งพอของงบประมาณ เจาหนาที่ในระดับ จังหวัด รอยละ 90.91
เห็นวางบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอตอการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
3.2) กระบวนการ (Processes) กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการเพื่อใชในการปฏิบัติงาน จากการประเมินผล ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางที่ 4.115)
(1) การประชาสัมพันธโครงการ
- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ พบวา เจาหนาที่ในระดับจังหวัดดําเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับเกษตรกรทราบทุกพื้นที่แลว แตมีเกษตรกรสนใจเขารวมรับฟงการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ รอยละ 96.79 ที่เหลือรอยละ 3.21 ไมไดเขารวมรับฟงการชี้แจง เนื่องจากติดภารกิจ
ทําใหไมสามารถเขารวมได
- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกราย รับทราบ
ขอมูลขาวสารโครงการจากผูนําชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมา คือ เจาหนาที่หนวยงาน
ราชการในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 38.49 ที่เหลือรอยละ 8.73 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกร
ในพื้นที่และเพื่อนบาน
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(2) การสํารวจเปาหมายของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินในชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดมีการสํารวจเปาหมายของเกษตรกรโดยการลงพื้นที่
สํารวจสอบถามกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการโดยตรง รอยละ 97.22 ที่เหลือรอยละ 2.78 ไมไดดําเนินการ
ลงพื้นที่สํารวจ เนื่องจากไดรับรายชื่อเปาหมายเกษตรกรจากสํานักงานที่ดินจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ
ในพื้นที่ที่เกี่ยวของจากพื้นที่แลว
(3) การอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 91.67 อบรม
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว สวนที่เหลือรอยละ 8.33 อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากลงพื้นที่สํารวจ
ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนั้นเจาหนาที่ในพื้นที่ชี้แจงวาอยูระหวางดําเนินการอบรมใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่
(4) การกอสรางอาคารอเนกประสงค ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว
(5) การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว
(6) การกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว
(7) การต อ เติ ม โกดั งเก็ บ ผลผลิ ต กรมส ง เสริ ม สหกรณ ได มี ก ารยกเลิ ก รายการ
สนั บสนุ นการปรับ ปรุงโกดังเก็บ ผลผลิต เนื่องจากเดิมทางสหกรณ ไดรับ งบประมาณกลุ มจังหวัดในการ
กอสรางโกดังเก็บผลผลิตหากมีการตอเติมหรือปรับปรุงเห็นควรใหใชงบประมาณจากหมวดงบประมาณ
รายจาย และเปนแหลงเงินงบประมาณเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดปญหาทางปฏิบัติในภายหลัง ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอเติมโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากงบประมาณกลุม
จังหวัด ซึ่งเปนเจาของรายการสิ่งกอสรางดังกลาว
ตารางที่ 4.115 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1. การดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด
1.1 มีการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด
1.2 เกษตรกรเขารวมรับฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
1.3 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ
- ผูนําชุมชน
- เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่
- อื่น ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพื่อนบาน
2. การสํารวจเปาหมายของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
3. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ
4. การกอสรางอาคารอเนกประสงค
5. การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
6. การกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา
7. การตอเติมโกดังเก็บผลผลิต (ยกเลิกรายการสนับสนุน)
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
96.79
96.76
52.78
38.49
8.73
91.67
100.00
100.00
100.00
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3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของกรมสงเสริมสหกรณ ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.116)
(1) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีเปาหมาย 12,910 ราย
ดําเนินการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรได 10,778 ราย รอยละ 83.49 ของเปาหมาย ที่เหลือ
รอยละ 16.51 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเกิดความซ้ําซอนกันของกลุมเกษตรกรเปาหมาย ทําให
เกษตรกรตองเลือกเขารับการอบรมไดเพียง 1 หลักสูตร
(2) การกอสรางอาคารอเนกประสงค เดิมมีเปาหมาย 8 แหง ไดมีการขอยกเลิก
การสนับสนุน 3 แหง ในพื้นที่จังหวัดสระแกว และไดมีการเปลี่ยนพื้นที่กอสรางไปเปนสหกรณการเกษตรขุขันธ
จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ แทน ทําใหมีการปรับเปาหมายใหมเปน 6 แหง ขณะนี้กอสรางแลวเสร็จทั้ง 6 แหง
ไดแก สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด จังหวัดชลบุรี สหกรณการเกษตรปฏิรูป
ที่ดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด จังหวัดชลบุรี สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากชอง (คทช.)
จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินครบุรี จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณการเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดินตําบลสิงห จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี และสหกรณการเกษตรขุขันธ จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ
(3) การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค มีเป าหมาย 1 แห ง คือ สหกรณ การเกษตร
ยั่งยืนแมทา จํากัด ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา จํานวน 3 รายการ ไดแก หองเย็นจัดเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร อุปกรณตัดแตงผลผลิตทางการเกษตร และปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
(4) การอุดหนุนงบประมาณกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา มีเปาหมาย 1 แหง
คือ สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินระบํา จํากัด จังหวัดอุทัยธานี ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา
ตารางที่ 4.116 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ (ราย)
12,910
10,778
2. การกอสรางอาคารอเนกประสงค (แหง)
6
6
3. การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (แหง)
1
1
4. การกอสรางโรงเรือนผลิตอาหารพรอมหองน้ํา (แหง)
1
1
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ
83.49
100.00
100.00
100.00

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.117)
(1) กิจกรรมการอบรมถายทอดความรูหลักสูตร “การบริหารจัดการที่ดินที่ไดรับ
ในรูปแบบสหกรณและการสรางจิตสํานึกรักที่ดินที่ไดรับ” มีรายละเอียด ดังนี้
- การรับทราบบทบาทหน าที่ ในการเขารวมโครงการจัดที่ดิ นทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 86.90 ไดรับทราบบทบาทหนาที่ในการเขารวม
โครงการฯ เชน การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรและการพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็ง
ในชุมชน รวมทั้งสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน
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- การนํ าความรู ที่ ได รั บจากการอบรมไปปฏิ บั ติ เกษตรกรที่ เข าร วมโครงการ
ร อ ยละ 73.14 นํ าความรู ที่ ได รั บจากการอบรมไปปฏิ บั ติ ตาม เช น การทํ า การเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดการและการดูแลไมใหมีการบุกรุกพื้นที่เขตปาสงวน
(2) กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงค/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค/กอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้
- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางที่ไดรับการสนับสนุน ผูบริหารสถาบันเกษตรกร
มีการใชประโยชนจากสิ่งกอสรางแลว เชน ใชเปนสํานักงานในการจัดประชุมสมาชิกสหกรณ เปนสถานที่
ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํากิจกรรมของสหกรณ รวมทั้งใชเปนที่รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต
และจําหนายผลผลิต
- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางที่ไดรับการสนับสนุน เกษตรกรสมาชิกสหกรณ
มีการใชป ระโยชนจากสิ่งกอสราง เชน ใชเปนสถานที่จัดประชุม และสถานที่ฝากพืชผลทางการเกษตร
โดยไมมีคาใชจาย รวมทั้งใชในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
ตารางที่ 4.117 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม/ผลลัพธ
1. กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู
- เกษตรกรรับทราบบทบาทหนาที่
- เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตามได
2. กิจกรรมการกอสราง
- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางของผูบริหารสถาบันเกษตรกร
- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางของเกษตรกรสมาชิก
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
86.90
73.14
100.00
100.00

3.5) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงาน ดังนี้
(ตารางที่ 4.118)
- กิจกรรมการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนน 8.64
- กิจกรรมการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ผูบริหารสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร
ที่เปน สมาชิกสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ ที่เทากัน คือ มากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.75
และ 8.73 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.118 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1. กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู
2. กิจกรรมการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ผูบริหารสถาบันเกษตรกร
2.2 เกษตรกรที่เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
8.64
8.75
8.73

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.6) ขอคนพบ
(1) กิจกรรมการจัดอบรมให ความรูดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันกับการอบรมของ
หนวยงานอืน่ ทําใหเกษตรกรไมสามารถเขารวมไดครบตามเปาหมาย
(2) การชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการปรับเปลี่ยน
แผนการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงานและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่คอนขางนอย ทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นทีแ่ ละ
สถาบันเกษตรกรเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
(3) พื้นที่ที่เกษตรกรไดรับการจัดสรรฯ บางแหง ยังไมมีความพรอมในดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน อาคารสําหรับจัดประชุมหรือเปนดําเนินการของกลุมเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรร สงผลทําให
เจาหนาที่ไดดําเนินการจัดอบรมในสถานที่ที่อยูนอกพื้นที่ดังกลาว ซึ่งไกลจากบานของเกษตรกร ทําใหเกษตรกร
บางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
3.7) ขอเสนอแนะ
(1) หนวยงานควรมีการบูรณาการรวมกันในการจัดกิจกรรมใหกับเกษตรกร เนื่องจาก
แตละหนวยงานมีเปาหมายเปนเกษตรกรกลุมเดียวกัน
(2) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่และสถาบันเกษตรกร
เพื่อลดปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
(3) สถานที่จัดอบรมควรเปนสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก
เพื่อลดปญหาคาใชจายในการเดินทางของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นและควรมีการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดังกลาว
4.9.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1) สาระสําคัญของโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ใหพรอม
รับการจัดที่ดินใหเกษตรกร และเพื่อพัฒนาองคความรูใหเกษตรกรตามแนวทางศาสตรพระราชา รวมทั้ง
เพื่อกระตุนใหเกษตรกรนําแนวทางศาสตรพระราชาไปประยุกตใช
1.2) เปาหมายของโครงการ เกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
1,300 ราย ในพื้นที่ 7 จังหวัด
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(1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม งบประมาณ 7,828,600.00 บาท
(1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
2) วิธีการประเมินผล
2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ 4 ราย ไดแก จังหวัดชลบุรี
กาฬสินธุ สระแกว และสุราษฎรธานี
(3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 41 ราย
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมินผล
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 7,828,600 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจายทั้งสิ้น 2,070,100.00 บาท
รอยละ 26.44 ของเปาหมาย
(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทั น เวลาของงบประมาณ เจ าหน าที่ ในระดับ จั งหวัด ทุ กราย เห็ น ว า
งบประมาณมาทันชวงเวลาที่ตองการ
- ความเพียงพอของงบประมาณ ทุกพื้นที่เห็นวางบประมาณที่ไดรับเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
3.2) กระบวนการ (Processes) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดกําหนดแนวทาง
และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเพื่อใชในการปฏิบัติงาน จากการประเมินผล ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561
มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.119)
(1) การประชาสัมพันธโครงการ
- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ พบวา เจาหนาที่ในระดับจังหวัดทุกพื้นที่ได
ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับเกษตรกรทราบแลว สามารถดําเนินการจัดอบรมใหแกเกษตรกร
ไดเพียง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ชลบุรี สระแกว และสุราษฎรธานี ที่เหลือ 3 จังหวัด มีเกษตรกร
สนใจเขารวมโครงการ แตไมสามารถเขารวมรับการอบรมจากโครงการได เนื่องจากมีการกําหนดเงื่อนไขให
อบรมเพียงคนละ 1 หลักสูตร
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- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรที่ รวมโครงการทุกราย รับ ทราบ
ขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่มากที่สุด รอยละ 51.86 รองลงมา คือ ผูนํา
ชุมชน คิดเปนรอยละ 40.74 สวนที่เหลือรอยละ 7.40 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่
และเพื่อนบาน
(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร การประสานพื้นที่ตนแบบ ณ เครือขาย
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ และจากการสอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ พบวา การนําเกษตรกรที่เขารวม
โครงการไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา สามารถดําเนินการได รอยละ 80.00 ของเกษตรกร
เปาหมาย ที่เหลือรอยละ 20.00 ของเกษตรกรเปาหมาย ไมไดเขารว มอบรม เนื่องจากประสบปญ หา
กลุมเกษตรกรเปาหมายซ้ําซอนกัน ตามเงื่อนไขโครงการจึงไมสามารถดําเนินการจัดอบรมได และเจาหนาที่
ในพื้นที่จึงไมไดทําการประสานพื้นที่ตนแบบฯ เพื่อนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ดังกลาว
ตารางที่ 4.119 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม
1. การประชาสัมพันธโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด
1.2 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ
- เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่
- ผูนําชุมชน
- อื่น ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพื่อนบาน
1.3 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. การคัดเลือกเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
3. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร
4. การประสานพื้นที่ตนแบบ ณ เครือขายศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
5. การนําเกษตรกรที่เขารวมโครงการไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละของผลที่เกิดขึน้
100.00
51.86
40.74
7.40
82.61
80.00
80.00
80.00
80.00

3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของสํานั กงานการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พบวา มีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา
และการสนับสนุน ปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ดําเนินการได 528 ราย รอยละ 40.62 ของเปาหมาย
1,300 ราย ที่เหลือรอยละ 59.38 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากประสบปญหาเกษตรกรกลุมเปาหมายซ้ําซอนกัน
ตามเงื่อนไขโครงการจึงไมสามารถดําเนินการจัดอบรมได (ตารางที่ 4.120)
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ตารางที่ 4.120 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1. การนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวศาสตรพระราชา (ราย)
1,300
528
2. การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร (ราย)
1,300
528
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รอยละ
40.62
40.62

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.121)
(1) เกษตรกรไดรับอบรมถายทอดความรูจากโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ทุกรายไดรับอบรมถายทอดความรูจากโครงการ
(2) เกษตรกรไดรับการศึกษาดูงาน เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับศึกษา
ดูงาน โดยสวนใหญจะไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ของ
แตละอําเภอ
(3) การนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง เกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ รอยละ 85.37 ไดนําความรูที่ไดไปศึกษาดูงานมาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง เชน การทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน การทําปุยหมักไวใชเองเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการอนุรักษดินและน้ํา
สวนที่เหลือรอยละ 14.63 ยังไมไดนําความรูมาปรับใชเนื่องจากยังปรับพื้นที่ในการทําเกษตรยังไมแลวเสร็จ
(4) การไดรับสนับสนุน ปจจัยการผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับ
การสนับสนุนปจจัยการผลิตเปนพันธุไมผล เชน ทุเรียน มะมวง มะขาม และชมพู
(5) การนําความรูตามแนวทางศาสตรพระราชามาปฏิบัติอยางตอเนื่อง เกษตรกรที่
เขารวมโครงการรอยละ 95.12 จะนําความรูไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนที่เหลือรอยละ 4.88 อยูในระหวาง
การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกพืช และคาดวาหากมีการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะนําความรู
ที่ไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 4.121 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
1. การอบรมถายทอดความรูจากโครงการ
2. การพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
3. การนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช ในพื้นที่ของตนเอง
4. การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต
5. การนําความรูตามแนวทางศาสตรพระราชามาปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : รอยละ
ผลการดําเนินงาน ไมไดดําเนินการ
100.00
100.00
85.37
14.63
100.00
95.12
4.88
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3.5) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงาน พบวา เกษตรกร
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.12 เมื่อสอบถามในแตละดาน พบวา ดานสถานที่ที่ศึกษา
ดูงานมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ที่คาคะแนน 9.33 ดานหลักสูตรที่ไดรับ อบรมจากโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.25 และดานปจจัยการผลิตที่ไดรับแจกมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.80 (ตารางที่ 4.122)
ตารางที่ 4.122 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1. สถานที่ศึกษาดูงาน
2. หลักสูตรที่ไดรับอบรม
3. ปจจัยการผลิตที่ไดรับแจก
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
9.33
9.25
8.80
9.12

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.6) ขอคนพบ
(1) พื้นที่ คทช. เปนพื้นที่บูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ภายใตโครงการเดียวกัน
ทําใหประสบปญหาการซ้ําซอนของเปาหมายเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เนื่องจากมีการกําหนดเงื่อนไข
ใหอบรมเพียงคนละ 1 หลักสูตร
(2) พื้นที่ที่เกษตรกรไดรับการจัดสรรฯ บางแหง ยังไมมีความพรอมในดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน อาคารสําหรับจัดประชุมหรือเปนดําเนินการของกลุมเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรร สงผลทําให
เจาหน าที่ ได ดําเนิน การจัดอบรมในสถานที่ที่อยูนอกพื้นที่ดังกลาว ซึ่งไกลจากบานของเกษตรกร ทําให
เกษตรกรบางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
3.7) ขอเสนอแนะ
(1) ควรมี การบู รณาการร วมกั นระหว างหน วยงานต าง ๆ ภายใต โครงการเดี ยวกั น
รวมทั้งรวมกันกําหนดการหลักสูตรการอบรม และรายละเอีย ดการปฏิบัติงานใหมีความชัด เจนมากกวา นี้
เพื่อลดปญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
(2) สถานที่จัดอบรมควรเปนสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก
เพื่ อลดปญหาคาใชจายในการเดินทางของเกษตรกรที่ เพิ่มขึ้นและควรมีการสนับสนุ นโครงสรางพื้ นฐาน
ดังกลาว
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4.9.4 กรมหมอนไหม
1) สาระสําคัญของโครงการ
1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหมีอาชีพที่
มั่นคงโดยการรวมกลุมผลิต ลดการบุกรุกพื้นที่ปา และสรางปาตนน้ําในเขตภาคเหนือ สนับสนุนการผลิต
เสนไหมในประเทศ เพื่อลดการนําเขาเสนไหมตางประเทศและการขาดดุล สนับสนุนการสงออกสินคาและ
วัตถุดิบ ดานหมอนไหม เชิงการคาระหวางประเทศ และสรางกลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเกิด
ความเขมแข็งและสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
1.2) เปาหมายของโครงการ
(1) สรางพื้นที่ปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ไดรับอนุญาตใหทํากิน) 2,400 ไร
โดยแบงเปนการผลิตไหมอุตสาหกรรม 600 ไร และการเลี้ยงไหมผลิตแผนใยไหม 1,800 ไร
(2) สงเสริมเกษตรกรรายใหมหรือรายเดิมที่ตองการขยายพื้ นที่ 800 ราย แบงเป น
เกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม 200 ราย และเกษตรกรผลิตแผนใยไหม 600 ราย ใหมีอาชีพที่มั่นคง
(3) ผลิตรังไหมเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในการสาวเสนไหมได 120 ตัน
(4) ผลิตแผนใยไหม 2,000,000 แผน
(5) เกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม เดือนละไมนอยกวา
6,000 บาท
1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมหมอนไหม งบประมาณ
45,387,500.00 บาท
2) วิธกี ารประเมินผล
2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมหมอนไหม
(2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ จํานวน 4 จังหวัด
(3) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 68 ราย
2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562
(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
3) ผลการประเมิน
3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
(1) งบประมาณ กรมหมอนไหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 45,387,500 บาท
ณ 31 มีนาคม 2562 เบิกจายทั้งสิ้น 41,808,500 บาท รอยละ 92.11 ของเปาหมาย (ตารางที่ 4.123)
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ตารางที่ 4.123 งบประมาณโครงการ
งบประมาณ
เปาหมาย (บาท)
เบิกจายแลว (บาท)
งบประมาณทั้งหมด
45,387,500
41,808,500
- งบดําเนินงาน
13,160,000
10,765,000
- งบลงทุน
16,227,500
15,043,500
- เงินอุดหนุน
16,000,000
16,000,000
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมหมอนไหม

รอยละ
92.11
81.80
92.70
100.00

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ระดับจังหวัดทุกรายเห็นวา งบประมาณ
มาทันชวงเวลาที่ตองการ
- ทุก พื้น ที่ที่ดํา เนิน กิจ กรรมเห็น วา งบประมาณที่ไดรับ มีความเพีย งพอตอ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
3.2) กระบวนการ (Processes) กรมหมอนไหม กําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการเพื่อใชในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.124)
(1) การประชาสัมพันธโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการที่อยูในพื้นที่ คทช. ทุกราย
รับทราบขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาที่หนวยงานในพื้นที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.65 รองลงมา คือ
ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 24.32 ญาติและเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 16.22 และผูนําเกษตรกรหรืออาสาสมัคร
เกษตรกรในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 10.81 และเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่อยูนอกพื้นที่ คทช. ทุกราย รับทราบ
ขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาที่หนวยงานในพื้นที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.11 รองลงมา คือ ญาติ
และเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 26.32 ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 21.05 และผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัคร
เกษตรกรในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 10.53
(2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งที่อยูในและนอก
พื้นที่ คทช. ทุกรายไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการจากเจาหนาที่เรียบรอยแลว
(3) การดําเนินตามแนวทางและขั้นตอนของโครงการ หนวยงานไดดําเนินการตาม
แนวทางและของโครงการ ไดแก การประชุมกับเอกชนเพื่อวางแผนรับซื้อผลผลิต การคัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการ การวางแผนการผลิตทอนพันธุหมอนและไขไหมเพื่อสนับสนุนใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
การฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม และการรวมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิต
(4) การกอสรางโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลี้ยงไหม เกษตรกรรอยละ 48.39 ที่อยู
ในพื้นที่ คทช. และเกษตรกรรอยละ 83.78 ที่อยูนอกพื้นที่ คทช. มีการกอสรางโรงเลี้ยงไหมแลว

206
ตารางที่ 4.124 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม
1. การประชาสัมพันธโครงการ
1.1 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ
- เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่
- ผูนําชุมชน
- ญาติและเพื่อนบาน
- อาสาสมัครเกษตรกร
1.2 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. การรวมประชุมวางแผนกับเอกชนเพื่อวางแผนรับซื้อผลผลิต
3. การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
4. การวางแผนการผลิตทอนพันธุห มอนและไขไหมเพื่อสนับสนุนใหแกเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ
5. การฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม
6. การกอสรางโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลีย้ งไหม
7. การรวมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิต
ที่มา : จากการสํารวจ

ผลการดําเนินงาน (รอยละ)
ในพื้นที่ คทช. นอกพื้นที่ คทช.
48.65
24.32
16.22
10.81
100.00
100.00
100.00
100.00

42.11
21.05
26.32
10.53
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
48.39
100.00

100.00
83.78
100.00

3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของกรมหมอนไหม ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มี
รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.125)
(1) การคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เปาหมาย ทุกพื้นที่มีการคัดเลือกเกษตรกร และ
พื้นที่เปาหมายเรียบรอยแลว
(2) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีเปาหมาย 800 ราย
เปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ คทช. 38 ราย นอกพื้นที่ คทช. 762 ราย โดยดําเนินการอบรมถายทอดความรูใหแก
เกษตรกรครบตามเปาหมาย
(3) การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีเปาหมาย 800 ราย
ดําเนินการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรครบตามเปาหมาย โดยปจจัยการผลิตที่สนับสนุน เชน
ทอนพันธุหมอน ไขไหม
(4) การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบน้ํา ดําเนินการครบตามเปาหมาย 4 แหง
(5) การสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม ดําเนินการสนับสนุนโรงเรือนแกเกษตรกรครบตาม
เปาหมาย 800 ราย
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ตารางที่ 4.125 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ
รายการ
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1. การคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เปาหมาย
800
800
2. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
800
800
- ในพื้นที่ คทช.
38
- นอกพื้นที่ คทช.
762
3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
800
800
4. การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบน้ํา (แหง)
4
4
5. การสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม
800
800
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมหมอนไหม

หนวย : ราย
รอยละ
100.00
100.00
4.75
95.25
100.00
100.00
100.00

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) จากการสํารวจโดยการสอบถามเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.126)
(1) การอบรมถายทอดความรูจากโครงการ เกษตรกรรอยละ 97.06 ไดรับการอบรม
ถายทอดความรูจากโครงการ แบงเปนหลักสูตรการผลิตไหมอุตสาหกรรม รอยละ 60.61 และการผลิตไหม
เพื่อผลิตแผนใยไหม รอยละ 39.39
(2) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติ เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกราย
นําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติตาม เชน การเลี้ยงไหม การเก็บไขไหม การปลูกหมอน และการสังเกต
โรคของไหม รวมทั้งการใหอาหารไหมตามปริมาณที่กําหนดตามขนาดอายุของตัวไหม
(3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับสนับสนุน
ปจจัยการผลิตแลว เชน ทอนพันธุหมอน ตัวไหม ไขไหม และเงินสนับสนุนสําหรับการสรางโรงเลี้ยงไหม
(4) การกอสรางโรงเลี้ย งไหม หนว ยงานมีการสนับ สนุนเงิน ทุน สําหรับ กอ สราง
โรงเลี ้ย งไหมให แ ก เกษตรกร รายละ 25,000 บาท พบวา เกษตรกรไดรับ เป น เงิน คากอสราง รายละ
20,000 บาท สวนที่เหลือ 5,000 บาท เปนคาอุปกรณในการเลี้ยงไหม เชน ตาขายถายมูล มุงเขียว ผาคลุม
ตอนเลี้ยงไหม โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 67.65 ไดกอสรางโรงเลี้ยงไหมแลว ในจํานวนนี้เปน
โรงเรือนที่ กอสรางใหม รอยละ 71.74 ซึ่งเกษตรกรทุกรายไดส มทบทุน ตนเองเพิ่มเติ มเฉลี่ยโรงเรือนละ
50,000 บาท และเปนการตอเติมโรงเลี้ยงไหมเกา รอยละ 28.26 โดยเกษตรกรทุกรายไดสมทบทุนตนเอง
เพิ่มเติม เฉลี่ยโรงเรือนละ 30,000 บาท สวนที่เหลือรอยละ 32.35 ยังกอสรางโรงเรือนไมแลวเสร็จ
(5) รายไดจ ากการเลี้ ย งไหม เกษตรกรที่เข ารว มโครงการ ร อยละ 63.24 ไดรับ
รายไดจากการเลี้ยงไหม โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,000 บาท กอนมีโครงการเกษตรกรมี รายไดเฉลี่ย 20,000 บาท
และหลังมีโครงการมีรายไดเฉลี่ย 32,000 บาท สวนที่เหลือรอยละ 36.76 ยังไมไดรับรายไดจากการเลี้ยงไหม
เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนจัด สงผลทําใหตนหมอนเติบโตชาไมสามรถนําไปเลี้ยงไหมได
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(6) การมีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 80.88 มีตลาด
รองรับผลผลิตแลว เชน บริษัท จุลไหมไทย จํากัด บริษัท เอ็นจีทีเอสคอรเปอรเรชั่น จํากัด บริษัทขอนแกน
สาวไหม จํากัด และเกษตรกร รอยละ 87.18 สามารถผลิต ไหมไดตรงตามขอตกลงของบริษัทที่รับ ซื้อ
โดยสวนใหญจะมีการตกลงราคากันกอนรับซื้อ สวนที่เหลือรอยละ 12.82 ไมเปนไปตามขอตกลง เนื่องจาก
เกษตรกรไดรับเงินชา และไมมีการทําสัญญากับบริษัท
(7) การพัฒนาเปนอาชีพหลัก เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 93.75 เห็นวา
สามารถพัฒนาอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมไปเปนอาชีพหลักได เนื่องจากวิธีการเลี้ยงไมยุงยาก ใชเวลาในการเลี้ยง
ไมนาน รวมทัง้ มีตลาดรับซื้อที่นาเชื่อถือ
(8) การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบน้ําในพื้นที่ศูนยหมอนไหมฯ 4 แหง
เพื่อสนับสนุนใหเพียงพอกับการผลิตทั้งป พบวา มีการใชประโยชนครอบคลุมทุกพื้นที่แลว
ตารางที่ 4.126 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม

หนวย

1. การอบรมถายทอดความรู
- การผลิตไหมอุตสาหกรรม
- การผลิตไหมเพื่อผลิตแผนใยไหม
2. การนําความรูจากการอบรมมาปฏิบัติตาม
3. การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต
4. การกอสรางโรงเลี้ยงไหม
- กอสรางโรงเรือนใหม
- ตอเติมโรงเรือนเกา
5. รายไดจากการเลี้ยงไหม
- กอนมีโครงการ (บาท)
- หลังมีโครงการ (บาท)
6. มีตลาดรองรับผลผลิต
- เปนไปตามขอตกลง
7. การพัฒนาใหเปนอาชีพหลัก
8. การขยายแปลงพันธุห มอนและจัดทําระบบน้ํา ในพื้นที่ศูนยหมอนไหม
ที่มา: จากการสํารวจ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
บาท
บาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ดําเนินการแลว/ ยังไมไดดําเนินการ/
ปฏิบัติ
ไมไดปฏิบัติ
97.06
2.94
60.61
39.39
100.00
100.00
67.65
32.35
71.74
28.26
63.24
36.76
20,000
32,000
80.88
19.12
87.18
12.82
93.75
6.25
100.00
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3.5) ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงาน พบวา
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.07 เมื่อสอบถามในแตละดาน พบวา ดานหลักสูตร
ที่ไดรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.47 ดานปจจัยการผลิตที่ไดรับมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.51 ดานโรงเลี้ยงไหมที่ไดรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ที่คาคะแนน 9.13 ดานบริษัทเอกชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.47
ดานการทําสัญญากับบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.05 และดานราคาที่ไดรับ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.84 (ตารางที่ 4.127)
ตารางที่ 4.127 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1. หลักสูตรที่ไดรับการอบรม
2. ปจจัยการผลิตที่ไดรับ
3. โรงเลี้ยงไหมที่ไดรับการสนับสนุน
4. บริษัทเอกชนที่เขารวมโครงการ
5. การทําสัญญากับบริษัทเอกชน
6. ราคาที่ไดรับ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลี่ย
9.47
9.51
9.13
8.47
9.05
8.84
9.07

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.6) ขอคนพบ
(1) เกษตรกรไดรับการสนับสนุนทอนพันธุหมอนในชวงที่สภาพอากาศไมเหมาะสม
ทําใหตนหมอนบางสวนตาย สวนตนที่ไมตายก็ใหผลผลิตนอย เกษตรกรบางรายจึงยังไมไดสรางโรงเลี้ยงไหม
(2) สถานที่ จั ดอบรมส วนใหญ อยู นอกพื้ น ที่ ซึ่ งไกลจากบ านของเกษตรกร ทํ าให
เกษตรกรบางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
3.7) ขอเสนอแนะ
(1) เจ าหน าที่ ในพื้ นที่ ควรใหคําแนะนํ าแกเกษตรกรรายใหมอยางตอเนื่ อง เพื่อให
เกษตรกรสามารถดูแลตนหมอนได
(2) สถานที่จัดอบรมควรเปนสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก
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การอบรมเกษตรกรการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
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การอบรมถายทอดความรูการบริหารจัดการที่ดินที่ไดรับในรูปแบบสหกรณ
และการสรางจิตสํานึกรักที่ดิน โดยกรมสงเสริมสหกรณ
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การนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา
โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรพรอมสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางโรงเลี้ยงไหม
โดยกรมหมอนไหม
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4.10 โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
4.10.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer (YSF) ตั้งแต ป 2557 โดยเนนกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเชื่อมโยงเครือขายใหเกษตรกรเปน “ศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง”
และมีเปาหมายพัฒนาตอยอดใหเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนา Young Smart Farmer ใหเปนผูประกอบการเกษตร
รุนใหม ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล และเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร เพื่อเปนผูนําดานเกษตร 4.0
2.2) เพื่อพัฒนาและยกระดับผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูการเกษตรตามมาตรฐานสินคา
และการตลาดสากล
2.3) เพื่อสรางและพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ใหเปนศูนยตนแบบในการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม รวมถึงการเปนศูนยกลางเทคโนโลยี
สมัยใหม นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานขอมูล และการเชื่อมโยงเครือขายภาคการเกษตร
3) เปาหมายของโครงการ
3.1) Young Smart Farmer จํานวน 4,850 ราย
3.2) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 66,690,500 บาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
4.10.2 วิธีการประเมินผล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร
1.2) สอบถามเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 77 ราย
1.3) สัมภาษณ Young Smart Farmer เจาของศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน
77 ราย (1 ราย/ศูนย) และ Young Smart Farmer ที่เขารวมโครงการ จํานวน 374 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
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4.10.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) โครงการไดรับ งบประมาณจัด สรรทั้ง สิ้น 66.6905 ลา นบาท เบิก จา ยแลว
31.0401 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.54 ของงบประมาณที่ไดรับ สวนงบประมาณที่เหลือ 35.6504 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 53.46 สงคืนคลัง (กรมสงเสริมการเกษตร, 30 กันยายน 2561)
1.2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด รอยละ 89.86
เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีความเพียงพอ สวนที่เหลือรอยละ 10.14 เห็นวาไมเพียงพอ และไมสอดคลอง
กับรูปแบบและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมการจัดอบรมซึ่งใชระยะเวลานาน
1.3) ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด รอยละ 96.05
เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีความทันเวลา สวนที่เหลือรอยละ 3.95 เห็นวาไมทันเวลา ทําใหตองเรงรีบ
ดําเนินการโครงการ
2) ผลได (Outputs)
2.1) Young Smart Farmer ที่ไ ดรับ การพัฒ นาเปน ผูป ระกอบการเกษตรรุน ใหม
โดยโครงการฯ ไดกําหนดหลักสูตรการจัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร พบวา (ตารางที่ 4.128)
(1) หลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรม
2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยเนนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร พบวา Young Smart Farmer ผานการอบรมทั้งสิ้น 3,105 ราย คิดเปน
รอยละ 80.65 จากเปาหมาย 3,850 ราย สาเหตุที่ Young Smart Farmer เขารับการอบรมนอยกวาเปาหมาย
เนื่องจากสว นหนึ่งติดภารกิจ ทางการเกษตร และบางสวนไดรับ การประสานใหเ ปนวิทยากรการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ภายใตโครงการอืน่ ๆ ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงไมสามารถเขารับการอบรมตามโครงการได
(2) หลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ดําเนินการ
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 โดยเนนกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจดวยนวัตกรรม
สรางสรรค พบวา Young Smart Farmer ผานการอบรมทั้งสิ้น 546 ราย คิดเปนรอยละ 60.67 ของเปาหมาย
900 ราย สาเหตุที่ Young Smart Farmer เขารับการอบรมนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากสถานที่อบรมอยูไกล
บางรายไมสะดวกเดินทาง อีกทั้งยังเห็นวาจํานวนวันในการจัดอบรมมีระยะเวลานาน จึงไมสมัครเขารวม
อบรมหลักสูตรดังกลาว
(3) หลักสูตรมาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน
ดําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะและตอยอด
องคความรูดานมาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล พบวา Young Smart Farmer ผานการอบรมทั้งสิ้น
91 ราย คิดเปนรอยละ 91.00 ของเปาหมาย 100 ราย เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของ
Young Smart Farmer ที่มีแผนพัฒนาธุรกิจเกษตร จึงมีความสนใจเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตรและชองทางการตลาด
จึงสมัครเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มชองทางการตลาด
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ตารางที่ 4.128 Young Smart Farmer ที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
หลักสูตร
เปาหมาย
1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
3,850
2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม
900
3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล
100
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร

ผลการพัฒนา
3,105
546
91

หนวย : ราย
รอยละ
80.65
60.67
91.00

(4) ระดับความรูความเขาใจของ Young Smart Farmer ที่ไดรับจากการจัดอบรม
ตามหลักสูตร พบวา ในภาพรวม Young Smart Farmer มีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 8.85 โดยสวนใหญรอยละ 92.20 มีความเห็นวาการจัดอบรมนั้นเปนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ
และรอยละ 7.80 เห็นวาไมตรงกับความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตรที่ 1 Young Smart Farmer รอยละ 15.68
เห็นวาไมตรงกับความตองการ เนื่องจากหลักสูตรไมครอบคลุมการทําการเกษตรทุกดาน เชน ดานปศุสัตว
ประมง อีกทั้งเห็นวาควรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให Young Smart Farmer ไดศึกษาดูงาน
จากสถานที่จริง (ตารางที่ 4.129)
ตารางที่ 4.129 ความรูความเขาใจของ Young Smart Farmer ที่ไดรับจากการอบรม
หลักสูตร
1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม
3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

ระดับความรูความเขาใจ รอยละของความตองการ
คะแนน
แปลผล
ตรง
ไมตรง
9.06
มากที่สุด
84.32
15.68
8.91
มากที่สุด
96.76
3.24
8.57
มากที่สุด
95.53
4.47
8.85
มากที่สุด
92.20
7.80

(5) ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ฐานขอมูล
เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดานเกษตร 4.0 พบวา Young Smart Farmer รอยละ 76.05
ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล และเครือขาย
ในการทําธุรกิจเกษตรของตนเอง ในจํานวนนี้รอยละ 58.02 มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องหยอด
เมล็ดพันธุขาว โดรนพนสารชีวภัณฑ การใชร ะบบเซ็นเซอรควบคุมระบบการใหน้ําและการเปด-ปดไฟ
การคํานวณสูตรปุยโดยใชแอพพลิเคชั่น รอยละ 52.19 มีการใชนวัตกรรมสําหรับลดตนทุนการผลิตและ
แปรรูปสินคา เชน การฟรีซดราย เครื่องอบแปรรูปแบบตั้งเวลาควบคุมอุณหภูมิ รอยละ 51.31 มีการใช
ฐานขอมูลและการเก็บรวบรวมบันทึกขอมูลเพื่อวางแผนการผลิต และที่เหลือรอยละ 49.10 มีการเชื่อมโยง
เครือขายในดานตาง ๆ ตั้งแตการหาปจจัยการผลิต การผลิต การแปรรูปและการตลาด ทั้งนี้ รอยละ 23.95
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อยูระหวางการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม โดยมีความเห็นวา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมและ
นวัต กรรมการเกษตร เขามาใชในธุรกิจการเกษตรตองใชเงินลงทุน ซึ่งบางรายมีขอจํากัดดานนี้ อีกทั้ง
บางพื้นที่ยังไมมีระบบไฟฟาเขาถึงพื้นที่การเกษตร จึงเปนขอจํากัดในการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการ
เกษตรรุนใหม ทั้งนี้ Young Smart Farmer สวนใหญมีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
และอยูระหวางศึกษาแนวทางเพื่อนําเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใชและพัฒนาธุรกิจการเกษตรของตนเอง
(ตารางที่ 4.130)
ตารางที่ 4.130 ผูประกอบการเกษตรรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมฯ ในการทําธุรกิจเกษตร
รายการ
1. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมฯ (ใชไดมากกวา 1 ประเภท)
1.1 ใชเทคโนโลยีสมัยใหม
1.2 ใชนวัตกรรมสําหรับลดตนทุนการผลิตและแปรรูป
1.3 ใชฐานขอมูลเพื่อวางแผนการผลิต
1.4 เชื่อมโยงเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร
2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ทีไ่ มใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมฯ
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
76.05
58.02
52.19
51.31
49.10
23.95
100.00

2.2) การพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม
ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต
เพื่อพัฒนาศูนยบมเพาะฯ ใหมีความพรอมเปนศูนยตนแบบครบทั้ง 77 ศูนย โดยวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต
ที่ไดรับ ไดแก ปายศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ปายแปลง/ฐานเรียนรู แผนพับและปายองคความรู เมล็ดพันธุพืช
พันธุสัตวพรอมอาหาร วัสดุอุปกรณทําปุยชีวภาพ เชน ถังหมัก กากน้ําตาล สารชีวภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับ
บรรจุผลผลิตที่แปรรูป อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรูของศูนยบมเพาะฯ เชน โตะ เกาอี้ ชุดกระดานไวทบอรด
เครื่องขยายเสียง และอื่น ๆ
ทั้งนี้ เจาของศูนยบมเพาะฯ รอยละ 81.33 เห็นวาวัสดุอุปกรณที่ไดรับตรงกับ
ความตองการ โดยนําไปใชประโยชนเปนแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู บรรจุผลผลิตแปรรูป ทําปายศูนยบมเพาะฯ
ปายแปลง/ฐานเรียนรู และสื่อการเรียนรูภายในศูนยบมเพาะฯ สวนที่เหลือรอยละ 18.67 เห็นวา วัสดุอุปกรณ
และปจจัยการผลิตที่ไดรับไมตรงกับความตองการ เนื่องจากขอกําหนดของโครงการฯ ไมสามารถจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณประเภทคงทนถาวร ซึ่งเปนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการสรางและพัฒนาศูนยบมเพาะฯ ดังนั้น
การสนับ สนุน วัส ดุอุป กรณแ ละปจ จัย การผลิต ตามโครงการจึง ไมต รงกับ ความตอ งการของเจา ของ
ศูนยบมเพาะฯ บางราย
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3) ผลลัพธ (Outcomes)
3.1) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน
Young Smart Farmer รอยละ 74.28 นําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนแลว
โดยภาพรวมสามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.37 สวนที่เหลือรอยละ 25.72
ยังไมมีการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน เนื่องจากหลักสูตรที่ไดรับการอบรมไมสอดคลองกับกิจกรรม
ทางการเกษตรของตนเอง (ภาพที่ 1) โดยระดับการนําความรูไปใชประโยชนในแตละหลักสูตร ดังนี้ (ตารางที่ 4.131)
YSF ยังไมนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน
25.72 %
YSF นําความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชน
74.28 %

ภาพที่ 4.21 การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน
ที่มา : จากการสํารวจ

ตารางที่ 4.131 ระดับการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน
หลักสูตร
1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม
2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม
3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

การนําไปใชประโยชน
คะแนน
แปลผล
8.42
มากที่สุด
8.43
มากที่สุด
8.27
มากที่สุด
8.37
มากที่สุด

3.2) ผลการพัฒนากิจกรรมการเกษตรจากการอบรมความรูของแตละหลักสูตร
(1) การนํา ความรูที่ไดรับ จากการอบรมหลักสูตรเตรีย มความพรอมสูการเปน
ผู ป ระกอบการเกษตรรุ น ใหม ไปใช ป ระโยชน พบว า Young Smart Farmer ที่ผ านการอบรมหลั กสู ต ร
เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม สามารถจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตร
ในเชิงธุรกิจเกษตรไดดวยตนเอง 2,621 ราย คิดเปนรอยละ 84.41 ของผูผานการอบรม 3,105 ราย ในจํานวนนี้มี
1,923 ราย คิดเปนรอยละ 73.37 ของผูที่สามารถจัดทําแผนฯ ไดดวยตนเอง นําแผนฯ ไปใชปฏิบัติจริง โดยเปน
การวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต และแผนการตลาด
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(2) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมหลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหมไปใช
ประโยชน พบวา Young Smart Farmer ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหม สามารถ
จัดทําแผนธุรกิจดวยนวัตกรรมสรางสรรค 212 ราย คิดเปนรอยละ 38.83 ของผูผานการอบรม 546 ราย
ในจํานวนนี้มี 208 ราย คิดเปนรอยละ 98.11 ของผูที่สามารถจัดทําแผนฯ ไดดวยตนเอง นําแผนฯ ไปใช
ปฏิบัติจริง โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมสําหรับลดตนทุนการผลิตไปปรับใชในกิจกรรม
การเกษตร เชน เครื่องอบแปรรูปแบบตั้งเวลาควบคุมอุณหภูมิ การใชระบบเซ็นเซอรควบคุมระบบการใหน้ํา
และการเปดปดไฟ การคํานวณสูตรปุยโดยใชแอพพลิเคชั่น
(3) การนํ าความรูที่ไดรับจากการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสิน คาเกษตร และ
การตลาดสากลไปใชประโยชน พบวา Young Smart Farmer ที่ผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินคา
เกษตรและการตลาดสากล ไดรับการเสริมสรางทักษะและตอยอดองคความรูสูสากล และนําความรูไปใช
ประโยชน 57 ราย คิด เปน รอ ยละ 62.64 ของผู ผ านการอบรม 91 ราย โดยนําไปดําเนิน การเรื่อง
มาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เชน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practice: GAP) มาตรฐานการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ (Good Manufacturing Practice: GMP)
มาตรฐานฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM)
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย และการวางแผน
การนําเขาและการสงออก โดยขยายตลาดและกลุมลูกคาเพิ่มขึ้นในตลาดตางประเทศ
3.3) การสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร
Young Smart Farmer ที่เขารวมโครงการฯ ร อยละ 95.12 มี การสรางเครื อขาย
ความรวมมือดานการเกษตรมากขึ้น โดยในจํานวนนี้ รอยละ 92.02 สรางเครือขายความรวมมือกับ Young
Smart Farmer รายอื่น ๆ รอยละ 68.07 สรางเครือขายความรว มมือกับผูประกอบการเกษตรรุนใหม
รอยละ 58.98 สรางเครือขายความรวมมือกับศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม และรอยละ 34.59 สรางเครือขาย
ความรว มมือกับ เครือขา ยอื่น ๆ เชน ศูน ยเรีย นรูการเพิ่มประสิท ธิภ าพการผลิตสิน คา เกษตร (ศพก.)
แปลงใหญ กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยสรางเครือขายความรวมมือดานปจจัยการผลิต ดานการผลิต
ดานการตลาด และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ที่เหลือรอยละ 4.88 ไมมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ดานการเกษตร เนื่องจากมีความเห็นวาการทําการเกษตรแตละดานมีความแตกตางกัน การรวมกลุมหรือ
สรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตรอาจไมเปนไปตามความตองการ (ตารางที่ 4.132)
ผลที่ ได รั บจากการสร างเครื อข ายความร วมมื อด านเกษตร ทํ าให Young Smart
Farmer เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการเกษตร มีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน
สามารถเขาถึงผลผลิตที่หลากหลายมากขึ้น ชวยลดตนทุนการผลิต และเพิ่มชองทางการตลาด โดยสามารถ
นําผลผลิตไปวางขายที่รานคาเครือขายได
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ตารางที่ 4.132 การสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร
รายการ
1. YSF สรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร (สรางเครือขายไดมากกวา 1 เครือขาย)
1.1 สรางเครือขายความรวมมือกับ YSF รายอื่นๆ
1.2 สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการเกษตรรุนใหม
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม
1.4 สรางเครือขายความรวมมือกับเครือขายอื่นๆ
2. YSF ไมมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
95.12
92.02
68.07
58.98
34.59
4.88
100.00

3.4) ความพรอมในการเปนศูนยตนแบบ
(1) จากการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหกับศูนยบมเพาะฯ 77 ศูนย
เพื่อพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนศูนยตนแบบ สามารถเปนสถานที่ศึกษาดูงานและใหบริการทางการเกษตร
แกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป พบวา รอยละ 96.10 มีความพรอมเปนศูนยตนแบบและสามารถให บ ริ ก าร
กั บ ผู ที่ ส นใจศึ ก ษาดู ง านที่ ศู น ย บ ม เพาะฯ ได โดยในจํา นวนนี้ ร อ ยละ 84.00 มี เกษตรกรรุนใหมและ
เกษตรกรทั่วไปเขามาศึกษาดูงาน เฉลี่ยเดือนละ 105 ราย รอยละ 80.00 มีผูสนใจทั่วไปเขามาศึกษาดูงาน
ศูนยบมเพาะฯ เฉลี่ยเดือนละ 135 ราย รอยละ 77.33 สามารถเปนจุดศูนยรวมของ Young Smart Farmer
ในพื้นที่ และรอยละ 62.67 เปนจุดศูนยรวมการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เฉลี่ยเดือนละ 3 หนวยงาน
สวนที่เหลือรอยละ 3.90 อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาใหมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ (ตารางที่ 4.133)
ตารางที่ 4.133 ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ
รายการ
1. ศูนยบมเพาะฯ มีความพรอมเปนศูนยตนแบบ (มีความพรอมมากวา 1 ดาน)
1.1 เปนสถานที่ศึกษาดูงานสําหรับเกษตรกร
1.2 เปนสถานที่ศึกษาดูงานสําหรับผูส นใจทั่วไป
1.3 เปนจุดศูนยรวมของ YSF ในพื้นที่
1.4 เปนจุดศูนยรวมการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ
2. ศูนยบมเพาะฯ อยูระหวางพัฒนาเปนศูนยตนแบบ
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
96.10
84.00
80.00
77.33
62.67
3.90
100.00
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(2) การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ของ Young Smart Farmer พบวา รอยละ 55.32
ใชบริการศูนยบมเพาะฯ โดยใชเปนสถานที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลดานการเกษตร และบางสวน
ไดรวมออกบูธขายสินคาในพื้นที่ศูนยบมเพาะฯ ดังนั้น การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ทําให เกิดการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนากิจกรรมการเกษตรและคุณภาพของ
ผลผลิต รวมถึงวางแผนการผลิตและการตลาดไดดีขึ้น ขณะที่ รอยละ 44.68 ไมไดเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ
เนื่องจากสถานที่อยูหางไกล ไมสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งมีภารกิจตองดูแลพื้นที่ดานการเกษตร โดยศึกษา
หาขอมูลการทําธุรกิจเกษตรดวยตนเอง ทําใหไมไดเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ (ภาพที่ 4.22)

YSF เขาใชบริการศูนย
บมเพาะฯ
55.32 %

YSF ไมเขาใชบริการ
ศูนยบมเพาะฯ
44.68 %

ภาพที่ 4.22 การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ของ Young Smart Farmer
ที่มา : จากการสํารวจ

3.5) ผลทางเศรษฐกิจ
ผลจากการเขา รับ การอบรม พบวา Young Smart Farmer รอยละ 71.62
มีรายไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 15,442 บาท เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค รวมทั้งมีชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น มีการเขารวมเปนเครือขายภาคการเกษตร อีกทั้งการแปรรูป
สินคาใหมีความหลากหลาย การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑและการสรางตราสินคา และการดําเนินการ
ดานมาตรฐานสินคาเกษตร ชวยเพิ่มมูลคาใหสินคา สงผลใหรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รอยละ 5.72 ยังไมไดนําความรู
ที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน จึงทําใหรายไดที่ไดรับไมเปลี่ยนแปลง และรอยละ 2.66 มีรายไดลดลง
เฉลี่ย 9,000 บาท/ราย เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตร มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ทําให
ยังไมไดรับผลผลิต อีกทั้ง Young Smart Farmer บางราย ไดรับติดตอจากหนวยงานภาครัฐใหเขารวม
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทําใหไมมีเวลาดูแลพื้นที่การเกษตรไดเต็มที่ จึงสงผลใหมีรายไดลดลง (ภาพที่ 4.23)
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รายไดไมเปลี่ยนแปลง
25.72 %

รายไดเพิ่มขึ้น
71.62 %

รายไดลดลง
2.66 %

ภาพที่ 4.23 ผลทางเศรษฐกิจ
ที่มา : จากการสํารวจ

4) ความพึงพอใจของ Young Smart Farmer ตอการดําเนินโครงการ (ตารางที่ 4.134)
จากการสอบถาม Young Smart Farmer ที่เขารวมโครงการ พบวา มีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.67 โดยพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้
4.1) ความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 8.80
4.2) ความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.54 โดยพึงพอใจตอประโยชนที่จะเกิดขึ้นในแตละดาน ดังนี้
(1) องคความรูที่ไดรับตรงตอความตองการและสามารถนําไปใชไดจริง พึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.54 เนื่องจาก Young Smart Farmer สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในธุรกิจเกษตรของตนเอง โดยนําความรูในเรื่องการวางแผนการผลิต แผนการตลาด การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลผลิต และการดําเนินการเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตร
(2) องคความรูที่ไดรับสามารถพัฒนาธุรกิจดานการเกษตรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.50 เนื่องจากเห็นวาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาและตอยอด
ธุรกิจที่ทําอยู เชน การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม อีกทั้งการวางแผนเพื่อการสงออก
(3) การพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหมทําใหเครือขายภาคเกษตรมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น พึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.56 เนื่องจากเห็นวาการสนับสนุนใหเกิดเครือขาย
ภาคการเกษตร ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกทั้งไดมีโอกาสศึกษาจากบุคคลที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภายในกลุม สงเสริมใหกลุม
ดําเนินธุรกิจการเกษตรไดอยางเขมแข็ง
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(4) โครงการทําใหมีสถานที่ (ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม) เพื่อใชในการอบรม/
ศึกษาดูงาน และเชื่อมโยงเครือขายภาคการเกษตร พึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.57 เนื่องจาก
เห็นวาศูนยบมเพาะฯ สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรในชุมชนไดอยางครบวงจร จากการสนับสนุน
ของหนวยงานภาครัฐและความรูความสามารถของเจาของศูนยบมเพาะฯ
ตารางที่ 4.134 ความพึงพอใจของ Young Smart Farmer ตอการดําเนินโครงการ
ประเด็น
1. ระดับความพึงพอใจที่มีตอ นโยบาย/แนวทางการดําเนินงานโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะเกิดขึ้น
2.1 องคความรูที่ไดรับตรงตอความตองการและสามารถนําไปใชไดจริง
2.2 สามารถพัฒนาธุรกิจดานการเกษตรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.3 เครือขายภาคเกษตรมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
2.4 มีสถานที่ (ศูนยบมเพาะ) เพื่อใชในการอบรม/ดูงาน และเชื่อมโยง
เครือขายภาคการเกษตร
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
8.80
8.54
8.54
8.50
8.56
8.57

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

8.67

มากที่สุด

5) ขอคนพบ
5.1) การคัดเลือก Young Smart Farmer เขารวมโครงการ ไมเปนไปตามเปาหมายที่
โครงการกําหนด เนื่องจากบางพื้นที่มีจํานวน Young Smart Farmer จํากัด
5.2) การบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน ทําใหการกําหนดแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกวิทยากร การกําหนดหลักสูตรจัดอบรมตองทําแบบเรงรีบ
5.3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหแกศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม
มีเงื่อนไขระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ทําใหการสนับสนุนไมตรงกับความตองการของเจาของศูนยบมเพาะฯ
บางราย
5.4) การจัดอบรมใชระยะเวลานาน และอยูในชวงฤดูกาลผลิต ทําใหกระทบกับภารกิจ
สวนตัวและการดูแลพื้นที่ทางการเกษตรของ Young Smart Farmer อีกทั้งสถานที่ที่ใชในการจัดอบรม
บางพื้นที่อยูไกล และบางรายตองเปนวิทยากรใหกับโครงการอื่นภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งดําเนินงาน
ในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหเกษตรกรบางรายไมสะดวกเดินทางเพื่อเขารวมการอบรม
5.5) หลักสูตรที่จัดอบรมมีเนื้อหาทางวิชาการมากเกินไปและไมครอบคลุมกับกิจกรรม
การเกษตรในพื้นที่ เนื่องจาก Young Smart Farmer ดําเนินกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ทําใหไมได
นําความรูไปใชประโยชนอยางเต็มที่
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6) ขอเสนอแนะ
6.1) การกําหนดเปาหมายเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ ควรพิจารณาบริบทของพื้นที่
หรือสํารวจจํานวน Young Smart Farmer ที่อยูในพื้นที่นั้น เนื่องจากบางพื้นที่มีจํานวน Young Smart
Farmer จํากัด ทําใหมีปญหาในการหาเกษตรกรเขารวมโครงการใหครบตามเปาหมาย
6.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหแกศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม
ควรเปนไปตามความตองการของเจาของศูนยฯ เพื่อใหมีการนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
6.3) หลักสูตรที่ใชในการจัดอบรมควรมีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง
ไดพบกับเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรรม และควรกําหนดระยะเวลา
การอบรมไมใหกระทบกับภารกิจหลักของเกษตรกรในพื้นที่
(6.4) การกําหนดแผนและจัดทําหลักสูตร ควรให Young Smart Farmer มีสวนรวม
ในการกําหนดหลักสูตร เพื่อใหไดเรียนรูตามความตองการ
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ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.นครนายก กิจกรรมดานปศุสัตว (แพะเนื้อ)

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สระแกว กิจกรรมดานการปลูกมะมวงแกวขมิ้นและการแปรรูป

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สตูล กิจกรรมดานการปลูกมะละกอ
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ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.บึงกาฬ กิจกรรมดานเกษตรผสมผสานและการปลูกมะมวงงามเมืองยา

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สมุทรปราการ กิจกรรมดานการปลูกเมลอนในโรงเรือน

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.มหาสารคาม กิจกรรมดานศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย
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4.11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง)
4.11.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) เพื่อการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในชวงระยะเวลาผลผลิตออกสู
ตลาดพรอมกัน ซึ่งมีปริมาณมากกวาความตองการของตลาด โดยเฉพาะสินคาที่เปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ
โดยสนับสนุนปจจัยโครงสรางพื้นฐานดานจัดเก็บ เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณอื่นที่จําเปนใหสถาบัน
เกษตรกรที่มีไมเพียงพอตอการรองรับผลผลิตของสมาชิก
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการกอสราง จัดซื้อจัดหาปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
ดานการจัดเก็บผลผลิตสินคาเกษตร รวมถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณอื่นที่จําเปน เพื่อการรวบรวม
การเก็บรักษา และสรางเสถียรภาพดานราคาในสินคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
2.2) เพื่อใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงรวบรวมผลผลิตรายใหญของเกษตรกรสมาชิก
ในการสรางระบบกลไกผลผลิตเกินความตองการของตลาดดานราคาในสินคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ
มันสําปะหลัง ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
3) เปาหมายของโครงการ ประกอบดวย สหกรณ และกลุมเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 146 แหง ในพื้นที่ 40 จังหวัด
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ 1,074.9805 ลานบาท
(วงเงินงบประมาณเดิม 1,017.9172 ลานบาท และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม 57.0633 ลานบาท)
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
4.11.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ จํานวน 40 ราย
1.3) สัมภาษณผูบริหารสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 146 ราย
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562

228
4.11.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,074.9805 ลานบาท
มีการเบิกจายงบประมาณแลว 1,044.8943 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.20 ของเปาหมาย สวนที่เหลือ
30.0862 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.80 สงคืนคลังทั้งหมด
จากรายงานผลการดําเนินงาน พบวา การใชจายงบประมาณสวนใหญนําไปใช
ในปจจัยโครงสรางพื้นฐาน ไดแก โกดัง ลานตาก ฉาง ไซโล 745.6312 ลานบาท หรือรอยละ 71.36 รองลงมา
คือ อุปกรณการตลาด ไดแก เครื่องชั่ง เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีขาวโพด 265.0713 ลานบาท หรือ
รอยละ 25.37 และเครื่องจักรกลการเกษตร ไดแก รถตักลอยาง รถแทรกเตอร 34.1919 ลานบาท หรือ
รอยละ 3.27 (ตารางที่ 4.135)
ตารางที่ 4.135 การใชจายเงินงบประมาณ
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
745,631,180
2. อุปกรณการตลาด
265,071,253
3. เครื่องจักรกลการเกษตร
34,191,900
รวม
1,044,894,333
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ
71.36
25.37
3.27
100.00

จากการประเมินผล พบวา สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน ไดทําสัญญา
จัดซื้อจัดจาง และไดนําเงินสมทบไมนอยกวารอยละ 10 เขาบัญชีนาคาร แลวแจงสํานักงานสหกรณจังหวัด
โอนเงินอุดหนุนสวนที่เหลือเขาบัญชีธนาคารของสถาบันเกษตรกรตามวงเงินที่ปรากฏในสัญญาที่เกิดขึ้น
ระหวางสถาบันเกษตรกรและคูสัญญาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขามาดําเนินงาน
ในส ว นของความทัน เวลาของงบประมาณที่ไดรับ เจาหนาที่ของสํานักงาน
สหกรณจังหวัด รอยละ 94.12 เห็นวางบประมาณที่ไดรับโอนทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนรอยละ 5.88
เห็นวางบประมาณที่ไดรับลาชา สําหรับความเพียงพอของงบประมาณ รอยละ 91.67 เห็นวาเพียงพอตอ
การดําเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร สวนรอยละ 8.33 เห็นวายังไมเพียงพอ เนื่องจากสถาบันเกษตรกร
บางแหงตองการขอรับการสนับสนุนปจจัยโครงสรางพื้นฐาน หรือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
หลายรายการ ที่ตองนํามาใชควบคูกัน แตไดรับการสนับสนุนเพียงบางรายการสงผลใหการใชงานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ เชน ไดรับการสนับสนุนลานตาก แตไมมีรถแทรกเตอรสําหรับกระจายผลผลิตบนลานตาก
ผลผลิต หรือไมมีโกดังสําหรับเก็บรวบรวมผลผลิต
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1.2) การเขารวมโครงการของสถาบันเกษตรกร โครงการมีเปาหมายในการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 40 จังหวัด 146 แหง จากการรายงานผลการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 146 แหง ครบตามเปาหมาย ซึ่งสถาบัน
เกษตรกรสวนใหญรอยละ 74.66 ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาว รองลงมารอยละ 15.75 ดําเนินธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และรอยละ 9.59 ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง (ตารางที่ 4.136)
ตารางที่ 4.136 ประเภทธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
รายการ
จํานวน (แหง)
1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาว
109
2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
23
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง
14
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ
74.66
15.75
9.59

2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ สถาบันเกษตรกรไดรับการชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ เพื่อรับทราบถึงขอกําหนดและประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ครบทั้ง 146 แหง
ซึ่งสถาบันเกษตรกรรอยละ 48.65 รับทราบผานการจัดประชุมชี้แจง รอยละ 43.24 ประชุมทางไกลผาน
ดาวเทียม (video conference) รอยละ 21.62 การทําหนังสือราชการแจงใหทราบ นอกจากนี้ไดรับทราบ
จากเว็บไซตสํานักงาน และการปดประกาศ ในสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 2.70 (ภาพที่ 4.24)
รอยละ
60.00

48.65

43.24

40.00

21.62

20.00

2.70

2.70

เว็บไซตสํานักงาน

ปดประกาศ

0.00
จัดประชุมชี้แจง

ประชุมทางไกล

หนังสือราชการ

ภาพที่ 4.24 การชี้แจงโครงการแกสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

2.2) การรับทราบขอกําหนดจากการเขารวมโครงการฯ และสิ่งที่จะไดรับจากการเขารวม
โครงการ สถาบันเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทุกแหงรับทราบถึงขอกําหนดที่จะตองปฏิบัติ
เมื่อเขารวมโครงการ ไดแก การจัดซื้อจัดจางตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ และตองสมทบเงินไม
นอยกวารอยละ 10 ของมูลคาเงินลงทุนที่ไดรับจากโครงการฯ ซึ่งทุกสถาบันสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ของโครงการได ในสวนของสิ่งที่จะไดรับการสนับสนุนจากการเขารวมโครงการฯ สถาบันเกษตรกรทุกแหง
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รับทราบถึงสิ่งที่จะไดรับการสนับสนุนตามโครงการฯ ไดแก ลานตาก เครื่องชั่ง ฉาง โกดัง เครื่องอบลดความชื้น
เครื่องสีขาวโพด รถตักลอยาง ไซโล และรถแทรกเตอร
2.3) การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกเขารวม
โครงการฯ ทุกสถาบันมีการดําเนินการตามขั้นตอนและขอกําหนดตาง ๆ ครบทุกแหง ไดแก การประชุม
ชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบโครงการฯ การจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามระเบียบพัสดุของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร รวมถึงการดําเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจางเสร็จแลว
3) ผลได (Outputs)
3.1) การดํ า เนิ น การตามขบวนการจั ดซื้อจัดจา งของสถาบั น เกษตรกร เปาหมาย
สถาบันเกษตรกร 146 แหง 273 รายการ พบวา มีสถาบันเกษตรกรกอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2561 จึงถูกพับไป ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รายการ และ
ขอยกเลิกรับการสนับสนุน จํานวน 1 รายการ คงเหลือรายการสนับสนุนทั้งสิ้น 271 รายการ โดยสถาบัน
เกษตรกรทุกแหงไดดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด จัดหาผูรับจางและทําสัญญา
การกอสราง/ติดตั้งอุปกรณแลว ซึ่งสถาบันเกษตรกรไดดําเนินการกอสราง/ติด ตั้งอุปกรณแลวเสร็จตาม
สัญญาครบตามเปาหมาย (ตารางที่ 4.137)
ตารางที่ 4.137 การดําเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจางของสถาบันเกษตรกร
รายการ
1. สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2. การดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด
2.2 จัดหาผูรับจางและทําสัญญาแลว
2.3 ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา

หนวย

เปาหมาย

แหง
รายการ

146
273

แหง
146
รายการ
273
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน (แหง) รอยละ
146
100.00
271
99.27
ผานขั้นตอนนี้ทั้งหมดแลว
ผานขั้นตอนนี้ทั้งหมดแลว
146
100.00
271
99.27

3.2) ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับ สถาบันเกษตรกรที่
ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 36.16 ไดรับสนับสนุนลานตาก รองลงมารอยละ 19.56
ไดรับเครื่องชั่ง รอยละ 16.24 ไดรับฉาง รอยละ 15.87 ไดรับโกดัง รอยละ 3.32 ไดรับเครื่องอบลดความชื้น
รอยละ 3.32 ไดรับเครื่องสีขาวโพด รอยละ 3.32 ไดรับรถตักลอยาง รอยละ 1.85 ไดรับไซโล และรอยละ 0.36
ไดรับรถแทรกเตอร (ตารางที่ 4.138)
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ตารางที่ 4.138 ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
รายการ

จํานวน (รายการ)
1. ลานตาก
98
2. เครื่องชั่ง
53
3. ฉาง
44
4. โกดัง
43
5. เครื่องอบลดความชื้น
9
6. เครื่องสีขาวโพด
9
7. รถตักลอยาง
9
8. ไซโล
5
9. รถแทรกเตอร
1
รวม
271
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ
36.16
19.56
16.24
15.87
3.32
3.32
3.32
1.85
0.36
100.00

3.3) การเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ
(1) การจัดทําแผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต สถาบันเกษตรกรทุกแหงไดจัดทําแผนธุรกิจ
เพื่อรองรับกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนแลว และจากการสอบถาม
สถาบันเกษตรกรถึงแผนธุรกิจดานรวบรวมผลผลิต พบวา สถาบันเกษตรกรรอยละ 76.98 จัดทําแผนการรวบรวม
ผลผลิตขาว รองลงมารอยละ 35.97 ไดจัดทําแผนการรวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และรอยละ 23.02
จัดทําแผนการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง (ตารางที่ 4.139)
ตารางที่ 4.139 แผนรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
รายการ
1. ขาว
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว
3. มันสําปะหลัง
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : รวบรวมไดมากกวา 1 ชนิด

จํานวน (แหง)
112
53
34

รอยละ
76.98
35.97
23.02

(2) การจั ดทํ า แผนเชื่อมโยงเครือขายธุร กิจ สถาบัน เกษตรกรไดจัดทําแผนงาน
เครือขายสําหรับเชื่อมโยงธุรกิจแลวรอยละ 79.39 รองลงมาอยูระหวางการจัดทํารอยละ 19.08 สวนที่เหลือ
รอยละ 1.53 ยังไมจัดทําเนื่องจากรอการประชุมใหญสามัญประจําป (ภาพที่ 4.25)
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อยูระหวางจัดทํา
19.08%

ยังไมจัดทํา
1.53%

จัดทําแลว
79.39%

ภาพที่ 4.25 การจัดทําแผนเครือขายสําหรับเชื่อมโยงธุรกิจ
ที่มา : จากการสํารวจ

(3) ความพรอมในการดําเนินธุรกิจ จากการสอบถามสถาบันเกษตรกรถึงความพรอม
ในการดําเนินธุรกิจ หลังจากไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณตาง ๆ ครบถวนแลว พบวา
สถาบันเกษตรกรรอยละ 91.54 มีความพรอมที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
ที่ตั้งไว สวนรอยละ 8.46 ยังไมพรอมดําเนินธุรกิจ เนื่องจากไดรับสนับสนุนไมครบกระบวนการที่จะดําเนินธุรกิจ
(ภาพที่ 4.26)
พรอมดําเนินธุรกิจ
91.54%

ไมพรอมดําเนินธุรกิจ
8.46%

ภาพที่ 4.26 ความพรอมในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณที่ไดรับสนับสนุน สถาบันเกษตรกร
ที่ดําเนินการกอสราง ติดตั้งโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการตลาดแลวเสร็จ และไดรับเครื่องจักรกลการเกษตรแลว
พบวา รอยละ 88.93 ไดใชประโยชนจากสิ่งที่ไดรับสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจแลว สวนที่เหลือรอยละ 11.07
ยังไมไดใชประโยชนเนื่องจากยังไมถึงฤดูการเก็บเกี่ยว และยังไมตรวจรับการจางงาน
สําหรับสถาบันเกษตรกรที่ไดใชประโยชนแลว พบวา สถาบันเกษตรกรใชประโยชน
จากไซโล และรถแทรกเตอรครบทุกรายการแลว รองลงมาใชประโยชนจากลานตากแลวรอยละ 90.82
นอกจากนี้ไดใชประโยชนจากเครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีขาวโพด และรถตักลอยางแลวในสัดสวนที่
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เทากัน คือ รอยละ 88.89 อีกทั้งไดใชประโยชนจากฉางแลวรอยละ 88.64 จากโกดังรอยละ 88.37 และ
จากเครื่องชั่งรอยละ 84.91 (ตารางที่ 4.140)
ตารางที่ 4.140 การใชประโยชนจากปจจัยโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
การใชประโยชน
ดําเนินการ
ใชแลว
ยังไมไดใช
แลวเสร็จ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
(รายการ)
1. ลานตาก
98
89
90.82
9
9.18
2. เครื่องชั่ง
53
45
84.91
8
15.09
3. ฉาง
44
39
88.64
5
11.36
4. โกดัง
43
38
88.37
5
11.63
5. เครื่องอบลดความชื้น
9
8
88.89
1
11.11
6. เครื่องสีขาวโพด
9
8
88.89
1
11.11
7. รถตักลอยาง
9
8
88.89
1
11.11
8. ไซโล
5
5
100.00
0
0.00
9. รถแทรกเตอร
1
1
100.00
0
0.00
รวม
271
241
88.93
30
11.07
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
รายการ

4.2) ผูใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณที่ไดรับสนับสนุน ในสวนของ
สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการกอสราง และอุปกรณแลวเสร็จ พบวา ผูที่ใชประโยชนจากสิ่งกอสราง และ
อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนสวนใหญรอยละ 94.50 สถาบันเกษตรกรเปนผูใชเอง รองลงมารอยละ 45.87
เกษตรกรสมาชิกเปนผูใชประโยชน รอยละ 24.77 เกษตรกรที่ไมใชสมาชิกเปนผูใชประโยชน และรอยละ 2.75
สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ เปนผูใช (ตารางที่ 4.141)
ตารางที่ 4.141 ผูใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับสนับสนุน
รายการ

รอยละ
94.50
45.87
24.77
2.75

1. สถาบันเกษตรกรใชเอง
2. เกษตรกรสมาชิก
3. เกษตรกรที่ไมใชสมาชิก
4 สถาบันเกษตรกรอืน่ ใช
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : ผูใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณทไี่ ดรับสนับสนุนมากกวา 1 ประเภท

4.3) การดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน
ดําเนินการรวบรวมผลผลิตตามแผนธุรกิจที่ไดจัดทําแลว 132 แหง คิดเปนรอยละ 90.41 ของเปาหมาย 146 แหง
จําแนกเปน รวบรวมผลผลิตข าวร อยละ 65.91 รวบรวมผลผลิตข าวโพดเลี้ยงสัตวรอยละ 22.73 และ
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รวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังรอยละ 11.36 โดยมีปริมาณรวบรวมผลผลิตทั้งสิ้น 764,443 ตัน คิดเปนมูลคา
5,225.5211 ลานบาท ซึ่งผลผลิตที่รวบรวมไดมากที่สุด ไดแก ขาว มีปริมาณรวบรวม 568,381 ตัน คิดเปน
มู ล ค า 4,376.5337 ล า นบาท รองลงมามัน สําปะหลัง มีป ริมาณรวบรวม 110,115 ตัน คิดเปน มูล ค า
187.1955 ลานบาท และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีปริมาณรวบรวม 85,947 ตัน คิดเปนมูลคา 661.7919 ลานบาท
(ตารางที่ 4.142)
ตารางที่ 4.142 การดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ผลผลิตที่รวบรวม

รอยละ
ปริมาณ (ตัน)
มูลคา (บาท)
1. ขาว
65.91
568,381
4,376,533,700
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว
22.73
85,947
661,791,900
3. มันสําปะหลัง
11.36
110,115
187,195,500
รวม
100.00
764,443
5,225,521,100
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
หมายเหตุ : มูลคาของสินคาใชราคาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2562, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5) ความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
จากการดําเนิ น งานของโครงการฯ ในการสนับสนุน การกอสร าง จัดซื้อจัดหาปจ จัย
โครงสรางพื้นฐานดานการจัดเก็บสินคาเกษตร และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน พบวา สถาบันเกษตรกรมีความ
พึงพอใจตอโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.32 โดยมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
อุปกรณที่ไดรับสนับสนุนในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.68 โดยเฉพาะคุณภาพของโกดัง ฉาง และลานตาก
อีกทั้งสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอนโยบายในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.30 ในนโยบายดานชวยให
มีแหลงรับซื้อสินคาเกษตรในพื้นที่ที่ชวยสรางความเปนธรรมดานราคา และการชั่งตวงวัด นโยบายดานการสราง
แหลงกักเก็บหรือชะลอผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อรอราคา และนโยบายดานปจจัยโครงสราง
พื้นฐานที่เพียงพอสามารถรองรับผลผลิตสินคาเกษตรได นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรยังมีความพึงพอใจ
ดานประโยชนตอสถาบันเกษตรกรและสมาชิกในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.14 ซึ่งชวยใหสามารถยกระดับราคา
และคุณภาพของสินคาเกษตร อีกทั้งยังชวยชะลอผลผลิตออกสูทองตลาดในชวงราคาตกต่ํา (ภาพที่ 4.27)
9.68

ดานคุณภาพอุปกรณ

9.30

ดานนโยบาย

9.32

9.14

ดานประโยชนที่ไดรับ

ภาพรวมทั้ง 3 ดาน

ภาพที่ 4.27 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ
ที่มา : จากการสํารวจ
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6) ขอคนพบ
6.1) สถาบันเกษตรกรไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณอื่น ๆ
ที่จําเปน แตการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเห็นวายังไมเปนไปตามลําดับความสําคัญที่ตองการใช ในการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณซึ่งไมสามารถจัดสรรใหสถาบันเกษตรกรไดครบทุกรายการ
6.2) โครงการมีความเรงดวน ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้น อีกทั้งสถาบันเกษตรกร
ขาดบุคลากรที่มีความรู และประสบการณในการจัดซื้อจัดจาง นอกจากนี้สถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาด
ประสบการณดานการรวบรวมผลผลิต
6.3) การดํา เนินงานกอสรางทําไดลาชา เนื่องจากเงื่อนไขโครงการไมชัดเจน ตองมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานอยูบอยครั้ง ทําใหมีความคลาดเคลื่อนในรายการที่ขออนุมัติจัดสรรใหกับ
สถาบันเกษตรกร และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนกอสราง สงผลใหแลวเสร็จไมทันใชงาน
ในฤดูการผลิตป 2561 การรวบรวมผลผลิตจึงตองดําเนินการในฤดูการผลิตถัดไป
6.4) วิธีการปฏิบัติกรณีมีคาปรับจากการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา ยังไมมีความชัดเจน
ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางแลว ซึ่งอยูระหวางรอกรมบัญชีกลาง
ชี้แจงวิธีการที่จะปฏิบัติตอไป
7) ขอเสนอแนะ
7.1) กรมสงเสริมสหกรณควรใหคําแนะนํา สงเสริม รวมถึงจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อใหสถาบันเกษตรกรไดใชศักยภาพของตนเองในการจัดหาปจจัยโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ขาด
หรือในระยะตอไปควรมีโครงการที่มาสอดรับกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรดานการจัดเก็บ หรือรวบรวมผลผลิต
7.2) กรมสงเสริมสหกรณควรจัดทําคูมือในการจัดซื้อจัดจางใหมีความเขาใจงาย และมี
ความกระชับ รวมถึงจัดอบรมถายทอดความรู ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับบุคลากร
ผูมีสวนเกี่ยวของในสถาบันเกษตรกรหรือเจาหนาที่สหกรณจังหวัด
7.3) ควรติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิดเพื่อชวยแกไขปญหาใหสถาบันเกษตรกรไดทันที
และปองกันไมใหทางสถาบันเกษตรกรตองเสียสิทธิ์ในการเขารวมโครงการ อีกทั้งแนะนําใหสถาบันเกษตรกร
เตรียมความพรอมสําหรับรองรับกรณีมีโครงการเรงดวน ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้น
7.4) การดําเนินงานโครงการควรเริ่มตั้งแตตนปงบประมาณ หรือมีระยะเวลาที่สอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร หรือฤดูการผลิต เพื่อใหสถาบันเกษตรกรไดเตรียมความพรอม
ในการเขารวมโครงการ
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4.12 โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4.12.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรให
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนปจจัยโครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง
ใหสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ใหเปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
2) เป า หมายของโครงการ สหกรณ ภ าคการเกษตรและกลุ มเกษตรกรที่ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ
รวบรวมสินคาเกษตร และธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตรใน 9 กลุมสินคา ไดแก ขาว ผัก ผลไม ปาลมน้ํามัน
กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว และมันสําปะหลัง จํานวน 99 แหง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโดย กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 410,908,100 บาท
4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.12.2 วิธกี ารประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ
1.2) สอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 46 ราย
1.3) สัมภาษณผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกร จํานวน 95 ราย
1.4) สัมภาษณสมาชิกของสถาบันเกษตรกร จํานวน 465 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.12.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับงบประมาณ 410,908,100 บาท จําแนกเปน
งบดําเนินงาน 287,500 บาท และงบเงินอุดหนุน 410,620,600 บาท เพื่อจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาด ใหแกสถาบันเกษตรกร โดยทางสถาบันเกษตรกร
รวมสมทบเพิ่มไมนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาอุปกรณที่ขอรับการสนับสนุน
ทั้งนี้ มีผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมที่ 392,991,600 บาท คิดเปน
รอยละ 95.64 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด จําแนกเปน งบดําเนินงาน 272,600 บาท คิดเปน
รอยละ 94.82 ของงบดําเนินงาน และงบเงินอุดหนุน 392,719,000 บาท หรือรอยละ 95.64 ของงบเงินอุดหนุน
โดยในสวนของเงินอุดหนุนไดดําเนินการโอนเขาบัญชีของสถาบันเกษตรกรเรียบรอย ซึ่งจะดําเนินการเบิกจาย
ตามงวดงานที่กําหนดไวในสัญญาจัดซื้อจัดจางของแตละสหกรณหรือกลุมเกษตรกร (ตารางที่ 4.143)
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ตารางที่ 4.143 ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจาย
งบที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)
จํานวน (บาท)
งบประมาณทั้งหมด
410,908,100
392,991,600
1) งบดําเนินงาน
287,500
272,600
2) งบเงินอุดหนุน
410,620,600
392,719,000
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
รายการ

รอยละ
95.64
94.82
95.64

1.2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ
(1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ รอยละ 89.13 เห็นวา งบประมาณ
ที่ไดรับ การจัดสรรมีความเพีย งพอสําหรับ การสนับ สนุน สถาบัน เกษตรกรตาง ๆ อยูในระดับ มากที่สุด
ที่คา คะแนน 8.73 สวนที่เหลือ รอยละ 10.87 เห็นวา งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ
บางรายการมีการปรับสูงขึ้น ทําใหตองมีการตัดรายการสนับสนุนบางรายการออกเพื่อใหเพียงพอกับงบประมาณ
ที่ไดรับ หรือสถาบันเกษตรกรตองเพิ่มเงินสมทบ ทั้งนี้ยังมีสถาบันเกษตรกรที่มีความตองการรับการสนับสนุน
แตเนื่องจากมีเวลาดําเนินการจํากัดจึงไมไดขอรับการสนับสนุน (ภาพที่ 4.28)
(2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ รอยละ 86.96 เห็นวาชวงเวลาที่
งบประมาณมาถึงหนวยงานและโอนตอใหสถาบันเกษตรกรตาง ๆ ทันเวลาที่จะดําเนินงานได อยูในระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนน 8.60 สวนที่เหลือรอยละ 13.04 เห็นวางบประมาณมาชาและมีกรอบเวลาดําเนินการ
กระชั้นชิด ทําใหตองดําเนินการอยางเรงดวน นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง
ซึ่งบางสวนยังไมมีความชํานาญ รวมทั้งอยูในชวงฤดูฝน ทําใหมีผลกระทบใหเกิดความลาชาตอกิจกรรมที่
ตองมีการกอสราง (ภาพที่ 4.29)
ไมเพียงพอ,
10.87%

ไมทันเวลา,
13.04%

ระดับมากที่สุด

ระดับมากที่สุด

คาคะแนน 8.73

คาคะแนน 8.60
ทันเวลา,
86.96%

เพียงพอ,
89.13%

ภาพที่ 4.28 ความเพียงพอของงบประมาณ

ภาพที่ 4.29 ความทันเวลาของงบประมาณ

ที่มา : จากการสํารวจ

ที่มา : จากการสํารวจ
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(3) สัดสวนเงินทุนสมทบ ตามเงื่อนไขของโครงการสัดสวนงบประมาณที่อุดหนุน ใหแก
สถาบันเกษตรกรแตละแหงตองไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาวัสดุอุปกรณที่ขอรับการสนับสนุน หรือในทางกลับกัน
สถาบันเกษตรกรตองรวมสมทบเงินทุนเพิ่มไมนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาวัสดุอุปกรณ ซึ่งทุกสถาบันเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการไดทําตามเงื่อนไขดังกลาว ทั้งนี้ จากการสํารวจขอมูลจากผูแทนสถาบันเกษตรกร พบวา
สัดสวนเงินทุนที่สถาบันเกษตรกรรวมสมทบเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ รอยละ 16.43 ของมูลคาวัสดุ
อุปกรณที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งเหตุผลที่มีสัดสวนของเงินทุนสมทบมากกวา รอยละ 10 เชน ราคาวัสดุและอุปกรณ
บางรายการมีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ บางรายการ มีอุปกรณประกอบเสริมทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
1.3) การบริหารจัดการและบุคลากร สํานักงานสหกรณจังหวัด รอยละ 80.43 มีการตั้ง
คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปนการเฉพาะ สวนที่เหลือ รอยละ 19.57 เปนการมอบหมาย กลุมงาน
และเจ าหนาที่รับผิดชอบโครงการ ในสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติ งานของสํานักงานสหกรณจังหวัด มี จํานวน
ประมาณ 3 - 4 รายตอจังหวัด ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รอยละ 82.61 เห็นวามีจํานวนเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.34 สวนที่เหลือ รอยละ 17.39 เห็นวามีไมเพียงพอ เนื่องจาก
มีสถาบันเกษตรกรที่ตองรับผิดชอบติดตามดูแลจํานวนมาก และตองติดตามแนะนําในหลายขั้นตอน
1.4) วัสดุอุปกรณ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณตามโครงการ จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงเรือน โรงคลุม อาคารรวบรวม ลานเท และเครื่องชั่ง กลุมชุดอุปกรณ แปรรูป
ผลผลิต เชน เครื่องสีขาว เครื่องคัดเกรดผลไม เครื่องสับมันสําปะหลัง และเครื่องพาสเชอไรซ และกลุมรถ
เชน รถบรรทุกหองเย็น รถโฟลคลิฟต
ทั้งนี้ ภายหลังจากขั้นตอนการชี้แจงโครงการและสํารวจความตองการของสหกรณ
ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร รวมทั้งพิจารณารายการที่สถาบันเกษตรกรขอรับการสนับสนุน มีจํานวน
รายการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 242 รายการ
2) กระบวนการ (Processes)
2.1) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง (งานกอสราง/การจัดหาวัสดุอุปกรณ) สถาบันเกษตรกร
เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด ตามระเบียบของสหกรณและตองเปนแบบและอุปกรณตามรายการที่ไดเสนอ
ความตองการไวในชวงแรกที่เขารวมโครงการ โดยกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ของสํานักงานสหกรณ
ในแตละจังหวัดจะคอยใหคําแนะนํา
ทั้งนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง สถาบันเกษตรกรจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบของสหกรณ ซึ่งเปนรางระเบียบที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดขึ้นเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยขัน้ ตอน
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ จะมีสมาชิกสหกรณมารวมเปนคณะกรรมการดวย ซึ่งสมาชิก
สถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.27
2.2) การติดตามการดําเนินงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหงมีการตั้งคณะทํางาน หรือ
มอบหมายเจาหนาที่สําหรับการติดตามการดําเนินงานตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกรทุกแหงที่เขารวมและไดรับ
การสนับสนุนอุปกรณจากโครงการ โดยเฉพาะชวงเวลาที่ตองมีการตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง
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2.3) การสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชน สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหง
มีการสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชนภายหลังจากที่สถาบันเกษตรไดดําเนินการ ตรวจรับวัสดุ
อุปกรณเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่ของสํานักงานสหกรณจังหวัดจะมีการตรวจเยี่ยม และใหคําแนะนํา กับ
ทุกสถาบันเกษตรกร รวมทั้งใหสถาบันเกษตรกรแตละแหงรายงานผลการใชประโยชนเปนประจําทุกเดือน ให
ทางสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ
3) ผลได (Outputs)
3.1) การเขารวมโครงการ มีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งสิ้น 101 แหง คิดเปน
รอยละ 102.02 ของเปาหมาย 99 แหง โดยมีรายการที่ขอรับการสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 241 รายการ คิดเปน
รอยละ 99.59 ของเปาหมาย 242 รายการ
3.2) การดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการสถาบัน
เกษตรกรจะเปนผูดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผลการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ถึงเดือน
มีนาคม 2562 พบวา
(1) การประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด สถาบันเกษตรกรที่รวมโครงการ
101 แหง ไดดําเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนดทั้ง 241 รายการ โดยสถาบันเกษตรกร
ผานขั้นตอนนี้ทั้งหมดแลว
(2) การจัด หาผูรับ จา ง สถาบัน เกษตรกรสามารถจัด หาผูร ับ จางได 101 แหง
และทําสัญญาจัดซื้อจัดจางได จํานวน 239 รายการ คิดเปนรอยละ 98.76 ของเปาหมาย โดยมีรายการขอ
สนับสนุน 2 รายการ ไมสามารถทําสัญญาเพื่อกอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จึงตองคืน
งบประมาณ
(3) การกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ มีสถาบันเกษตรกรที่ยังอยูระหวางการกอสราง
หรือติดตั้งอุปกรณ 2 แหง และมีรายการที่อยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ 4 รายการ
(4) การดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา มีสถาบันเกษตรกรดําเนินการแลวเสร็จ
100 แหง คิดเปนรอยละ 101.01 ของเปาหมาย 99 แหง
3.3) การมีแผนธุรกิจ สถาบันเกษตรกรมีแผนธุรกิจหรือวางแผนการใชประโยชนจาก
โครงสร างพื้น ฐานและอุป กรณที่ไดรั บการสนั บสนุน ซึ่งมีการเตรีย มการและดําเนินการแลว 101 แห ง
รอยละ 102.02 ของเปาหมาย (ตารางที่ 4.144)
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ตารางที่ 4.144 ผลการดําเนินงานโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
1. สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2. สถานการณดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด
2.2 การจัดหาผูร ับจางและทําสัญญา2/
2.3 การกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ
2.4 ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา

หนวย

เปาหมาย

แหง
รายการ

99
242

แหง
รายการ
แหง3/
รายการ
แหง

99
242
99

ผลการดําเนินงาน1/
จํานวน
รอยละ
101
241

102.02
99.58

ผานขั้นตอนนี้ทั้งหมดแลว
ผานขั้นตอนนี้ทั้งหมดแลว
2
2.02
4
1.65
100 101.01
235
97.11
101 102.02

3. การมีแผนธุรกิจ/วางแผนกิจกรรมการใชประโยชน
ที่มา : รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
หมายเหตุ : 1/ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการ และจํานวนรายการจากเดิม
ทําใหมีสถาบันเกษตรกรรวมดําเนินการ 101 แหง 241 รายการ ในพื้นที่ 46 จังหวัด
2/
มีสถาบันเกษตรกรที่สามารถจัดหาผูรับจาง ทําสัญญาจาง และดําเนินการได 101 แหง 239 รายการ หรือ
รอยละ 98.76 ของเปาหมาย จําแนกเปน สหกรณ 98 แหง 230 รายการ และกลุมเกษตรกร 3 แหง 9 รายการ
3/
สถาบันเกษตรกรนับซ้ํา (แหง) เนื่องจากบางแหงไดรับการสนับสนุนมากกวา 1 รายการ

ในสวนของรายการที่สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนหลัก พบวา สถาบันเกษตรกร
สวนใหญ รอยละ 61.05 ขอรับการสนับสนุนเปนชุดอุปกรณแปรรูปผลผลิต เชน เครื่องสีขาว เครื่องสับ
มัน สําปะหลั ง เครื่องคัด เกรดผลไม เครื่องทําลู กชิ้น/ไสกรอก เครื่องแลเนื้ อ และเครื่องพาสเชอไรซน ม
รองลงมา รอยละ 37.89 เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงเรือน โรงคลุม อาคารรวบรวม อาคารแปรรูป
ผลผลิต และลานตากผลผลิต ในสวนสุดทาย รอยละ 24.21 เปนกลุมของรถบรรทุกหองเย็น (ขนาด 4 ลอ
และ 6 ลอ) และรถโฟลคลิฟต (ภาพที่ 4.30)
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80.00%
60.00%
40.00%

61.05%
37.89%

24.21%

20.00%
0.00%

โครงสรางพื้นฐานฯ

ชุดอุปกรณแปรรูปฯ

รถบรรทุก/โฟลคลิฟต

ภาพที่ 4.30 กลุมรายการที่ไดรับการสนับสนุนหลัก
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : สถาบันเกษตรกรรับการสนับสนุนไดมากกวา 1 กลุม

ทั้งนี้ จากการสอบถามผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกรเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ
ที่ขอรั บการสนั บ สนุน พบว า รายการที่ ขอรับ การสนับ สนุน รอยละ 72.64 เปน โครงสร างพื้ น ฐานและ
อุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไมเคยมีมากอน เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง รถบรรทุกหองเย็น ตูแชเย็น และ
อาคารแปรรูปผลผลิต สวนที่เหลือ รอยละ 27.36 เปนโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่สถาบันเกษตรกรมีอยูเดิม
เชน เครื่องสีขาว รถโฟลคลิฟต ชุดพาสเชอไรซ และเครื่องบดผสมอาหาร แตเนื่องจากมีการชํารุดเสียหาย
ซอมแซมบอยครั้ง หรือยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการใชงาน จึงขอสนับสนุนเพิ่มเติม (ภาพที่ 4.31)
มีอยูเดิม,
27.36%

ไมม,ี 72.64%

ภาพที่ 4.31 โครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูปที่มีอยูกอนเขาโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ

นอกจากนี้ ผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกร รอยละ 87.37 เห็นวา ไดรับ
การสนับสนุนอุปกรณครบถวนตามรายการที่เสนอขอ และอีกรอยละ 12.63 ยังขาดอุปกรณบางรายการ
เนื่องจากกรอบวงเงินจํากัด มีการเปลี่ยนแปลงราคา และไมมีเงินสมทบเพิ่มเพียงพอ ทั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ตอการไดรับการสนับสนุนอุปกรณตามรายการที่ขอ ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.20 (ภาพที่ 4.32)
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ไมครบถวน,
12.63%

ระดับมากที่สุด
คะแนน 9.20
ครบถวน,
87.37%

ภาพที่ 4.32 ความครบถวนของอุปกรณที่เสนอขอสนับสนุน
ที่มา : จากการสํารวจ

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน มีสถาบัน
เกษตรกร จํานวน 92 แหง ไดเริ่มมีการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
และสามารถรวบรวมขอมูลผลประโยชน จําแนกเปน ดานการรวบรวมผลผลิต เชน ขาว พืชผัก ผลไม
มัน สําปะหลัง และปาลม น้ํามัน ในภาพรวมรวบรวมไดแ ลว 345,368.50 ตัน คิด เปน มูล คา ประมาณ
4,763.43 ลานบาท และดานการแปรรูปหรือจําหนาย เชน มันสําปะหลังเสน นมพาสเชอไรซ เนื้อแล และ
ผลิตภัณฑแปรรูปอื่น ๆ ปริมาณ 142,244.70 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,617.89 ลานบาท ทั้งนี้ มีเกษตรกร
ที่ไดรับประโยชนในเบื้องตน 419,145 ราย (ตารางที่ 4.145)
ตารางที่ 4.145 การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
รายการ
หนวย
1. การไดรับประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
แหง
2. การรวบรวมผลผลิต
2.1 ปริมาณ
ตัน
2.2 มูลคา
ลานบาท
3. การแปรรูปหรือจําหนาย
3.1 ปริมาณ
ตัน
3.2 มูลคา
ลานบาท
4. จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรบั ประโยชน
ราย
ที่มา : รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

จํานวน
92
345,368.50
4,763.43
142,244.70
1,617.89
419,145

4.2) ความเห็นตอการไดใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
พบวา รอยละ 81.13 ของรายการที่ขอรับการสนับสนุนไดเริ่มมีการใชประโยชนแลว เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง
ตูแชเย็น เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ เครื่องทําลูกชิ้น ทําไสกรอก เครื่องพาสเชอไรซนม รถบรรทุก
หองเย็น และรถโฟลคลิฟต สวนที่เหลือ รอยละ 18.87 ของรายการที่ขอรับการสนับสนุน ยังไมนํามาใช
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ประโยชน เนื่องจากอยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ หรือบางแหงดําเนินการเรียบรอยแลว แตเลย
ชวงเวลาที่จะใชงาน จําเปนตองรอฤดูกาลรอบถัดไป เชน เครื่องสีขาว และเครื่องชั่งผลผลิต (ภาพที่ 4.33)
ยังไมใช,
18.87%
เริ่มใชแลว,
81.13%

ภาพที่ 4.33 การใชประโยชนอุปกรณที่ขอรับการสนับสนุน
ที่มา : จากการสํารวจ

ในส วนของกลุมผูที่ไดใช ประโยชน หรือไดเ ขามาใช บริการหลักจากอุปกรณ ที่
สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน พบวา รอยละ 76.89 สถาบันเกษตรกรเปนผูใชประโยชนเองเปนหลัก
โดยสวนใหญจะเปนโครงสรางพื้นฐาน โรงเรือน อาคารแปรรูป และชุดอุปกรณแปรรูปผลผลิต รองลงมา
รอยละ 35.85 เปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกรทั่วไปในลักษณะมาใชบริการ เชน เครื่องคัดผลไม
เครื่องสีขาวขนาดเล็ก เครื่องสับมันสําปะหลัง และเครื่องชั่งผลผลิต และรอยละ 6.60 เปนการใหบริการ
แกสถาบันเกษตรกรอื่นหรือกลุมเครือขาย เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง เครื่องสีขาวขนาดเล็ก และรถบรรทุกหองเย็น
(ภาพที่ 4.34)
100.00%
80.00%

76.89%

60.00%
35.85%

40.00%
20.00%
0.00%

6.60%
สถาบันเกษตรกร

สมาชิก/เกษตรกรทั่วไป

เครือขาย

ภาพที่ 4.34 กลุมผูที่ไดใชประโยชนหลัก
ที่มา : จากการสํารวจ

244
4.3) ผลประโยชน ที่ส ถาบัน เกษตรกรได รับ หรื อคาดวาจะไดรับ จากการสั มภาษณ
ผูจัดการหรือผูแทนสหกรณถึงประโยชนที่ไดรับภายหลังการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูป
ผลผลิตตาง ๆ พบวา มีประโยชนเกิดขึ้นตอสถาบันเกษตรกรในหลายดาน ไดแก (ตารางที่ 4.146)
(1) เพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 43.16 เห็นวา
ชว ยเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิตและสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดเพิ่มขึ้น เชน กรณีสหกรณ
การเกษตรทาแซะ จํากัด ไดรับการสนับสนุนการกอสรางที่เทปาลม ขนาด 90 ตารางเมตร จากเดิมไมเคย
รับซื้อปาลมจนสามารถมาเปดรับซื้อปาลมทะลายไดแลว 385 ตัน หรือกรณีสหกรณโคนมกุยบุรี จํากัด
ไดรับสนับสนุนแท็งกเย็นเก็บน้ํานมดิบ จากเดิมเคยรวบรวมน้ํานมดิบได 20 ตัน เพิ่มเปน 35 ตัน
(2) เพิ่มกําลังการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 27.37 เห็นวาชวยเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตหรือกําลังการผลิต เชน สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ไดรับชุดพาสเชอไรซน้ํานมเครื่องใหม
ทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งเคยผลิตได 1,250 เพิ่มเปน 2,000 ลิตร/ชั่วโมง และสหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด
ไดรับเครื่องแลเนื้อ ขนาด 0.5 แรงมา สามารถผลิตเนื้อแลเพิ่มขึ้นจาก 20 เปน 60 กิโลกรัม/วัน
(3) เพิ่มมูลคาของผลผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 35.79 เห็นวาชวยเพิ่มมูลคา
ของผลผลิต กรณีของสหกรณการเกษตรเขื่อนชาง จํากัด ไดรับสนับสนุนเครื่องสับมันสําปะหลัง ไดนํามาใช
ประโยชนโดยนํามันสําปะหลังสดราคา 2 บาท/กิโลกรัม มาเขาเครื่องสับแปรรูปเปนมันเสนเพื่อจําหนายราคา
5 - 6 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเมื่อหักน้ําหนักผลผลิตที่ตองสูญเสียไปแลวจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 25
(4) เพิ่มผลิตภัณฑใหม สถาบันเกษตรกร รอยละ 27.37 เห็นวาชวยเพิ่มผลิตภัณฑใหม
กรณีสหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด จากเดิมมีผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อ 8 รายการ เพิ่มเปน 12 รายการ
โดยมีรายการผลิตภัณฑที่เพิ่ม ไดแก เนื้อแล เนื้อบด ลูกชิ้น และเนื้อเสียบไม
(5) ลดตนทุนการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 36.84 เห็นวาสามารถชวยลด
ตนทุนการผลิตได เชน สหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม-ลําพูน จํากัด ไดรับสนับสนุนชุดเครื่องลางถาดไขขนาด
500 ถาด/ครั้ง ชวยลดตนทุนคาลางถาด จากเดิม 0.32 บาท/แผง เหลือ 0.06 บาทตอแผง หรือกรณีสหกรณ
การเกษตรบอไร จํากัด ไดรับสนับสนุนชุดเครื่องคัดมังคุด สามารถชวยลดคาใชจายในการคัดมังคุดจาก
1 บาท/กิโลกรัม เหลือ 0.20 บาท/กิโลกรัม
(6) ลดเวลาการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 22.10 เห็นวาชวยลดเวลาในการผลิต
กรณีสหกรณการเกษตรบอไร ไดรับเครื่องคัดมังคุด สามารถลดเวลาการคัดมังคุด จากเดิมใชเวลา 2 ชั่วโมง/ตัน
เหลือเพียง 0.5 ชั่วโมง/ตัน
(7) ประโยชนในดานอื่น ๆ สถาบันเกษตรกร รอยละ 14.74 เห็นวามีประโยชน
ในดานอื่น ๆ ดวย เชน สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด ไดรับเครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ชวยเรื่อง
การรักษาคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้โครงการฯ ยังชวยสงเสริมใหเกิดการแปรรูปผลผลิตในสถาบัน
เกษตรกรมากขึ้น และชวยเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก
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ตารางที่ 4.146 ผลประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับของสถาบันเกษตรกร
รายการ
1. ผลประโยชนที่ไดรับของสถาบันเกษตรกร (รอยละ)
2. ตัวอยางอุปกรณและสหกรณ
เปรียบเทียบ
2.1 กอสรางที่เทปาลมพรอมอุปกรณ
กอน
/สหกรณการเกษตรทาแซะ จํากัด
หลัง
2.2 แท็งกเก็บน้ํานมดิบ/สหกรณ
กอน
โคนมกุยบุรี จํากัด
หลัง
2.3 รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 4 ลอ
กอน
/สหกรณการเกษตรทายาง จํากัด
หลัง
2.4 ชุดพาสเชอไรซนา้ํ นมเครือ่ งใหม
กอน
/สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
หลัง
จํากัด
2.5 เครื่องแลเนื้อ ขนาด 0.5 แรงมา
กอน
/สหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด
หลัง
2.6 เครื่องสับมันสําปะหลัง/
กอน
สหกรณการเกษตรเขื่อนชาง จํากัด

เพิ่มปริมาณ
การรวบรวม
43.16

ผลประโยชนที่ไดรับ
เพิ่มกําลัง
เพิ่มมูลคา
การผลิต
ของผลผลิต
27.37
35.79

เพิ่ม
ผลิตภัณฑใหม
27.37

ไมเคยรับซื้อ
385 ตัน/ป
20 ตัน
35 ตัน
9.16 ตัน
10.71 ตัน
1,250 ลิตร/ชม.
2,000
ลิตร/ชม.
20 กก./วัน
60 กก./วัน

2.7 เครื่องอบเมล็ดกาแฟ
/สหกรณการเกษตรกระบุรี
จํากัด
2.8 ชุดอุปกรณแปรรูปเนื้อ เชน
เนื้อบด ลูกชิ้น เนื้อเสียบไม
/สหกรณการเกษตรหนองสูง
จํากัด
2.9 เครื่องทําไอศกรีม ขนาด 3 หัว/
สหกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด

กอน

มันสด 2 บาท/
กก.
มันเสน
6 บาท/กก.
เกรดรวม 70 บาท/กก.

หลัง

เกรดพรีเมี่ยม 90 บาท/กก.

2.10 โรงสีขาวขนาด 24 ตัน/วัน
/สหกรณการเกษตร
อาจสามารถ จํากัด

กอน

หลัง

กอน

8 รายการ

หลัง

12 รายการ

กอน

ไมมี
ไอศกรีม
ซอฟตเสิรฟ
รวบรวมขาวเปลือก
รวบรวมขาวเปลือก
และแปรรูปขาว

หลัง

หลัง
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ตารางที่ 4.146 ผลประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับของสถาบันเกษตรกร (ตอ)
ผลประโยชนที่ไดรับ
ลดตนทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต ประโยชนอื่น ๆ
1. ผลประโยชนที่ไดรับของสถาบันเกษตรกร (รอยละ)
36.84
22.10
14.74
2. ตัวอยางอุปกรณและสหกรณ
เปรียบเทียบ
2.11 ชุดเครื่องลางถาดไข
กอน
0.32 บาท/แผง
/สหกรณผเู ลี้ยงไกไข
หลัง
0.06 บาท/แผง
เชียงใหม-ลําพูน จํากัด
2.12 ชุดเครื่องคัดมังคุด
กอน
1.0 บาท/กก.
2.0 ชม./ตัน
/สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด
หลัง
0.2 บาท/กก.
0.5 ชม./ตัน
2.13 เครื่องปรับปรุงคุณภาพขาวสาร
กอน
60 ตัน/24 ชม.
/สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
หลัง
60 ตัน/12 ชม.
2.14 เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพ
กอน
เครื่องเกา
น้ํานม/สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด
เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ
หลัง
ใหไดมาตรฐาน
2.15 รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 6 ลอ
กอน
ไมมี
/สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
ชวยรักษาคุณภาพ
หลัง
ระหวางขนสง
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนจุดประสงคหลักในการขอรับการสนับสนุนของแตละสถาบันเกษตรกร
รายการ

ในสวนของอัตราการใชประโยชนในเชิงเปรียบเทียบกับศักยภาพสูงสุดของโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณแปรรูปผลผลิตที่สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน พบวา สถาบันเกษตรกร รอยละ 35.30
มีการใชงานอยูระดับมากที่สุด หรือมีการใชงานอุปกรณตาง ๆ อยูในชวง รอยละ 81 - 100 ของศักยภาพ
สูงสุดของของโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูปผลผลิตที่ไดรับการสนับสนุน รองลงมา รอยละ 18.82
มีก ารใชง านอยูใ นระดับ ปานกลาง (รอ ยละ 41 - 60) รอ ยละ 17.65 มีก ารใชง านอยูใ นระดับ มาก
(รอยละ 61 - 80) รอยละ 15.29 ใชงานในระดับนอย (รอยละ 21 - 40) และรอยละ 12.94 มีการใชงาน
ในระดับนอยที่สุด (รอยละ 1 - 20) ทั้งนี้ ในสวนของสถาบันเกษตรกรที่ยังมีการใชงานอยูในระดับนอยถึง
นอยที่สุด เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณหรือการกอสรางพึงแลวเสร็จ และบางสวนยังคงตองรอเวลาที่ผลผลิต
ทางการเกษตรที่เกี่ยวของถึงชวงเวลาใหผลผลิตจึงจะเริ่มมีการใชงานหรือใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน
และอุปกรณแปรรูปนั้นได (ภาพที่ 4.35)
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มากที่สุด,
35.30%

มาก, 17.65%

นอยที่สุด,
12.94%
นอย,
15.29%

ปานกลาง,
18.82%

ภาพที่ 4.35 ระดับการใชประโยชนจากโครงการพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
ที่มา : จากการสํารวจ

4.4) ความเห็นตอการไดรับประโยชนและการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรของสมาชิก
ในดานของการไดรับประโยชนจากโครงการ สมาชิกของสถาบันเกษตร รอยละ 81.29 เห็นวาไดรับประโยชน
จากโครงการ ทั้งประโยชนทางตรงจากการไดมาใชบริการโครงสรางพื้นฐาน เครื่องจักรหรืออุปกรณตาง ๆ
และทางออม คือ เมื่อสถาบันเกษตรกรมีอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ยอมทําใหมีการทํางานดีขึ้น ผลประกอบการ
ดีขึ้นยอมเปนผลดีตอสมาชิกดวย สวนที่เหลือ รอยละ 18.71 เห็นวาไมไดรับประโยชน เนื่องจากเปนอุปกรณ
ที่นํามาใชประโยชนใชเฉพาะสถาบันเกษตรกรเทานั้น ไมไดนํามาใหบริการแกสมาชิก สําหรับความเห็นตอ
การพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกรจากโครงการ สมาชิก รอยละ 98.06 เห็นวาสอดคลองกับ
ความตองการ สวนที่เหลือรอยละ 1.94 เห็นวาไมสอดคลอง (ตารางที่ 4.147)
ตารางที่ 4.147 ความเห็นตอการไดรับประโยชนและการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
รายการ
1. การไดรับประโยชนจากโครงการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
1.1 ไดรับประโยชน
1.2 ไมไดรับประโยชน
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกร
2.1 สอดคลองกับความตองการ
2.2 ไมสอดคลองกับความตองการ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
81.29
18.71
98.06
1.94
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4.5) ความพึงพอใจตอโครงการ ผูจัดการหรือผูแทนสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอ
โครงการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 9.14 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ในทุกประเด็น โดย 3 อันดับแรก คือ เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ที่คาคะแนน 9.29 รองลงมา คือ การไดรับ
ประโยชนของเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ที่คาคะแนน 9.25 และการชวย เพิ่มศักยภาพและ
ความเขมแข็งของสหกรณ ที่คาคะแนน 9.08 (ตารางที่ 4.148)
ตารางที่ 4.148 ความพึงพอใจตอโครงการ
ประเด็น
1. สัดสวนงบประมาณที่โครงการอุดหนุนใหสถาบันเกษตรกร
2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
3. ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ
4. การไดรับประโยชนของเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร
5. การไดรับประโยชนของสถาบันเกษตรกร
6. การชวยเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของสหกรณ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

ความพึงพอใจ
คาคะแนน
แปลผล
8.94
มากที่สุด
9.29
มากที่สุด
8.95
มากที่สุด
9.25
มากที่สุด
9.07
มากที่สุด
9.08
มากที่สุด
9.14
มากที่สุด

5) ขอคนพบ
เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน มีกรอบระยะเวลาจํากัด ประกอบกับสถาบันเกษตรกร
ไมไดเตรียมการจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนในระยะยาวไวลวงหนา สงผลใหเกิดอุปสรรค ดังนี้
5.1) การจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนลาชา มีความผิดพลาดของ
เอกสาร เนื่องจากเจาหนาที่ของสถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาดความรูและความชํานาญ ทําใหเสียเวลา
ในการตรวจสอบความถูกตอง
5.2) สถาบันเกษตรกรบางแหงไดรับการสนับสนุนอุปกรณยังไมครบถวนตามที่ไดขอ
สนับสนุน เนื่องจากราคาอุปกรณมีการปรับสูงกวากรอบงบประมาณที่กําหนดไว จึงมีการปรับเปลี่ยนและ
ลดบางรายการใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
5.3) สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนชุดอุปกรณบางสวน เปนอุปกรณที่สหกรณ
ไมเคยมีมากอน เจาหนาที่ยังขาดความรูความชํานาญในการใชอุปกรณ
5.4) สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนชุดอุปกรณที่นําผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร เชน ไสกรอก ลูกชิ้น ขนมพายสับปะรด บางแหงตองการคําแนะนําในการขอมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) และมาตรฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม
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5.5) การใชประโยชนของโครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณในบางสถาบันเกษตรกร
ไมเปนไปตามแผน เนื่องจากการกอสรางและติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จเลยชวงที่มีผลผลิตทางการเกษตร
จําเปนตองรอฤดูการผลิตถัดไปจึงจะเริ่มใชประโยชนได
5.6) สถาบันเกษตรกรบางสวน โดยเฉพาะที่พึ่งเริ่มมีการแปรรูปผลผลิตหรือทําผลิตภัณฑใหม
ยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการและความรูดานการตลาดยุคใหม
6) ขอเสนอแนะ
6.1) ควรใหสถาบันเกษตรกรแตละแหงจัดทําแผนงาน/โครงการ ทั้งแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการสนับสนุนในกรณีที่มีโครงการอีกในอนาคต
6.2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรใหมีความพรอมในการใชงานอุปกรณ
หลังจากไดการสนับ สนุนอุปกรณตาง ๆ เรียบรอยแลว เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6.3) ควรมีการติดตามผลการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับ
การสนับสนุน ในสถาบันเกษตรกรตาง ๆ รวมทั้งการใหคําแนะนําดานแผนธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในชวง 1 - 2 ปแรก เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
6.4) ควรใหคําแนะนําแกสถาบันเกษตรกรที่ไดรับอุปกรณแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑ
อาหารรูปแบบตาง ๆ ในการขอมาตรฐานสินคา เชน อย. GMP Halal
6.5) ควรมีการเชื่อมโยงตลาดใหแกสถาบันเกษตรกรไดมีชองทางการจําหนายผลผลิต
เพิ่มขึ้น และใหคําแนะนําดานการตลาดยุคใหม หรือ ตลาดออนไลน เปนตน
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกรตาง ๆ

รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 4 ลอ จํานวน 1 คัน
และหองเย็น ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 หอง
สหกรณสงเสริมเกษตรกรพนา จํากัด จังหวัดอํานาจเจิรญ

เครื่องสับมันสําปะหลัง
สหกรณชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จํากัด
จังหวัดศรีสะเกษ

รถกระบะบรรทุกหองเย็น
สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี

รถบรรทุกหองเย็น สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูป
และสงออกจังหวัดตราด จํากัด

เครื่องสับมันสําปะหลัง
สหกรณการเกษตรเขื่อนชาง จํากัด
จังหวัดศรีสะเกษ

รถกระบะบรรทุกหองเย็น
สหกรณการเกษตรหนองภัยศูนย จํากัด
จังหวัดหนองบัวลําภู

โรงเรือน พรอมเครื่องแว็กสม
กลุมเกษตรกรทําไรโปงน้ํารอน จังหวัดเชียงใหม

เครื่องปอกกระเทียม
สหกรณการเกษตรแมสะเรียง จํากัด จังหวัดแมฮองสอน
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การกอสรางโรงสีขาว ขนาด 24 ตันตอวัน
สหกรณการเกษตรอาจสามารถ จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด

การกอสรางอาคารแปรรูป ขนาด 150 ตารางเมตร
สหกรณการเกษตรหวยคต จํากัด จังหวัดอุทัยธานี

ตูนึ่งอาหารแสตนเลส ขนาด แบบ 24 ถาด 2 ประตู
สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี

ชุดพาสเชอไรซนม ขนาด 2 ตันตอชั่วโมง
สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เครื่องแลเนื้ออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต
สหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม

เครื่องสับมันสําปะหลัง ขนาด 15 - 20 ตันตอชั่วโมง
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส.อุทัยธานี จํากัด จังหวัดอุทัยธานี

รถบรรทุกหองเย็น 6 ลอ ขนาด 150 แรงมา
สหกรณผเู ลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด จังหวัดนครปฐม

รถบรรทุกหองเย็น 4 ลอ และ 6 ลอ
สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง
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4.13 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
4.13.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
สถาบันเกษตรกรเปนผูที่มีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกยางพารา
และเปนผูนํากลไกตลาดในทองถิ่น ทําใหเกษตรกรสมาชิกจําหนายผลผลิตไดสูงขึ้น แตจากผลการรวบรวม
ยางพาราของสถาบันเกษตรกรยังเปนจํานวนนอยมาก เนื่องจากสถาบันเกษตรกรเปนสถาบันของสมาชิกเกษตรกร
ที่มีรายไดนอย ยังขาดโอกาสในการลงทุนในทรัพยสินและอุปกรณเพื่อบริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได
อยางทั่วถึง อีกทั้งเกษตรกรผูปลูกยางรายยอยประสบปญหาราคายางพาราผันผวนและตกต่ําอยางตอเนื่อง
ซึ่งภาครัฐมีนโยบายมุงหวังใหสถาบันเกษตรกรเปนกลไกและเครื่องมือในการชวยแกปญหาราคายางพาราตกต่ํา
รวมทั้งสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคามากยิ่งขึ้น
กรมสงเสริมสหกรณ จึงจัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา
ในสถาบันเกษตรกร เพื่อใหสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ พรอมที่จะเปนกลไกชวยแกไข
ปญหาราคายางพาราตกต่ํา เปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต ขั้นตน ขั้นกลาง รวมทั้งสงเสริมให
สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคาใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยในการจัดทํา
โครงการครั้งนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่อรวบรวมยางพารา อุปกรณการตลาด และอุปกรณ
การแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราใหเพิ่มมากขึ้น
2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา
ขั้นตนและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร และชะลอผลผลิตออกสูตลาดจากการจัดเก็บยางพารา
2.2) เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
3) เปาหมายของโครงการ ดําเนินการในพื้นที่ 24 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 62 แหง
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดยกรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ
340.4299 ลานบาท
5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.13.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากกรมสงเสริมสหกรณ
1.2) สอบถามเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่โครงการ จังหวัดละ 1 ราย
รวม 23 ราย
1.3) สัมภาษณประธาน/ผูจัดการ/ผูแทนสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 44 แหง
จํานวน 44 ราย และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 44 แหง 223 ราย
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2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงาน ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.13.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
กรมสงเสริมสหกรณไดรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
เพื่อจัดซื้อจัดจางโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณ สําหรับการรวบรวมและแปรรูปยางพารา กําหนดเปาหมาย
ในพื้นที่ 24 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 62 แหง 149 รายการ งบประมาณ 340.4299 ลานบาท
โดยในระหวางดําเนินงาน สถาบันเกษตรกรบางแหงขอยกเลิกการสนับสนุน และไดมี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง และรายการที่ขอยกเลิก
จัดสรรไปดําเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและโครงการสนับสนุน
อุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 56.4319 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 ของงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร (340.4299 ลานบาท)
สรุปงบเงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อกอสรางโครงสรางพื้นฐานและจัดซื้ออุปกรณ
สําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพาราใน 23 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 283.9980 ลานบาท ดําเนินการโอนใหสถาบัน
เกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 จํานวน 270.0867 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.10 ของงบประมาณ
ที่ไดรับ 283.9980 ลานบาท และสงคืน 13.9113 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.90 (ภาพที่ 4.36)
งบอุดหนุน
โครงการฯ
83.42%
เบิกจายแลว
95.10%

จัดสรรไป
ดําเนินงาน
โครงการอื่น
16.58%

สงคืนเปน
รายได
แผนดิน…
340.4299 ลานบาท

283.9980 ลานบาท

ภาพที่ 4.36 การเบิกจายงบประมาณ
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
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ดานความทันเวลาในการโอนเงินสนับสนุนใหกับสถาบันเกษตรกร เจาหนาที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดทุกจังหวัดเห็ นวาทั นเวลา ดานความพอเพียงของงบประมาณ เจาหนาที่รอยละ 90.91
เห็ น ว า งบประมาณที่ ส ถาบั น เกษตรกรไดรั บ การสนับ สนุน เพีย งพอแล ว และอี กร อยละ 9.09 เห็ น ว า
ไมเพียงพอ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรบางแหงไดรับงบประมาณไมครบตามที่เสนอขอ ทําใหไมสามารถ
จัดซื้ออุปกรณไดครบตามตองการ (ตารางที่ 4.149)
ตารางที่ 4.149 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
รายการ
1) ความทันเวลา
ทันเวลา
ลาชา
2) ความเพียงพอ
เพียงพอ
ไมพียงพอ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
100.00
0.00
100.00
90.91
9.09

2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ กําหนดเปาหมายในพื้นที่ 24 จังหวัด
สถาบันเกษตรกร 62 แหง โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดรวมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด เชน เปนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การสหกรณหรือกลุมเกษตรกร สามารถปดบัญชีไดในปปจจุบัน มีประสบการณในการรวบรวมผลผลิตมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑตองเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ที่แปรรูปผลผลิตไมนอยกวา 1 ป
และมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดําเนินการคัดเลือกได 62 แหง ครบตามเปาหมาย
2.2) การประชุมชี้แจง สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดประชุมชี้แจงโครงการรวมกับ
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขหลักเกณฑในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
เขารวมโครงการ และใหคําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร แนวทางการจัดซื้อจัดจาง ใหแกผูแทนสถาบัน
เกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมดไดเขารวมการประชุมชี้แจงดังกลาว
2.3) การสนับสนุนอุปกรณและกอสรางโครงสรางพื้นฐานแกสถาบันเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตองสมทบงบประมาณอีกไมนอยกวารอยละ 10 เพื่อกอสราง จัดซื้อจัดหา
โครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดแนะนําและ
ติดตามผลใหสถาบันเกษตรกรดําเนินการจัดซื้อจัดหาโครงสรางพื้นฐาน หรืออุปกรณตามแนวทางที่กําหนดให
แลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2561 เปาหมายรายการโครงสรางพื้นฐาน หรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกร
ไดรับการสนับสนุน จํานวน 149 รายการ
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2.4) ความคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงาน เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัด เห็นวา
กระบวนการดําเนินงานภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.88 และผูแทนสถาบัน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.78 (ตารางที่ 4.150)
(1) ความรูความเขาใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินโครงการ เจาหนาที่และผูแทน
สถาบันเกษตรกรมีความเห็นวาอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.21 และ 8.82 ตามลําดับ เนื่องจาก
หนวยงานไดมีการประชุมซักซอมทําความเขาใจในรายละเอียดโครงการเปนระยะ ๆ
(2) หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ เจาหนาที่และผูแทน
สถาบันเกษตรกรเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.22 และ 9.12 ตามลําดับ ซึ่งเปน
การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน สามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกกําหนดผูเขารวมโครงการและ
มีประโยชนในการดําเนินงานโครงการมาก
(3) การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ เจาหนาที่และผูแทนสถาบัน
เกษตรกรความเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด คาคะแนน 8.50 และ 8.83 ตามลําดับ
(4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนิ นโครงการ ทั้งเจาหนาที่และผูแทน
สถาบันเกษตรกรเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.54 และ 8.16 ตามลําดับ เนื่องจากเปน
งบประมาณกลางป มีเวลาใหดําเนินการไมมาก
(5) ระยะเวลาการรั บสมัครสถาบันเกษตรกรเขาร วมโครงการ เจาหนาที่เห็นวา
เหมาะสมระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.71 คะแนน โดยเห็นวา ระยะเวลาในการดําเนินงานเรงรัดมาก
สถาบันเกษตรกร ไมสามารถเตรียมเอกสารไดทัน
(6) การติด ตามและรายงานผลการดําเนิน งาน ผูแ ทนสถาบัน เกษตรกรเห็น วา
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.03 คะแนน
ตารางที่ 4.150 ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดและสถาบันเกษตรกรตอกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
คะแนนความเหมาะสม
เฉลี่ย
เจาหนาที่ สถาบันเกษตรกร
1) ความรู/ความเขาใจของเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 8.21
8.82
8.60
2) หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ
8.22
9.12
8.80
3) การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ
8.50
8.83
8.71
4) ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
7.54
8.16
7.94
5) ระยะเวลาการรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ
6.71
6.71
6) การติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
9.03
9.03
เฉลี่ย
7.88
8.78
8.48
แปลผล
มาก
มากที่สุด มากทีส่ ุด
ที่มา : จากการสํารวจ
ประเด็น

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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3) ผลได (Outputs)
3.1) สถาบันเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณเพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยมีสถาบันเกษตรกร
ที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งหมดในพื้นที่ 24 จังหวัด 62 แหง รายการสนับสนุนรวม 149 รายการ
3.2) สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ และกอสราง
โครงสรางพื้น ฐาน โดยเปน ผูดําเนิน การตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะของโครงสราง หรืออุป กรณตาม
ความตองการของสถาบันเกษตรกร การดําเนินการจัดซื้อจัดจางยึดถือระเบียบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
โดยมีเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณติดตามและใหคําแนะนํา และสถาบันเกษตรกรสมทบเงินเพิ่มไมนอยกวา
รอยละ 10 แตเนื่องจากมีการยกเลิกการสนับสนุนบางรายการ สรุปสนับสนุนใหแกสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น
23 จังหวัด 58 สหกรณ 133 รายการ สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนดและ
สามารถจัดหาผูรับจางไดทั้ง 58 แหง 133 รายการ ภายในเดือนกันยายน 2561 และ ณ เดือนกรกฎาคม
2562 ดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐานหรือติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ 57 แหง 131 รายการ คิดเปน
รอยละ 98.28 และ 87.92 ของจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนตามลําดับ (ตารางที่ 4.151)
ตารางที่ 4.151 ผลการดําเนินงานโครงการ
การดําเนินการ
1) สหกรณที่เขารวมโครงการ

หนวย เปาหมาย
แหง
รายการ

62
149

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
รอยละ
58
93.55
133
89.26

2) การจัดซื้อจัดจาง
2.1) ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา

แหง
62
57
98.28
รายการ
149
131
87.92
2.2) คงเหลืออยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
แหง
62
1
1.72
รายการ
149
2
1.34
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ
หมายเหตุ : สถาบันเกษตรกรขอยกเลิกการรับการสนับสนุนบางรายการ เนื่องจากติดปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่

สถาบันเกษตรกรเห็นวา การจัดซื้อจัดจาง กํากับการกอสราง จัดซื้อ ตรวจรับ
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.84 มีความโปรงใส แตมีรายละเอียดในการดําเนินการ
คอนขางมาก
สําหรับสถาบันเกษตรกรที่ไมสามารถดําเนินการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณไดทัน
ภายในเดือนกันยายน 2561 และไดมีการขยายระยะเวลา พบวา รอยละ 71.11 สามารถดําเนินการได
ตามแผนที่เสนอขอขยายระยะเวลา และรอยละ 28.89 ดําเนินการลาชากวาแผน เนื่องจากชวงเวลาดําเนิน
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โครงการเปนชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคในการกอสราง และผูรับเหมาไมสามารถดําเนินการไดเสร็จทันเวลา
หรือตองนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศจึงตองใชเวลาในการขนสง (ภาพที่ 4.37)
ลาชากวาแผน
28.89%
ดําเนินการไดตาม
แผน
71.11%

ภาพที่ 4.37 การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรหลังจากขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่มา : จากการสํารวจ

3.3) ชนิด ของโครงสรางพื้น ฐานหรืออุป กรณที่ส ถาบัน เกษตรกรไดรับ การสนับสนุน
จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา รอยละ 53.19 ของโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกร
ไดรับการสนับสนุน เปนโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกรมีอยูแลวกอนเขารวมโครงการ
เชน รถโฟลคลิฟต จักรรีดยาง ตะกงพรอมแผนเสียบ แตผานการใชงานมานาน บางสวนชํารุดเสียหาย ทําให
ตองซอมแซมบอยครั้ง สงผลตอความรวดเร็วในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑยางพารา และ
รอยละ 46.81 เปนโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไมมีกอนเขารวมโครงการ เชน ลานตาก
เครื่องชั่งพรอม โรงคลุม เครื่องกรองน้ํา เครื่องตรวจโลหะ อุปกรณแปรรูป ไดแก เครื่องตีฟองเพื่อการแปรรูปหมอน
เครื่องอัดเครปยางพารา (ภาพที่ 4.38)

ไมมี
46.81%

มี
53.19%

ภาพที่ 4.38 โครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณแปรรูปที่สถาบันเกษตรกรไดรับ
ที่มา : จากการสํารวจ

3.4) ความคิดเห็นตอโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบัน
เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงสรางพื้นฐาน เชน โกดัง อาคารเก็บสินคา อุปกรณรวบรวม และอุปกรณ
แปรรูป ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.98 ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถลดตนทุน
การผลิตได รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดรายไดเพิ่มขึ้น แตสถาบันเกษตรกรบางแหงยังมีความตองการ
โครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูปในสวนที่ขาดเพิ่มเติม ดานความเหมาะสมของโครงสรางพื้นฐานและ
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อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรเห็นวา มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 9.30 และ 9.08 ตามลําดับ เนื่องจากเปนการเสนอขอรับการสนับสนุนตามความตองการ
ของสถาบันเกษตรกรเอง สามารถทําใหกระบวนการผลิตของสถาบันเกษตรกรรวดเร็วขึ้น และผลิตภัณฑ
ยางพารามีคุณภาพมากขึ้น (ตารางที่ 4.152)
ตารางที่ 4.152 ความคิดเห็นของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกหลังจากสถาบันเกษตรกรไดรับ
และใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
คะแนน
แปลผล
สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
8.98
มากที่สุด
9.30
9.08 มากที่สุด

ประเด็น
1) ความพึงพอใจตอโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณการแปรรูป
2) ความเหมาะสมของโครงสรางพืน้ ฐาน/อุปกรณการแปรรูป
ที่มา : จากการสํารวจ

สถาบันเกษตรกร รอยละ 42.25 เห็นวา โครงสราง/อุปกรณการแปรรูปที่ไดรับ
เพียงพอแลว ที่เหลือเห็นวายังไมเพียงพอ ตองการลานตาก เครื่องอัดเครป ตะกง เครื่องสับยางกอนถวย
โรงอบยางพารา และโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ เชน โกดังเก็บยาง ระบบบําบัดน้ําเสีย ไฟฟาและแกส และ
เกษตรกร เห็น วา ความพอเพีย งของโครงสรางพื้น ฐานหรืออุป กรณที่ไดรับ การสนับ สนุน เกษตรกร
รอยละ 60.69 เห็นวาเพียงพอแลว รอยละ 29.48 เห็นวายังไมเพียงพอ ควรมีลานตาก โกดัง เครื่องเครปยาง
รถโฟลคลิฟต รถบรรทุก เปนตน ที่เหลือไมทราบ (ภาพที่ 4.39)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

สถาบันเกษตรกร

ไมเพียงพอ
57.75%

ไมทราบ
9.83%
ไมเพียงพอ
29.48%

เพียงพอ
42.25%

เพียงพอ
60.69%

เกษตรกร

ภาพที่ 4.39 ความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
ที่มา : จากการสํารวจ
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4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
4.1) ประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ภาพรวมการใชประโยชนโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน พบวา โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งอุปกรณรวบรวม/แปรรูป และอื่น ๆ
เฉลี่ยทุกประเภท รอยละ 82.56 ของจํานวนรายการที่สนับสนุนไดถูกนําไปใชประโยชนแลว และยังคงมี
โครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณเฉลี่ยทุกประเภท รอยละ 17.44 ที่กอสรางหรือติดตั้งแลวเสร็จแตยังไมใชประโยชน
เชน อาคารอบแผนยาง เนื่องจากยังไมมีการรับซื้อยางเพื่อนํามาอบแผนยาง โกดังเก็บยางที่กอสรางแลวเสร็จ
แตตรงกับชวงปดกรีด จึงยังไมมีการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา บางแหงยังขาดระบบสาธารณูปโภค
รองรับ ดังนี้ (ตารางที่ 4.153)
(1) โครงสรางพื้นฐาน รอยละ 72.73 ใชประโยชนแลว เชน โกดังเก็บยาง ลานตาก
ระดับการใชประโยชนเฉลี่ยรอยละ 85.13 ของความจุสูงสุด
(2) อุปกรณรวบรวม ไดแก ชุดเครื่องชั่ง รอยละ 50.00 นําไปใชประโยชนแลว
ระดับการใชประโยชนรอยละ 40.00 ของศักยภาพ/สมรรถนะของอุปกรณ
(3) อุปกรณแปรรูปรอยละ 76.67 นําไปใชประโยชนแลว เชน เครื่องรีดยางเครป
สําหรับรีดยางกอนเปนยางเครป จักรรีดยาง ตูนึ่งหมอนยางพารา เครื่องตีฟองสําหรับทําหมอนยางพารา
แมพิมพรองเทาบูท ระดับการใชประโยชนเฉลี่ยรอยละ 92.61 ของศักยภาพ/กําลังการผลิตสูงสุดของอุปกรณ
(4) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน รถตักยาง รถโฟลคลิฟต รถบรรทุกหัวลาก
นําไปใชประโยชนแลวทั้งหมด ในการขนสงเคลื่อนยายผลผลิตยางพาราหรืออื่น ๆ คิดเปนรอยละ 85.83
ของศักยภาพ/สมรรถนะของอุปกรณ
ตารางที่ 4.153 การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
หนวย : รอยละ
รายการ
1) โครงสรางพื้นฐาน
2) อุปกรณสําหรับรวบรวม
3) อุปกรณแปรรูป
4) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
เชน รถบรรทุก รถโฟลคลิฟต
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

การใชประโยชน
ยังไมใช ใชแลว
27.27
72.73
50.00
50.00
23.33
76.67
0.00
17.44

100.00

รวม
100.00
100.00
100.00

ระดับการใช
หมายเหตุ
ประโยชน
85.13 - อยูในชวงปดกรีด การผลิต
40.00 ยางแผนไมคุมทุน หรือ
92.61 สถาบันเกษตรกรขาดระบบ

100.00

85.83

82.56 100.00

86.58

สาธารณูปโภคพื้น
ฐานรองรับ เปนตน
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4.2) ปริมาณการรวบรวมผลผลิตยางพารา หลังจากสถาบันเกษตรกรไดใชงานโครงสราง
พื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนแลว สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา
เปนหลัก รอยละ 53.85 สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น มีโกดัง
สําหรับเก็บผลิตภัณฑยางพาราไดมากขึ้น รวมถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอการรวบรวมผลผลิต เชน ราคายางแผน
รมควันปรับตัวสูงขึ้น สถาบันเกษตรกรจึงมีการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อผลิตยางแผนรวมควัน
มากขึ้นตามไปดวย รอยละ 23.08 ไมตางจากกอนเขารวมโครงการ และรอยละ 23.07 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
ปจจัยภายนอกที่สถาบันเกษตรกรไมสามารถควบคุมได เชน ราคายางแผนดิบผันผวน เกษตรกรจึงจําหนาย
เปนน้ํายางสดใหกับแหลงอื่นมากกวา ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร
หลังจากไดใชป ระโยชนจากโครงสรางหรืออุป กรณแลว ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร เห็น วา
ชวยรวบรวมผลผลิตยางพาราไดในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.10 และ 8.96 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.40)
ลดลง
23.07%
เพิ่มขึ้น
53.85%
เทาเดิม
23.08%

ภาพที่ 4.40 การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร หลังจากไดใช
ประโยชนจากโครงสรางหรืออุปกรณแลว ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร เห็นวาชวยรวบรวมผลผลิต
ยางพาราไดในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.10 และ 8.96 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.41)
9.10
8.96

สถาบันเกษตรกร

เกษตรกร

ภาพที่ 4.41 ความเห็นตอประสิทธิภาพการรวบรวมยางพารา
ที่มา : จากการสํารวจ
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4.3) การแปรรูปผลผลิตยางพาราหลังจากการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและ
อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบันเกษตรกรที่มีการดําเนินธุรกิจแปรรูป รอยละ 40.00 สามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑย างพาราไดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทีย บกับกอนเขารวมโครงการ เนื่องจากไดรับอุปกรณ
แปรรูปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหสามารถแปรรูปเพิ่มขึ้นไดมากตามไปดวย หรือราคายางแผนรมควัน
สูงขึ้น สถาบันเกษตรกรจึงแปรรูปผลผลิตไดมากขึ้น บางแหงเริ่มดําเนินธุรกิจแปรรูปหลังจากไดรับการสนับสนุน
อุปกรณแปรรูป รอยละ 45.00 แปรรูปไดเทาเดิม และรอยละ 15.00 แปรรูปไดนอยลง เนื่องจากรวบรวม
วัตถุดิบ/ผลผลิตไดนอยลง สมาชิกหันไปจําหนายผลผลิตใหผูรับซื้อรายอื่น (ภาพที่ 4.42)
ลดลง
15.00%

เพิ่มขึ้น
40.00%

เทาเดิม
45.00%

ภาพที่ 4.42 การแปรรูปผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร
เห็นวา สามารถเพิ่มอัตราและชนิดการผลิตสินคาแปรรูปในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.74 และ 9.22
ตามลําดับ (ภาพที่ 4.43)
8.96
8.74

สถาบันเกษตรกร

เกษตรกร

ภาพที่ 4.43 ความเห็นตอประสิทธิภาพแปรรูปยางพารา
ที่มา : จากการสํารวจ

นอกจากการเพิ่มปริมาณการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตยางพาราแลว การสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานและอุปกรณตาง ๆ ยังชวยใหสถาบันเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได
สามารถรวบรวมน้ํายางสดจากเกษตรกรเพื่อเขาสูกระบวนการผลิตไดมากขึ้น มีสถานที่จัดเก็บมากขึ้น สามารถ
รองรับชวงที่มีปริมาณการผลิตมาก ลดเวลาในกระบวนการผลิต ลดตนทุนการผลิต รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ
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ยางพาราที่ดีขึ้น ลดการสูญเสีย โดยสถาบันเกษตรกร รอยละ 70.83 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพตามที่กลาวมา
ขางตนได 1 ดาน และรอยละ 29.17 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได 2 ดานขึ้นไป
4.4) มูลคาผลิตภัณฑที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมหรือผลิต สถาบันเกษตรกรที่เขารวม
โครงการทั้ง 58 แหง มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับ
การสนับ สนุน รวบรวมผลผลิต ไดแ ลว 72,329 ตัน แปรรูป ผลิต ภัณ ฑย างพาราเพื ่อ เพิ ่ม มูล คา แลว
1,243.67 ลานบาท เกษตรกรที่ไดรับประโยชน 99,212 ราย (ตารางที่ 4.154)
ตารางที่ 4.154 การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
รายการ
หนวย
1) การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณทไี่ ดรับการสนับสนุนของสถาบันเกษตรกร แหง
2) การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตัน
3) การแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคา
ลานบาท
4) เกษตรกรที่ไดรับประโยชน
ราย
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ

จํานวน
58
72,329
1,243.67
99,212

4.5) ช องทางการจําหนาย ก อนมีโครงการเกษตรกรจําหนายผลผลิตรอยละ 87.36
ใหกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิก รอยละ 11.36 จําหนายใหผูรวบรวมหรือพอคาทองถิ่น และ
ผลผลิ ต รอยละ 0.51 จํา หน า ยให โรงงานแปรรูป และรอยละ 0.77 จําหนายใหแหลงอื่น เชน สถาบัน
เกษตรกรแหงอื่น ๆ (ภาพที่ 4.44)
สถาบันเกษตรกร
, 87.36%

ผูรวบรวมทองถิน่
, 11.36%

อื่น ๆ, 0.77%
บริษัท/โรงงาน
แปรรูป, 0.51%

ภาพที่ 4.44 ชองทางการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกรสมาชิ กสถาบันเกษตรกรที่เ ขารว มโครงการรอยละ 92.83 ทราบว า
ไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานหรือวัสดุอุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพารา หลังจากสถาบัน
เกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณรวบรวมและแปรรูปแลว รอยละ 66.82 คาดวาจะ
จําหนายผลผลิตใหกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น รอยละ 30.88 คาดวาเทาเดิมเนื่องจาก
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จําหนายผลผลิตใหกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิกทั้งหมดอยูแลว และรอยละ 2.30 คาดวาลดลง
เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางของตนเองลดลง ตนยางมีอายุมาก ผลผลิตลดลง ตามลําดับ (ภาพที่ 4.45)
ลดลง
2.30%
เทาเดิม
30.88%

มากขึ้น
66.82%

ภาพที่ 4.45 การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรใหกับสถาบันเกษตรกร
ที่มา : จากการสํารวจ

4.6) ราคาผลผลิตยางพารา หลังจากมีโครงการ พบวา เกษตรกรทุกรายจําหนายผลผลิต
ยางพาราใหสถาบันเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิกอยู โดยเกษตรกรรอยละ 48.89 เห็นวาราคารับซื้อผลผลิต
ยางพาราของสถาบันเกษตรกรเทากันกับผูรับซื้ออื่น ๆ รอยละ 40.00 เห็นวาสูงกวา และรอยละ 11.11
ต่ํากวาราคาตลาดหรือผูรับซื้อทั่วไป โดยความเหมาะสมราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 8.51 ทั้งนี้ เกษตรกรมีความเห็นวา ราคารับซื้อต่ํา โดยสถาบันเกษตรกรกําหนดราคาตาม
ราคากลางและเปนไปตามกลไกตลาด (ภาพที่ 4.46)

เทากัน
48.89%

คะแนนเฉลี่ย
8.51

สูงกวา
40.00%

ต่ํากวา
11.11%

ภาพที่ 4.46 ความเห็นดานราคารับซื้อผลผลิตของสถาบันเกษตรกรเทียบกับแหลงรับซื้ออื่น
ที่มา : จากการสํารวจ

4.7) รายได ของเกษตรกร ในการเปรีย บเที ย บรายได ของเกษตรกรสมาชิกก อนและ
หลังจากที่สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูป
ยางพารา ตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 รอบปการผลิต เนื่องจากในชวงการสํารวจขอมูล สถาบันเกษตรกร
อยูในชวงเริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับ บางแหงยังคงอยูระหวางการกอสราง
หรือติดตั้งอุปกรณ ซึ่งยังไมเกิดผลลัพธและผลกระทบที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอรายได
จากการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรดวย
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ดานชนิดของผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรจําหนายกอนมีโครงการ พบวา เกษตรกรสมาชิก
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 93.65 จําหนายผลผลิตเพียงชนิดเดียว เชน น้ํายางสด
ยางกอนถวย ยางแผนดิบ และรอยละ 6.35 จําหนายผลผลิตมากกวา 1 ชนิด โดยเกษตรกรรอยละ 49.27
จําหนายเปนน้ํายางสด เฉลี่ยรายละ 10.16 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 19,216.44 บาท/เดือน รองลงมารอยละ 34.63
จําหนายเปนยางกอนถวย เฉลี่ยรายละ 9.78 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 15,210.15 บาท/เดือน รอยละ 13.66 จําหนาย
เปนยางแผนดิบ เฉลี่ยรายละ 20.24 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 65,303.53 บาท/เดือน และรอยละ 2.44 จําหนาย
เปนรูปแบบอื่น เชน ยางเครป ขี้ยาง ยางแผนรมควัน เฉลี่ยรายละ 6.32 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 12,666.67 บาท/เดือน
(ตารางที่ 4.155)
ตารางที่ 4.155 การจําหนายผลผลิตยางพาราในรูปแบบตาง ๆ ในชวงกอนมีโครงการ
ผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรจําหนาย
1) น้ํายางสด
2) ยางกอนถวย
3) ยางแผนดิบ
4) อื่น ๆ ไดแก ขี้ยาง ยางเครป
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกร
(รอยละ)
49.27
34.63
13.66
2.44
100.00

ปริมาณเฉลี่ย
(ตัน/ราย)
10.16
9.78
20.24
6.32

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)
22.69
18.67
38.72
24.04

รายไดเฉลี่ย
(บาท/ราย/เดือน)
19,216.44
15,210.15
65,303.53
12,666.67
23,963.97

เมื่อสอบถามความเห็นของเกษตรกร ดานรายไดของตนเองตั้งแตสถาบันเกษตรกร
เริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณที่ไดรับ เทียบกับกอนมีโครงการ เกษตรกรรอยละ 32.39
เห็นวารายไดจากการขายผลผลิตยางพาราของตนเองเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตมากขึ้น และราคาผลผลิต
สูง ขึ้น รอ ยละ 35.22 เห็น วา เทา เดิม และรอ ยละ 32.39 เห็น วา ลดลง เนื่อ งจากราคารับ ซื้อ ลดลง
(ภาพที่ 4.47)
ลดลง
32.39%

เพิ่มขึ้น
32.39%

เทาเดิม
35.22%

ภาพที่ 4.47 ความเห็นดานรายไดของเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ
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4.8) เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดเห็นวา สถาบันเกษตรกรเกิดการพัฒนาหลังจาก
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณรวบรวมและแปรรูปยางพาราที่ไดรับการสนับสนุนแลว
ในภาพรวม จากระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.69 กอนเขารวมโครงการ เพิ่มเปนระดับมากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ย 8.64 ในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.156)
(1) การรวบรวมผลผลิต เจาหนาที่เห็นวาสถาบันเกษตรกรเกิดการพัฒนาการรวบรวม
ผลผลิตไดมากขึ้นจากระดับปานกลาง คาคะแนน 6.40 กอนเขารวมโครงการ เปนระดับมากที่สุด คาคะแนน 8.81
หลังจากเขารวมโครงการ สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณเพียงพอ เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ทั้งอํานวยความสะดวกและ
ลดตนทุน สําหรับการรวบรวมผลผลิตยางพารา
(2) การเปนผูนําตลาดดานราคา สถาบันเกษตรกรสามารถพัฒนาการเปนผูนําตลาด
ดานราคา เพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมโครงการ ระดับมาก คาคะแนน 6.41 เปนระดับมากที่สุด คาคะแนน 8.28
กลุมเกษตรกรมีศักยภาพในการตอรองราคากับพอคาคนกลางไดมากขึ้น และหลังจากเขารวมโครงการ
สถาบันเกษตรกรสามารถลดตนทุนทําใหเปนผูนําดานราคาในตลาดได
(3) เกษตรกรจําหนายผลผลิตใหสถาบันเกษตรกรไดในราคายุติธรรม เพิ่มขึ้นจาก
กอนเขารวมโครงการ ระดับมาก คาคะแนน 7.21 เปนระดับมากที่สุด คาคะแนน 8.50 หลังจากเขารวมโครงการแลว
(4) การแปรรูปมากขึ้น เกิดมูลคาเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน
อุปกรณสําหรับการแปรรูป สามารถแปรรูปผลผลิตยางพาราไดเพิ่มมากขึ้นจากระดับมาก คาคะแนน 6.73
กอนเขารวมโครงการ เปนระดับมากที่สุด คาคะแนน 9.00 หลังจากเขารวมโครงการ
ตารางที่ 4.156 ความคิดเห็นของเจาหนาทีต่ อการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรหลังจากเขารวมโครงการ
รายการ
1) การรวบรวมผลผลิต
2) ผูนําตลาดดานราคา
3) เกษตรกรจําหนายไดในราคายุติธรรม
4) แปรรูปไดมากขึ้น เกิดมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

กอนมีโครงการ
คะแนน
แปลผล
6.40
ปานกลาง
6.41
มาก
7.21
มาก
6.73
มาก
6.69
มาก

หลังมีโครงการ
คะแนน
แปลผล
8.81
มากที่สุด
8.28
มากที่สุด
8.50
มากที่สุด
9.00
มากที่สุด
8.64
มากที่สุด

4.9) การเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการในการตรวจรับโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณ พบวา นอกจากจะมีคณะกรรมการหรือเจาหนาที่สถาบันเกษตรกรที่เปนผูตรวจรับแลว
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 66.67 ไดใหสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณดวย และรอยละ 20.51 เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม
ในการเปนคณะกรรมการ เชน เจาหนาที่เทศบาล ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา (ตารางที่ 4.157)
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ตารางที่ 4.157 คณะกรรมการตรวจรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
คณะกรรมการตรวจรับ
1) กรรมการ/เจาหนาที่สถาบันเกษตรกร
2) สมาชิกสถาบันเกษตรกร
3) อื่น ๆ
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
66.67
20.51

5) ความพึงพอใจ
หลังจากไดมีการดําเนินการตั้งแตการประชุมชี้แจงเพื่อแจงรายละเอียดและเงื่อนไข
ในการเขารวมโครงการใหเจาหนาที่และสถาบันเกษตรกรรับทราบ เสนอรายละเอียดของโครงสรางพื้นฐาน
หรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกรตองการสนับสนุนโดยสถาบันเกษตรกรสมทบเงินอีกไมนอยกวารอยละ 10
กระบวนการจัดหาจัดซื้อจัดจาง การกอสรางและติดตั้งอุปกรณ และเริ่มมีการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนแลว เจาหนาที่สหกรณจังหวัดมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การดําเนินโครงการในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.13 เห็นวาโครงการกอใหเกิดประโยชนกับสถาบัน
เกษตรกรและเกษตรกร ดานสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.22
เจาหนาที่ใหคําแนะนําเปนอยางดี และมีการติดตามอยางตอเนื่อง รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณ ที่ไดรับ
การสนับสนุนเปนความตองการของสถาบันเกษตรกรเอง ซึ่งสามารถเติมเต็มในสวนอุปกรณที่ยังขาด หรือเกาชํารุด
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราใหกับสถาบัน เกษตรกรได และเกษตรกรมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.29 เห็นวาโครงการสามารถชวยใหกระบวนการผลิต
ของสถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 4.48)
9.22

9.29

สถาบันเกษตรกร

เกษตรกร

8.13

เจาหนาที่

ภาพที่ 4.48 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
ที่มา : จากการสํารวจ
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6) ขอคนพบ
6.1) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินงาน ในชวงเริ่มดําเนินโครงการ
ไมชัดเจน
6.2) ระยะเวลาการดําเนินการเรงดวน ทั้งเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและสถาบัน
เกษตรกรมีเวลาในการดําเนินการคอนขางจํากัด ประกอบกับเปนงบอุดหนุนจายขาด จึงตองมีการตรวจสอบ
เอกสารอยางละเอียด ทําใหกระบวนการดําเนินการจัดทําเอกสารในชวงเริ่มดําเนินโครงการลาชา ตองมี
การปรับแกหรือจัดหาเพิ่มเติมเอกสารใหครบถวน ซึ่งเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดมีการใหคําแนะนํา
และติดตามอยางใกลชิด ใหสถาบันเกษตรกรสามารถดําเนินการใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
6.3) ในการจัดซื้อจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณ ไดใหสถาบันเกษตรกรนําระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใชโดยอนุโลม แตผูแทนสถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาดความรู
ความเขาใจ และไมมีประสบการณในการจัดซื้อจัดจาง สงผลใหการกําหนดรายละเอียดเครื่องจักร และการ
จัดทําขอเสนอโครงการลาชา ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดมีการติดตามและใหคําแนะนําเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
6.4) สถาบันเกษตรกรบางแหงไมไดรับการสนับสนุนโครงสรางหรืออุปกรณครบตามที่เสนอขอ
เนื่องจากงบประมาณที่กรมสงเสริมสหกรณไดรับมีจํากัด ซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพการรวบรวมหรือแปรรูป
ยางพาราเพิ่มไดไมเปนไปตามเปาหมาย สําหรับสถาบันเกษตรกรที่ไมไดรับการอนุมัติครบตามที่เสนอขอ
กรมสงเสริมสหกรณไดมีการแนะนําแหลงทุนอื่นใหสถาบันเกษตรกรเพิ่มเติมและวางแผนการใชงบประมาณ
ของสถาบั นเกษตรกรเองจั ดหาเพิ่ มเติ มเพื่อให สามารถใช ประโยชน จากอุ ปกรณ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.5) ชวงเวลาการดําเนินงานเปนชวงฤดูฝน ทําใหการกอสรางโครงสรางพื้นฐานลาชา
6.6) สถาบันเกษตรกรที่ยังไมสามารถกอสรางโครงสรางพื้นฐานไดแลวเสร็จเนื่องจาก
ผูรับเหมาดําเนินการลาชา ตองจายคาปรับใหกับสถาบันเกษตรกรซึ่งไมทราบแนชัดวาตองสงคืนเงินคาปรับ
ใหกับภาครัฐหรือไม และกรมสงเสริมสหกรณไดทําหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อหาขอสรุป
ดังกลาวแลว
6.7) สถาบันเกษตรกรตองการใหสนับสนุนการแปรรูป และตลาดรองรับผลิตภัณฑแปรรูป
จากยางพาราอยางตอเนื่อง
6.8) ปญหาราคายางพาราตกต่ํา ราคาน้ํายางสดใกลเคียงกับราคายางแผน เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรบางแหง จึงเลือกจําหนายหรือรวบรวมผลผลิตในรูปแบบน้ํายางสดแทน สถาบันเกษตรกร
ที่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณสําหรับการรวบรวมหรือแปรรูปยางแผนอาจมีการใชประโยชนจากอุปกรณ
ดังกลาวไดนอย
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7) ขอเสนอแนะ
7.1) การดํ าเนิ นโครงการในระยะต อไปควรจั ดทํ าคู มื อการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให สถาบั น
เกษตรกรไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพิ่มระยะเวลาการเตรียมการโครงการ และแจงลวงหนาเกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการ รวมทั้งการจัดทําแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดอบรม หรือใหความรูดานการจัดซื้อจัด
จางตามแนวทางที่ กําหนดใหแกสถาบัน เกษตรกรที่เ ขาร วมโครงการ โดยเจาหนาที่พัส ดุ เพื่อการจัดทํ า
รายละเอียด การเตรียมเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง ลดขอผิดพลาด
7.2) สถาบันเกษตรกรควรเตรียมวางแผนความตองการโครงสรางพื้นฐาน หรือวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากมีโครงการเรงดวนอาจชวยลดระยะเวลาการเตรียมเอกสารขอมูลตาง ๆ
7.3) ในระยะยาวสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการควรรวมตัวกันเปนเครือขายเชื่อมโยง
ระหวางสถาบันเกษตรกรขนาดเล็ก กลาง ใหญ ที่มีการแปรรูปเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันใหมีการพัฒนาไปดวยกัน
อยางเขมแข็ง
7.4) ภาครัฐควรสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคา และสนับสนุน
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพใหสามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑยางพาราไดอยางครบวงจร
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ประมวลภาพโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณเพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา
ที่สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน

รถโฟลคลิฟต จ.กระบี่

เครื่องจักรรีดยาง จ.พัทลุง

รถบรรทุกหัวลาก จ.ตรัง

เครื่องจักรรีดยาง จ.สตูล

รถตักลอยาง จ.ชลบุรี

โรงเรือนอเนกประสงครองรับการผลิตยางแทง
STR20 จ.ชลบุรี
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เครื่องสูบน้ําดีเซล จ.บุรีรัมย

รถตักลอยาง จ.ศรีสะเกษ

เครื่องตีฟองสําหรับทําหมอน จ.จันทบุรี

เครื่องจักรรีดยาง จ.บุรีรัมย

โรงคลุมเครื่องจักร (อยูระหวางการติดตั้งอุปกรณ)
จ.ศรีสะเกษ

แมพิมพสําหรับทําหมอน จ.จันทบุรี
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4.14 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
4.14.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
สืบเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยประสบป ญหาราคายางตกต่ํา รัฐบาลจึงไดเล็งเห็ น
ความสําคัญในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว โดยกําหนดนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราของภาครัฐ
ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม
เรื่องดังกลาวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการสงเสริมการใชยางพารามาใชในแตละ
หนว ยงานใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อ เปน การชว ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ไดรับ ความเดือ ดรอนจาก
เรื่องดังกลาวโดยตรง ซึ่งกรมชลประทานไดสนับสนุนแผนงาน/โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงาน
ภาครัฐโดยการนํายางพารามาใชในการซอมแซมและปรับปรุงงานชลประทาน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
ขางตนจะสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราของภาครัฐ และสามารถชวยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ไดรับความเดือดรอนจากราคายางพาราตกต่ําไดอีกทางหนึ่ง การดําเนินงานโครงการประกอบดวย
2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน ดําเนินการโดยการยาง
แหงประเทศไทย และกิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน ดําเนินการโดยกรมชลประทาน
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการใชยางพาราในประเทศ โดยสงมอบใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชประโยชนเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
ชาวสวนยาง และลดผลกระทบตอราคายางพาราภายในประเทศเปนการรักษาเสถียรภาพราคายาง
2.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน เพื่อซอมแซมปรับปรุงถนน
ที่ปจ จุบัน มีส ภาพชํารุด เสีย หายใหส ามารถใชงานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ใชสําหรับ การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใชในการสัญจรเขาหัวงานโครงการชลประทาน
ในการบริหารจัดการน้ําและเพื่อสนับสนุนการใชยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล
3) เปาหมายของโครงการ
3.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน ดําเนินการ
รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อแปรรูป 61,596.76 ตัน จําแนกเปน น้ํายางขน 61,233.67 ตัน
และยางแหง 363.09 ตัน โดยรับซื้อผานสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชน
ที่เขารวมโครงการ โดยตองรวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแหงประเทศ
ไทย ซึ่งจํากัดสิทธิในการขายไมเกิน รายละ 15 ไร ในอัต รา 2 กิโลกรัม/ไร/ วัน เดือนละไมเ กิน 15 วัน
หรือ 450 กิโลกรัมเนื้อยางแหง/เดือน
3.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทานเพื่อซอมแซมและปรับปรุง
ถนนคัน คลองชลประทาน โดยใช ยางพาราเป นสวนประกอบในพื้น ที่ 53 จั งหวัด จํานวน 317 รายการ
จําแนกเปน การใชย างเปนสวนผสมชั้นผิวทาง (Para Asphalt Concrete) จํานวน 284 รายการ และ
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การใช ย างเป น ส ว นผสมชั้ น ดิ น ลู ก รั ง (Para Soil Cement) จํ านวน 33 รายการ ระยะทางรวมทั้ งสิ้ น
999.65 กิ โ ลเมตร ปริ ม าณยางพาราที่ ใช เป น ส ว นประกอบ 3,509.50 ตั น เกษตรกรได รั บ ประโยชน
239,501 ครัวเรือน
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ
ดําเนินงานโครงการโดยการยางแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,628.0209 ลานบาท ดังนี้
4.1) กิ จ กรรมบริ ห ารจัด การรับ ซื้อ และส งมอบยางให ห น ว ยงานนํ าไปใช ป ระโยชน
ดําเนินงานโดย การยางแหงประเทศไทย ไดรับงบประมาณเปนคาบริหารโครงการ 80 ลานบาท
4.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน ดําเนินการโดย กรมชลประทาน
งบประมาณ 3,548,020,900 บาท จําแนกเปน การใชยางเปนสวนผสมชั้นผิวทาง (Para Asphalt Concrete)
จํานวน 3,128.1019 ลานบาท และการใชยางเปนสวนผสมชั้นดินลูกรัง (Para Soil Cement) จํานวน
419.9190 ลานบาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.14.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ
1.2) สอบถามเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง)
1.3) สอบถามเจาหนาที่กรมชลประทาน ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จังหวัดละ
1 ราย รวม 53 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.14.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายแลว 2,097.935 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 57.83 ของงบประมาณที่ไดรับ 3,628.020 ลานบาท จําแนกเปน
(1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน
เบิกจายแลว 0.925 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.16 ของงบประมาณที่ไดรับ 80 ลานบาท
(2) กิ จ กรรมส งเสริ ม การใช ย างพาราในงานด านชลประทาน เบิ ก จ ายแล ว
2,126.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.94 ของงบประมาณที่ไดรับ 3,548.0209 ลานบาท
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1.2) ความเพียงและความทัน เวลาของงบประมาณ จากการสอบถามเจาหนาที่ของ
กรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด เห็นวา งบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอ รอยละ 82.61
โดยงบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.13 สวนที่เหลือรอยละ 17.39
เห็นวาไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่ไดสามารถซอมแซมปรับปรุงถนนไดบางสวน ไมเพียงพอกับจํานวน
พื้นที่ถนนที่ชํารุดของโครงการทั้งหมด
สําหรับ ความทัน เวลาของงบประมาณ พบวา งบประมาณที่ไดรับ มาทัน เวลา
รอยละ 95.24 โดยงบประมาณที่ไดรับมีความทันเวลาในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.84 สวนที่เหลือ
รอยละ 4.76 เห็นวางบประมาณลาชา เนื่องจากไดรับงบประมาณในชวงเริ่มตนฤดูฝน ทําใหมีปญหาอุปสรรค
ในการกอสราง
2) กระบวนการ (Processes)
2.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานภาครัฐนําไปใช
(1) จัดทําหลักเกณฑ กลไก และวิธีบริหารจัดการโครงการ ดําเนินการเสร็จแลว
เมื่อเดือนมกราคม 2561
(2) ชี้แจงหลักเกณฑ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุมเปาหมายดําเนินการแลว
6 ครั้ง จํานวนผูเข ารวม 510 ราย ครบตามเป าหมาย จําแนกเปน ชี้แจงเจาหน าที่ ผูป ฏิ บั ติงาน 6 ครั้ง
จํานวน 90 ราย และชี้แจงเกษตรกร 6 ครั้ง จํานวน 420 ราย
2.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดมีการประชาสัมพันธในพื้นที่ดําเนินการโครงการ เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ การประชุมคณะทํางานและประชาชนเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนในพื้นที่ การชี้แจงกับกลุมผูใชน้ํา การประชุมผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน กําหนดใหมีตัวแทนภาคประชาชน
รวมสังเกตการณการกอสราง เปนตน อยางไรก็ตามยังมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปบางสวนไมเขาใจ
ในกระบวนการนํายางพารามาใชเปนสวนผสมในการซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
3) ผลได (Outputs)
3.1) การจัดซื้อ แปรรูป และการสงมอบยางใหห นวยงานภาครัฐ นําไปใชป ระโยชน
จากขอมูลความตองการใชยางของหนวยงานภาครัฐ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบวา หนวยงานภาครัฐ
มีความตองการใชยางทั้งสิ้น 5,004.81 ตัน ซึ่งจากปริมาณความตองการใชยางดังกลาว การยางแหงประเทศไทย
ไดดําเนินการเปดจุดรับซื้อน้ํายางสด จํานวน 8 แหง ปริมาณที่รับซื้อ 3,952.77 ตัน และดําเนินการแปรรูป
น้ํายางสดเปนน้ํายางขนสงมอบใหหนวยงานแลว 1,880.89 ตัน หรือรอยละ 37.58 ของปริมาณความตองการใชยาง
ยังคงเหลือปริมาณยางที่ยังไมไดสงมอบ 3,123.91 ตัน หรือรอยละ 62.42 ของความตองการใชย าง
(ตารางที่ 4.158)
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ตารางที่ 4.158 ปริมาณความตองการ และผลการสงมอบยาง ป 2561
รายการ
1) ปริมาณความตองการใชน้ํายางขน
2) รับซื้อน้ํายางสดจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
3) แปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขนสงมอบใหหนวยงาน
นําไปใช
4) คงเหลือน้ํายางขนที่ยังไมสงมอบ

ผลการดําเนินงาน
5,004.81 ตัน
3,952.77 ตัน
1,880.89 ตัน (รอยละ 37.58 ของความตองการ)
3,123.92 ตัน (รอยละ 62.42 ของความตองการ)

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย

3.2) การซอมแซม และปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานที่มียางพาราเปนสวนผสม
โดยกรมชลประทานดํ าเนิ น การในพื้ น ที่ 53 จั งหวัด ผลการดํ าเนิ น งาน ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2562
ดําเนินการแลวเสร็จ 294 รายการ คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย 317 รายการ (ตารางที่ 4.159)
ตารางที่ 4.159 ผลการดําเนินงานซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพาราเปน
สวนผสม
การดําเนินงาน
1) กอสรางและเบิกจายแลวเสร็จ
2) อยูระหวางการกอสราง
3) อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
4) ยกเลิกโครงการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (รายการ)
294
9
1
13
317

รอยละ
92.74
2.84
0.32
4.10
100.00

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

4) ผลลัพธเบื้องตน (ตารางที่ 4.160)
4.1) การสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน กรมชลประทานดําเนินการ
ใชยางในการซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพาราเปนสวนผสม ซึ่งเปนการเพิ่ม
ปริมาณการใชยางพาราในประเทศ เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และลดผลกระทบตอราคายางพารา
ภายในประเทศ โดยมีปริมาณน้ํายางที่ใช 1,805.75 ตัน คิดเปนรอยละ 51.45 ของเปาหมาย 3,509.50 ตัน
มีระยะทางการซอมแซมและปรับปรุงฯ ที่สามารถดําเนินการได 710.33 กิโลเมตร หรือรอยละ 71.06 ของ
เปาหมาย 999.65 กิโลเมตร
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4.2) ครัวเรือนรับประโยชน ผลที่เกิดขึ้นหลังจากกรมชลประทานดําเนินการซอมแซม
และปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานแลวเสร็จรวมระยะทาง 710.33 กิโลเมตร กอใหเกิดประโยชน
กับ ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ มีเสน ทางสัญ จรไปมาไดส ะดวก สามารถขนสงผลผลิตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยมีครั ว เรือ นเกษตรกรรั บ ประโยชน แล ว 229,685 ครั ว เรื อน คิ ด เป น รอ ยละ 95.90 ของเป าหมาย
239,501 ครัวเรือน
ตารางที่ 4.160 ผลลัพธเบื้องตนจากการดําเนินงานโครงการ
รายการ
1) ปริมาณน้ํายางที่ถูกนํามาใช (ตัน)
2) ระยะทางการซอมแซม/ปรับปรับฯ (กม.)
3) ครัวเรือนเกษตรกรรับประโยชน (ราย)

เปาหมาย
3,509.50
999.65
239,501

ผลที่เกิดขึ้น
1,805.75
710.33
229,685

รอยละ
51.45
71.06
95.90

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน เปนการสนองนโยบาย
ของรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการยางแหงประเทศไทยรวบรวมน้ํายางสดจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึ่งชวยใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายผลผลิตและไดราคาสูงกวาทองตลาด นอกจากนี้ เจาหนาที่
ของกรมชลประทานในระดับพื้นที่ใหความเห็นวา การซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
ทํา ใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความสะดวกในการสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร โดยมี
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.97
5) ขอคนพบ
5.1) เกษตรกรและประชาชนทั่วไปบางสวนไมทราบวาถนนคันคลองชลประทานที่ดําเนินการ
ซอมแซมและปรับปรุงมีการใชยางพารามาเปนสวนผสม เนื่องจากมีลักษณะที่เหมือนกับถนนที่ใชยางมะตอย
เปนสวนผสม
5.2) การซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ในชวงแรกของการดําเนินงาน
เจาหนาที่ยังไมมีความชํานาญในการควบคุมและตรวจสอบโครงการ เนื่องจากเปนโครงการใหมที่หนวยงาน
ยังไมเคยดําเนินการมากอน
5.3) การดําเนินงานซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน บางแหงลาชาเนื่องจาก
หลายสาเหตุ ดังนี้
(1) เทคนิคการกอสรางถนนโดยใชยางพาราผสมเปนเรื่องใหม ผูรับจางเหมาสวนใหญ
ไมมีความชํานาญ ตองใชระยะเวลาในการศึกษาเทคนิค การขอใบรับรอง และขั้นตอนการกอสราง
(2) บางจังหวัดไมมีโรงงานผสมยางพารา ทําใหตองขนสงไปผสมที่จังหวัดอื่น สงผล
ใหมีตนทุนสูงและงานลาชา เชน จังหวัดสงขลา ตองขนมาผสมที่โรงงานในจังหวัดราชบุรี
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(3) การไดรับงบประมาณในชวงเริ่มตนฤดูฝนเปนอุปสรรคในการกอสรางของผูรับจาง
ซึ่งทําใหการดําเนินงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด และมีการกันเหลื่อมปงบประมาณ
(4) การซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานประเภท Para Soil Cement
ในชวงแรกของโครงการไมสามารถประกาศจัดซื้อจัดจางได เนื่องจากตองรอความชัดเจนเรื่องราคากลาง
จากกรมบัญชีกลาง มาตรฐานการกอสราง ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
(5) การขอใบรับรองสวนผสมน้ํายางพาราของผูรับจางใชระยะเวลานาน เนื่องจาก
เปนงานที่ดําเนินการพรอมกันทั้งประเทศ
(6) บางโครงการมี ค วามคลาดเคลื่ อ นในชื่ อ งานและวงเงิ น งบประมาณ ทํ าให
กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความลาชา
(7) ขั้นตอนการดําเนินงานตองอางอิงกับระเบียบหลายหนวยงาน ทําใหการดําเนินงาน
มีความยุงยากและลาชา อาทิ กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวง การยางแหงประเทศไทย
6) ขอเสนอแนะ
6.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ภาครัฐควรกําหนดใหการสงเสริมการใชยางในหนวยงาน
ภาครัฐเปนนโยบายสําคัญ เพื่อกระตุนใหเกิดการใชอยางจริงจังในหนวยงานภาครัฐ
6.2) กรมชลประทาน ควรดําเนินการ ดังนี้
(1) ในชวงแรกของการดําเนินงานซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
ควรใหค วามรูกับ เจาหนาที่ผูป ฏิบัติง านในการควบคุม และคณะกรรมการตรวจการจา งเพื่อปองกัน
ความผิดพลาด และใหผลการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่โครงการกําหนดไว
(2) การจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งงบประมาณมาในชวงกลางปและ
ตรงกับฤดูฝน ในการเสนอโครงการของหนวยงานควรคํานึงถึงสภาพปญหาในการเขาไปดําเนินการในพื้นที่
หรือพิจารณาการดําเนินงานโครงการที่ไมมีผลกระทบตอฤดูกาล และในขณะเดียวกันสํานักงบประมาณ
ที ่ทํ าหน าที่ ในการกลั่ นกรองและพิ จารณาจั ดสรร ควรวิ เคราะห ว าโครงการที่ เสนอมี ความเหมาะสมที่ จะ
ดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนัน้ ๆ หรือไม กอนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
(3) ควรใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการกอสราง และ
ดูแลรักษาถนนคันคลองชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถายโอนความรับผิดชอบ เพื่อที่องคกรปกครอง
ทองถิ่นจะไดเตรียมการตั้งงบประมาณรองรับในการบํารุงรักษาในปตอไป
6.3) การยางแหงประเทศไทย ควรดําเนินการ ดังนี้
(1) ควรบูรณาการรวมกับกรมชลประทาน ในการประชาสัมพันธสรางการรับรู
ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ อีกทั้งใหหนวยงานสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธดวย
(2) ควรประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรวบรวม แปรรูป และ
การใชยางพารา เพื่อรวมกันวางแผนการดําเนินงานใหครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา รวมถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบตาง ๆ เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ
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(3) ควรสงเสริมสนับสนุนใหโรงงานแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรไดรับ
การรั บ รองมาตรฐาน และสามารถจํ า หน ายยางที่ แ ปรรูป แล ว ให ห น ว ยงานภาครัฐ สามารถนํ าไปใช ได
เชนเดียวกับโรงงานของการยางแหงประเทศไทย
6.4) หนวยงานที่ไดรับงบประมาณในการสงเสริมการใชยาง ควรแจงแผนการดําเนินงาน
และปริมาณความตองการใชยางใหการยางแหงประเทศไทยทราบลวงหนา เพื่อใหการวางแผนการจัดหายาง
ไดทันเวลา และเพียงพอกับความตองการใชของหนวยงาน
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4.15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
4.15.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
จากสถานการณราคายางพาราทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกมีราคาตกต่ําอยางตอเนื่อง
สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางที่ไมมี
ทางเลือกในการจําหนายยางมากนัก ประกอบกับตองเรงกรีดยางเพื่อนําเงินมาใชจายในชีวิตประจําวัน
เมื่อราคายางลดลงมาก ทําใหตองเรงกรีดยางเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับรายจาย ทําใหปริมาณยาง
เขาสูตลาดจํานวนมากประกอบกับในพื้นที่ไมมีแหลงหรือสถานที่ที่ใชรองรับ หรือจัดเก็บ (Buffer) ทําให
ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดจํานวนมาก อันเปนสวนหนึ่งที่สงผลใหราคายางลดลงอยางตอเนื่อง ในระยะเวลา
ที่ผานมากระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ จัดทําโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใตแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ วงเงิน
10,000 ลานบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อใหสถาบันเกษตรกรไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือ
รับซื้อผลิตผลยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแตป 2557 - 2560 และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการฯ เปนระยะเวลา 3 ป (1 เมษายน 2560 31 มีนาคม 2563) โดยใหกูผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสวนของการชดเชย
ดอกเบี้ยรัฐบาลสนับสนุนใหรอยละ 3 และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนผูดําเนินการ
แทนกรมสงเสริมสหกรณ กิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
โครงการ การชี้แจงโครงการใหกับสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ รวมถึงติดตาม
ผลการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือหรือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยงานระดับพื้นที่ และ
สถาบันเกษตรกรที่ไดรับเงินกูจากโครงการ
2) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อใหกับสหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือ
รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
3) เปาหมายของโครงการ สหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชนที่มี
การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา โดยกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
4) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ การยางแหงประเทศไทย ไดรับงบประมาณ
เปนคาบริหารโครงการ จํานวน 6.599 ลานบาท เพื่อใชบริหารโครงการโดยมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใหสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากูยืมวงเงิน 10,000 ลานบาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
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4.15.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากการยางแหงประเทศไทย
1.2) สอบถามเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม
55 ราย
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.15.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายแลว 1,803,989 บาท คิดเปนรอยละ 27.34
ของงบประมาณที่ไดรับ 6,599,000 บาท จากการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
พบวา งบประมาณที่ไดรับ มีความเพียงพอในระดับมากที่สุด (คาคะแนน 10) และงบประมาณที่ไดรับ
มีความทันเวลาในระดับมาก (คาคะแนน 8)
2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแหงประเทศไทย แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ทําหนาที่บริหารงาน กําหนดกรอบและแนวทางทางการขับเคลื่อนโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ตามแนวทางพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ อํานวยการและประสานงานเพื่อชวยเหลือหรือแกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของการยาง
แหงประเทศไทยจังหวัด ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามโครงการและรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ
(2) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองสหกรณ กลุมเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที่จะขอกูเงินจากโครงการ
2.2) หลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการ สถาบันเกษตรกรที่สมัคร
เขารวมโครงการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพรอมทั้งจํานวนสินเชื่อ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติการใหสินเชื่อของ ธ.ก.ส. โดยการจัดทําสัญญาจะจัดทําสัญญาเงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน อายุ
สัญญาสิ้นสุดไมเกิน 36 เดือน (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563) โดยกําหนดวงเงินกูตาม
ความจําเปนของผูกู การเบิกรับเงินกู ใหผูกูเบิกเงินเปนคราว ๆ ตามแผนการรวบรวมยางพาราของผูกูภายใต
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วงเงินที่ไดรับการอนุมัติ การสงคืนเงินกูกําหนดใหผูกูสงชําระคืนหนี้เงินกูที่เบิกในแตละคราวตามที่มาของ
รายไดในแตละปการผลิต ในเวลาไมเกิน 12 เดือน นับตั้งแตวันเบิกเงินกู
2.3) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการได 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 30 ราย คิดเปนรอยละ 33.33
ของเปาหมาย 3 ครั้ง ผูเขารว มประชุม 90 ราย สาเหตุที่ดําเนิน การไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
การดําเนินงานราบรื่น มีปญหาอุปสรรคเพียงเล็กนอย จึงใชการหารือระหวางหนวยงาน ไมจําเปนตองใชมติ
คณะกรรมการฯ จึงไมไดดําเนินการประชุมตามเปาหมาย
2.4) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ดําเนินการได 3 ครั้ง สาเหตุ
ที่ดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากจะดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีที่มีสถาบันเกษตรกร
รายใหมมีความประสงคจะเขารวมโครงการ ซึ่งตั้งแตการยางแหงประเทศไทย (กยท.) รับผิดชอบโครงการ
ตอจากกรมสงเสริมสหกรณ พบวา มีสถาบันเกษตรกรรายใหมเขารวมโครงการเพิ่ม จํานวน 5 แหง ทั้งนี้
สําหรับสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการรายเดิมจะติดตอกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)
เพื่อขอตอระยะเวลากูเงินในโครงการได โดยไมตองผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ระดับจังหวัดอีก
2.5) การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแกสถาบันเกษตรกร ดําเนินการได 7 ครั้ง
มากกวาเปาหมายที่กําหนดไว 1 ครั้ง มีสถาบันเกษตรกรเขารวมการประชุม 728 แหง คิดเปนรอยละ 112
ของเปาหมาย 650 แหง นอกจากนี้แลวยังไดมีการการประชาสัมพันธโครงการในระดับพื้นที่ผานสื่อตาง ๆ
ไดแก การสงหนังสือถึงสถาบันเกษตรกร การประชุมรวมกับสถาบันเกษตรกร การประชุมหัวหนาสวนราชการ
จังหวัด การประชุมเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด รายการวิทยุ เว็บไซต Line กลุม
เครือขายสถาบันเกษตรกร และเจาหนาที่ของการยางแหงประเทศไทยระดับจังหวัด
2.6) การลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนิน งานเพื่อชว ยเหลือ หรือแกไขปญหาอุป สรรค
ในการดําเนินงาน โดยเจาหนาที่ กยท. สวนกลาง และเจาหนาที่ กยท. ระดับจังหวัด ดําเนินการได ดังนี้
(1) การลงพื้นที่ติดตามฯ โดยเจาหนาที่ กยท. สวนกลาง ดําเนินการได 1 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 25 ของเปาหมาย 4 ครั้ง เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการฯ มีภารกิจหลายดาน ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยคาดวาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในป 2562
(2) การลงพื้นที่ติดตามฯ โดยเจาหนาที่ กยท. จังหวัด ดําเนินการไดเฉลีย่ 1 ครั้ง/เดือน
คิดเปนรอยละ 25 ของเปาหมาย 2 ครั้ง/เดือน เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการฯ มีภารกิจหลายดาน อีกทั้ง
ไมมีสถาบันเกษตรกรรายใหมมาสมัครขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
2.7) ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย สวนกลาง และระดับจังหวัด พบวา
คุณสมบัติที่โครงการกําหนดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (คาคะแนน 9) และระดับมาก (คาคะแนน 8.10)
ตามลําดับ เนื่องจากเห็นวาเปนคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินทั่วไปกําหนด ซึ่งสถาบันที่เขารวมโครงการฯ
จะตองมีความนาเชื่อถือทางดานการเงิน มีความสามารถในการชําระเงินกูได อีกทั้งสถาบันเกษตรกรที่เขารวม
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โครงการตองมีความพรอม และความเหมาะสมตรงตามคุณ สมบัติเงื่อนไขของโครงการในทุก ๆ ดาน
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของทุกภาคสวน สงผลใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม บางสวนยังมีความเห็น วาหลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการมีความยุงยาก
ทําใหไมสนใจเขารวมโครงการ
3) ผลได (Outputs)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 13 มิ ถุนายน 2560 ได มอบหมายให กยท. ดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา แทนกรมสงเสริม
สหกรณ มีผลการดําเนินงานสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ดังนี้
3.1) การสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการตามมติ ครม. ผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 เมษายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2562 พบวา สถาบัน เกษตรกรไดรับ อนุมัติว งเงิน กู จํานวน
388 แหง วงเงิน 7,318.37 ลานบาท และมีการเบิกเงินกูแลว 374 แหง จํานวนเงิน 10,518.01 ลานบาท
ทั้งนี้ การที่ สถาบันเกษตรกรมีการเบิกจายเงินกูมากกวาวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากโครงการ เนื่องจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดจายเงินกูใหสถาบันเกษตรกรเพิ่มเติมจากวงเงินที่ไดรับ
การอนุมัติเดิมซึ่งสถาบันเกษตรกรไดเบิกจายและชําระคืนเงินกูใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแลว
(ตารางที่ 4.161)
3.2) การสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ตามงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ป 2561 ผลการดําเนินงาน ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีสถาบันเกษตรกร
ไดรับอนุมัติสินเชื่อในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 5 แหง วงเงินสินเชื่อรวม 61 ลานบาท
ตารางที่ 4.161 ผลการสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
รายการ
1. การอนุมัติสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร
- สถาบันเกษตรกรไดรับอนุมัติสินเชื่อ (แหง)
- วงเงินที่อนุมัติสินเชื่อ (ลานบาท)
2. การเบิกจายสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร
- สถาบันเกษตรกรที่เบิกจายสินเชื่อ (แหง)
- วงเงินที่สถาบันเกษตรกรเบิกจายสินเชื่อ (ลานบาท)
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย

ผลการดําเนินงาน
388
7,318.37
374
10,518.01

4) ผลลัพธ (Outcome)
4.1) การรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรโดยใชสินเชื่อจากโครงการ ผลการดําเนินงานตั้งแต
1 เมษายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561 พบวา สถาบันเกษตรกรไดใชสินเชื่อในการรวบรวมยางพารา
จากเกษตรกร จํ านวน 662,745.736 ตั น มูลคา 25,692.52 ลานบาท และได จําหนายยางพาราให กับ
ผูป ระกอบการแลว จํานวน 571,395.18 ตัน มูลคา 28,836.99 ลานบาท (ตารางที่ 4.162)
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ตารางที่ 4.162 ผลการรวบรวมและจําหนายยางพาราของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
รายการ
ผลการดําเนินงาน
1. การรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร
- ปริมาณ (ตัน)
662,745.736
- มูลคา (ลานบาท)
25,692.52
2. การจําหนายยางพาราของสถาบันเกษตรกร
- ปริมาณ (ตัน)
571,395.18
- มูลคา (ลานบาท)
28,836.99
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย

4.2) การใชสินเชื่อตามวัตถุประสงคของโครงการ จากการสํารวจ พบวา สถาบันเกษตรกร
ที่ไดรับเงินกูจากโครงการ รอยละ 90.91 ไดใชสินเชื่อเปนไปตามวัตถุประสงคโดยนําไปใชในการรวบรวมยาง
จากสมาชิก สวนที่เหลือ รอยละ 9.09 ใชสินเชื่อไมเปนไปตามวัตถุประสงค โดยสถาบันเกษตรกร รอยละ 2.27
ไดนําสิน เชื่อบางสว นไปใชน อกเหนือจากกิจกรรมการรวบยางโดยการนําไปใหสิน เชื่อกับ สมาชิก และ
รอยละ 6.82 นําไปใชในกิจกรรมอื่น เชน การบริหารสถาบันเกษตรกร ซื้อเครื่องจักร นําไปชําระหนี้สินเดิม
ของสถาบันเกษตรกร
4.3) ทัศนคติตอโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตอ
การดําเนิน งานโครงการ พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับ มาก ที่คาคะแนน 7.33 โดยเห็น วา
เปนการชวยใหสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็งจากการมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมีตนทุน
เงิน กูที่ต่ํ าจากการที่ รัฐบาลช วยชดเชยดอกเบี้ยให บ างสว น อี กทั้งเป น การช วยเหลือสมาชิ กของสถาบั น
เกษตรกรดวย
5) ขอคนพบ
5.1) การเปลี่ยนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบจากกรมสงเสริมเสริมสหกรณ เปนการยาง
แหงประเทศไทย ซึ่งมีบริบทที่แตกตางกัน อาทิ สหกรณทุกแหงจดทะเบียนกับกรมสงเสริมสหกรณ ดําเนิน
กิจกรรมบริการรับฝากและใหสินเชื่อแกสมาชิกสหกรณ สวนการยางแหงประเทศไทยจะดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย อีกทั้งไมมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมการสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบัน
เกษตรกร สงผลตอการเชื่อมโยงโครงการซึ่งตองอาศัยความตอเนื่องโดยในชวงแรกยังไมทราบถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ การประสานกับหนวยงานตาง ๆ ทําใหการดําเนินงานลาชา ไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร อีกทั้งการยางแหงประเทศไทยยังไมมีระบบรองรับในการรวบรวมขอมูลปริมาณยางของสถาบัน
เกษตรกร จึงทําใหมีขอมูลผลการดําเนินงานไมเปนปจจุบัน

283
5.2) การจัดเก็บขอมูล พบวา ไมสามารถทราบผลการรวบรวม/รับซื้อยางของสถาบัน
เกษตรกรโดยใชสินเชื่อตามโครงการไดอยางชัดเจนในทันที ตองใชเวลาในการจําแนกผลการรวบรวมยาง
เนื่องจากการเก็บขอมูลของสถาบันเกษตรกรเปนขอมูลการรวบรวมยางรายวัน หรือรายเดือน ไมไดจําแนก
ตามแหลงงบประมาณที่ใชในการรวบรวม และสถาบันเกษตรกรมีแหลงเงินทั้งในสวนที่กูจากแหลงเงินกูอื่น ๆ
และเงินทุนของสถาบันเองดวย
5.3) สถาบันเกษตรกรไมสามารถเขารวมโครงการได เนื่องจากยังมีปญหาหนี้คางชําระ
เดิมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บางแหงเปนสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งใหม จึงยังไมมี
ความพรอมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ
5.4) สถาบันเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการนอย เนื่องจากขั้นตอนการใหสินเชื่อ มีหลาย
ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารตองผานหลายระดับ เชน คณะกรรมการระดับจังหวัด และ ธ.ก.ส. ตองใช
เวลาในการลงนามอนุมัติในแตละระดับ คณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรไมมั่นใจในความมั่นคงของ
สถาบันเกษตรกร โดยเกรงวาจะตองรวมรับผิดชอบดวยหากมีการตรวจสอบ ทําใหไมกลาขอสินเชื่อ ทั้งนี้
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทยมีกองทุนที่ใหเงินอุดหนุนใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา และการอนุมัติผาน
กยท. ระดับ อํ าเภอ หรือสาขาและจังหวัด ซึ่งสถาบั นเกษตรกรจะใช แหลงเงิน ทุ น ในสวนนี้มากกวาจาก
โครงการฯ นอกจากนี้แลวสถาบันเกษตรกรไดมีการกําหนดแผนงานประจําปไวแลวกอนที่จะมีโครงการ
5.5) สถาบัน เกษตรกรบางแหงที่ไดรับ อนุ มัติสิน เชื่อแลวเบิกเงิน ไปใชน อย เนื่ องจาก
ราคายางลดลงและมีความผันผวน ทําใหสถาบันเกษตรกรไมมั่นใจในการรวบรวมรับซื้อยางเพื่อรอราคาได
และมีความเสี่ยงในการขาดทุน
5.6) สถาบันเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ ยังขาดทักษะในการเตรียมความพรอม
ทางดานเอกสารหลักฐานและการสมัครยื่น ขอสินเชื่อ ทําใหการดําเนิน การตามขั้นตอนเกิด ความลาชา
สงผลตอการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันเกษตรกรดวย
6) ขอเสนอแนะ
6.1) การดําเนินงานโครงการ หากเปนโครงการที่ตอเนื่องควรใหหนวยงานรับผิดชอบ
เดิมสงผานขอมูลโครงการ รวมถึงถายทอดความรู ประสบการณ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข
ในการดําเนินงานที่ผานมา
6.2) การยางแหงประเทศไทยควรประชาสัมพันธโครงการใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
6.3) การยางแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของควรติดตาม ใหคําแนะนํา ประชุม
หารือกับสถาบันเกษตรกรที่ยังไมไดรับการอนุมัติเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน อีกทั้งควรติดตาม
ตรวจสอบเรื่องการใชสินเชื่อของสถาบันเกษตรกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
6.4) การยางแหงประเทศไทยควรเพิ่มวัตถุประสงคการใชสินเชื่อของโครงการ โดยให
สถาบันเกษตรกรสามารถใชสินเชื่อสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑยาง จากเดิมที่กําหนดใหใชเพื่อการรวบรวม
ยางเทานั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการเพิ่มมูลคาและสรางรายไดใหกับสถาบันเกษตรกรมากขึ้น
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4.16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
4.16.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
สภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยรวมมีปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีปญหารายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพตามปกติ จากปญหาราคายางพารา
ที่ตกต่ําซึ่งต่ํากวาตนทุนการผลิต และไมมีเสถียรภาพมาตลอด ทําใหการหมุนเวียนทางดานเศรษฐกิจมีผล
ตอเนื่องถึงคลัสเตอรเศรษฐกิจอื่น ๆ เปนลูกโซ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลไดเขามาแกไขปญหาโดยดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการมูลภัณฑกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เขารับซื้อยางจาก
เกษตรกรชาวสวนยางตามราคาเปาหมาย ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดในระยะสั้น แตดวยขอจํากัดของงบประมาณ
ที่มีจํากัด ทําใหปริมาณยางที่รับซื้อยังมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับผลผลิตยางของประเทศทั้งหมด สงผลให
การผลักดันราคายางใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาวไดไมดีเทาที่ควร ทั้งยังตองมีภาระดูแลสต็อกยาง
ดังกลาว ซึ่งรัฐบาลจะตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ทั้งคาฝากเก็บ ดอกเบี้ย เจาหนาที่บริหารจัดการ และ
อื่น ๆ ในขณะที่คุณภาพยางเสื่อมสภาพไปเรื่อย ๆ สวนทางกับตนทุนที่สูงขึ้นทุกวัน ถือวาเปนภาระอยางยิ่ง
ตองบประมาณแผนดิน
การแกไขปญหาดังกลาว การยางแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมยางพาราไทย และ
ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) เสนอแนวทางการแกไขปญหาราคายางตกต่ํามีประสิทธิภาพ และลดภาระ
งบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ใหมีการดูดซับยางพารา
ออกนอกระบบมาเก็บสต็อกของผูประกอบการในลักษณะหมุนเวียน (Moving Stock) เปนการลดปริมาณ
ยางในตลาด ซึ่งจะสงผลใหราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น อันจะเปนผลดีตอรายได
ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยใหกับผูเขารวมโครงการในอัตราที่จายจริง
แตไมเกินรอยละ 3 ตอป พรอมกับรัฐบาลไมตองรับภาระซื้อ และเก็บสต็อกยางอีกตอไป
กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ ประกอบดวย การตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ คณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยฯ และคณะทํางานตรวจสต็อกยางฯ การประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ
โครงการกับกลุมเปาหมาย การรับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การตรวจ
สต็อกยาง และการชดเชยดอกเบี้ย
2) วัตถุประสงคของโครงการ
2.1) เพื่อผลักดันราคายางใหสูงขึ้นใกลเคียง หรือสูงกวาตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไมใหเกิดความผันผวน
2.2) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบ
กิจการยางและรัฐบาลในการรวมกันแกไขปญหาราคายาง
2.3) เพื่อลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
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3) เปาหมายของโครงการ
3.1) ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณ 350,000 ตัน หรือรอยละ 11 ของผลผลิต
ยางแหงทั้งป ประมาณ 3,200,000 ตัน
3.2) ราคาเปาหมาย 65 บาท/กิโลกรัม (ราคายางแผนรมควันชั้น 3 เปนราคาประกาศ
ของตลาดกลางยางพารา จากการยางแหงประเทศไทย)
4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ
การยางแหงประเทศไทย ไดรับงบประมาณเปนคาบริหารโครงการ จํานวน 2 ลานบาท
เพื่อใชบริหารโครงการโดยมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใหผูประกอบกิจการยางเพื่อรวบรวมยางพารากูยืม วงเงิน
20,000 ลานบาท
5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.16.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากการยางแหงประเทศไทย
1.2) สอบถามเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง)
2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานจากเจาหนาที่สวนกลาง ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.16.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณคาบริหารโครงการแลว
250,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.50 ของงบประมาณที่ไดรับ 2,000,000 บาท
1.2) ความเพี ยงพอและทั นเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความคิ ดเห็ นของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เห็นวางบประมาณที่ไดรับเพื่อเปนคาบริหารโครงการมีความเพียงพอ และ
ทันเวลาในระดับมาก คาคะแนน 8
2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแหงประเทศไทยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และคณะทํางาน รวม 3 คณะ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริห ารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผู
ประกอบกิจการยาง (ยางแหง) โดยทําหนาที่กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการดําเนินงาน
โครงการ กําหนดคุณสมบัติและพิจารณาใหความเห็นชอบของผูเขารวมโครงการ กําหนดวงเงินจัดสรรและ
เงินชดเชยดอกเบี้ยของผูเขารวมโครงการ
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(2) คณะทํางานตรวจสต็อกยางโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) โดยทําหนาที่ตรวจสอบสต็อกยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) รวมถึง
ความสามารถในการจัดเก็บสต็อกของผูเขารวมโครงการในแตละราย และรายงานการตรวจสต็อกยางแหง
ตอคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยทุกเดือน
(3) คณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ทําหนาที่พิจารณาวงเงินชดเชยดอกเบี้ยของผูเขารวมโครงการ และเสนอ
วงเงินชดเชยดอกเบี้ยตอคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจายเงินชดเชยดอกเบี้ยแก
ผูเขารวมโครงการตอไป
2.2) หลักเกณฑการรับสมัครเขารวมโครงการ (คุณสมบัติของผูประกอบการ)
(1) เปนผูประกอบกิจการยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง)
(2) เปนผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
(3) เปนผูประกอบการที่ยื่นความจํานง และสมัครเขารวมโครงการตามหลักเกณฑ
และรายละเอียดของโครงการและขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยที่การยางแหงประเทศไทย
จากการสอบถามเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลั กเกณฑ และเงื่อ นไขที่ โครงการกํ าหนด พบว า มี ค วามเหมาะสมในระดั บ ปานกลาง (ค าคะแนน 6)
เนื่องจากหลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการที่กําหนดใหผูเขารวมโครงการ ซื้อยางในราคาชี้นําตลาด โดยรับซื้อ
ยางตามราคาประกาศของตลาดกลางยางพาราของ กยท. บวกไมต่ํากวา 0.50 บาท หากรับซื้อยางในราคา
ที่ต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนนั้น ทําใหผูประกอบการเห็นวา การดําเนินงาน
ดังกลาวจะกระทบตนทุนการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไมคุมคากับดอกเบี้ยที่ไดรับชดเชย จึงสนใจที่จะสมัคร
เขารวมโครงการไมมาก
2.3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานของโครงการฯ
(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการได 4 ครั้ง เปนไปตามเปาหมาย
(2) การประชุมคณะทํางานตรวจสต็อกยางโครงการฯ ดําเนินการจัดประชุมชี้แจง
ขอมูลโครงการกับคณะทํางานตรวจสต็อกและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 31 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.88
ของเปาหมาย 32 ครั้ง สาเหตุที่ดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ
กําหนดใหคณะทํางานตรวจสต็อกยางตามโครงการ มีหนาที่ในการตรวจสต็อกยางของผูประกอบการที่เขารวม
โครงการและที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูประกอบการที่ไดรับอนุมัตสิ ินเชื่อของโครงการจากธนาคารพาณิชยเพียง 1 ราย
ทําใหไมสามารถจัดประชุมตามเปาหมายที่กําหนดไวได
(3) การประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยโครงการฯ กําหนดเปาหมาย 4 ครั้ง
ยังไมไดดําเนินการจัดประชุม เนื่องจากมีผูประกอบการไดรับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการจากธนาคารพาณิชย
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เพียง 1 ราย ซึ่งอยูระหวางการจัดเก็บสต็อกยางตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ จึงไมสามารถ
กําหนดการประชุมคณะทํางานได
2.4) การจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเปาหมาย
(1) จัดประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดําเนินการได 1 ครั้ง เปนไป
ตามเปาหมาย
(2) จัดประชุมชี้แจงผูประกอบการ ดําเนินการได 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50 ของ
เปาหมาย 2 ครั้ง
(3) ประชาสัมพันธโครงการผานหนวยงานตาง ๆ ไดแก สมาคมยางพาราไทย สมาคม
ธนาคารไทย ผูประกอบกิจการยางที่ขึ้นทะเบียน กยท. และธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ไดแก ผานสื่อวิทยุโทรทัศน อาทิ ชอง MCOT ผาน Social media อาทิ LINE Facebook และ
เว็บไซตของ กยท. (www.raot.go.th.)
3) ผลได (Outputs)
3.1) ผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 17 ราย วงเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อ
5,832 ลานบาท โดยมีความประสงคจ ะรวบรวม/จัดเก็บ ยางตามโครงการ จํานวน 394,848 ตัน มีผ ล
การดําเนินงาน ดังนี้
(1) สงเอกสารไมครบถวน จํานวน 5 ราย อาทิ ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการบางราย
ขาดเอกสารใบอนุ ญาตโรงทํ ายาง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) เนื่องจากตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของ
โครงการฯ กําหนดใหผูเขารวมโครงการตองเปนผูประกอบกิจการแปรรูปยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง)
รวมทั้งตองมีใบอนุญาตคายางและใบอนุญาตโรงทํายาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 นอกจากนี้
ผูยื่นคําขอบางรายไมพรอมใหเขาตรวจสอบสถานประกอบการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการฯ
(2) คุณสมบัติไมผานตามหลักเกณฑโครงการ จํานวน 5 ราย อาทิ ผูยื่นคําขอ
เขารวมโครงการบางรายไมมีโรงงานแปรรูปยางแผนรมควันหรือยางแทง เนื่องจากตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ของโครงการผูยื่นคําขอเขารวมโครงการตองมีโรงงานแปรรูปยางแผนรมควันหรือยางแทง และจากการตรวจสอบ
สถานประกอบการและสถานที่จัดเก็บของผูยื่นคําขอเขารวมโครงการของคณะทํางานตรวจสต็อกยาง พบวา
ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการเปนเพียงผูที่ทําการซื้อขายยางพาราเทานั้น นอกจากนี้ บางรายไมสามารถขอสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชยได เนื่องจากตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการผูยื่นคําขอเขารวมโครงการ
ตอ งได รับ สิน เชื่อจากธนาคารพาณิ ช ย แตผูยื่ น คําขอเขารวมโครงการบางรายไมส ามารถขอสิ น เชื่ อจาก
ธนาคารพาณิชยได ดังนั้นจึงไมสามารถเขารวมโครงการได
(3) ยกเลิกคําขอเขารวมโครงการ จํานวน 6 ราย เนื่องจากตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของโครงการผูเขารวมโครงการตองรับซื้อยางตามราคาประกาศของตลาดกลางยางพาราของ กยท.
บวกไมต่ํากวา 0.50 บาท หากรับซื้อยางในราคาที่ต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับการชดเชยดอกเบี้ย
ในเดือนนั้น ซึ่งราคาดังกลาวขางตนมีผลกระทบตอตนทุนการดําเนินการของบริษัท ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการ
สวนใหญจึงยกเลิกคําขอเขารวมโครงการ
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(4) อนุมัติเขารวมโครงการ 1 ราย คือ บริษัท นอรทอีส รับเบอร จํากัด (มหาชน)
วงเงิน 700 ลานบาท โดยมีความประสงคจะจัดเก็บยาง 20,000 ตันตอเดือน จากการตรวจสอบสต็อกยาง
ของคณะทํางานตรวจสต็อกยางตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 พบวา สามารถจัดเก็บยางไดรวมทั้งสิ้น
219,991.17 ตัน หรือเฉลี่ย 31,427.31 ตันตอเดือน
4) ขอคนพบ
4.1) โครงการยังไมสามารถดูดซับยางออกนอกระบบและผลักดันราคายางไดตาม
เปาหมายของโครงการ เนื่องจากผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการนอยราย และบางสวนที่ยื่นความประสงค
แลวไดขอยกเลิก หรือชะลอการสมัครเขารวมโครงการ เนื่ องจากหลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการที่
กําหนดใหผูเขารวมโครงการรับซื้อยางในราคาชี้นําตลาด โดยรับซื้อยางตามราคาประกาศของตลาดกลาง
ยางพาราของ กยท. บวก ไมต่ํากวา 0.50 บาท หากรับซื้อยางในราคาที่ต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับ
การชดเชยดอกเบี้ยในเดือนนั้น ทําใหผูประกอบการเห็นวา การดําเนินงานดังกลาวจะกระทบตนทุนการดําเนินงาน
ของบริษัทซึ่งไมคุมคากับดอกเบี้ยที่ไดรับชดเชย
4.2) การอนุมัติสิน เชื่อของธนาคารพาณิช ย สําหรับ ผูป ระกอบการยางพารา
มีความเขมงวด ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อใหผูประกอบการแลว
ผูประกอบการจะตองไปดําเนิน การขอรับ สินเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย ซึ่งจะพิจารณาการใหสินเชื่อตาม
ระเบียบของธนาคาร (เปนตั๋วสัญญาใชเงิน) ระยะเวลาไมเกิน 1 ป อัตราดอกเบี้ยพิจารณาตามความเสี่ยง
ของผูประกอบการตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ในปจจุบันการอนุมัติใหสินเชื่อสําหรับผูประกอบการ
ยางพารา มีความเขมงวดในการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากสภาวะทางดาน
ราคายางที่ตกต่ําและผันผวน จึงทําใหผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางไมสามารถขอสินเชื่อได
5) ขอเสนอแนะ
5.1) ควรใหธนาคารของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีวงเงิน
สินเชื่อใหแกผูประกอบการเปนการเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการเพื่อขอรับชดเชยดอกเบี้ย
ตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยให กยท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําหนาที่สนับสนุน
การดําเนินการกิจกรรมการตรวจสต็อกยางใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
5.2) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ และเงื่อนไขโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในแตละหวงเวลา เพื่อจูงใจใหผูประกอบการเขารวมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐและใหเกิดความรวมมือ
ในภาคสวนตาง ๆ มากขึ้น
5.3) ควรสงเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา และสนับสนุนใหมีการใช
ยางพาราและผลิตภัณฑในประเทศใหมากขึ้น
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4.17 โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ดําเนินการโดย
กรมส งเสริ มอุ ตสาหกรรม และสํา นั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
สืบเนือ่ งจากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุงเนนและผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศดวยการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทย
นับเปนประเทศที่มีรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญของ
ประเทศยังมีรายไดนอย ซึ่งสงผลมาจากภาคเกษตรของไทยยังมีความสามารถในการแขงขันคอนขางต่ําและ
ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรยังขาดการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม อันเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนและพัฒนาโครงสรางการผลิต เทคโนโลยี เครื่องมือและ
เครื่องจักร เพื่อการสรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ
การพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จึงไดจัดทําโครงการยกระดับโครงสราง
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ซึ่งประกอบดวยการพัฒนา 4 ดาน ไดแก การพัฒนา
ผู ป ระกอบการและบุ คลากรในอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การพัฒ นาผลิตภาพนวัตกรรมในวิส าหกิ จ
อุตสาหกรรมเกษตร การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนและการยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรสูผูประกอบการธุรกิจการเกษตร เพื่อสงเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเพื่อพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
แปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร โดยมีเปาหมายของโครงการ คือ พัฒนาผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร บุคลากร/หนว ยงานที่เ กี่ยวของในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และหนว ยงานที่ใหบ ริการ
ดานการสงเสริมและพัฒนาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการจํานวน 298,6021 ลานบาท เบิกจายงบประมาณแลว 231.8254 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.64
ของงบประมาณที่ไดรับ (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) โดยมีสาระสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค
วิธีการดําเนินงาน ผลการประเมิน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของการดําเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
4.17.1 การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโครงการการพัฒนา
ผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กสอ.) ดําเนินกิจกรรมโครงการ 2 กิจกรรม
ได แ ก กิ จ กรรมป น นั ก ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป (อบรมระยะสั้ น ) และกิ จ กรรมป น นั ก ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป (ปรึ ก ษาแนะนํ าเชิงลึก ) โดยมี ร ายละเอีย ดโครงการ และผลการประเมิ น
โครงการ ดังนี้
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1) กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อบรมระยะสั้น)
1.1) สาระสําคัญโครงการ โครงการการพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เปนโครงการที่ดําเนินกิจกรรมการอบรมองคความรู สัมมนาการเปนผูประกอบการ (Farmer to
Entrepreneur) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเกษตรแปรรูปใหมีความพรอมที่จะเปน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) โดยดําเนินโครงการแบงออกเปนกิจกรรมยอย
ไดแก กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อบรมระยะสั้น) และกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก)
1.2) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเกษตร
แปรรูป เพื่อใหมีความพรอมที่จะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ที่มีความรู
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ เชน การบริหารจัดการ บัญชี การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ มาตรฐานการเชื่อมโยงเครือขาย
1.3) วิธีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย
(SMEs เกษตร) เปนกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดําเนินการระยะสั้น โดยผานกระบวนการ
การอบรม/สัมมนา/บมเพาะการเปนผูประกอบการ (Farmer to Entrepreneur) ในดานการบริหารจัดการ
ดานบัญชี ดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ มาตรฐาน เทคโนโลยีเครื่องจักร
อุปกรณการแปรรูป โดยมีเปาหมายเปนผูประกอบการเกษตรแปรรูป จํานวน 55,000 ราย
1.4) ผลการประเมิน
(1) กระบวนการ (Processes)
(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารับการอบรมไดรับ
ขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธจากผูใหญบาน/ผูนําทองถิ่นมากที่สุด รอยละ 86.79 ของผูประกอบการ
ที่เขารับการอบรมทั้งหมด เนื่องจาก กลุมเปาหมายของผูเขารับการอบรมสวนใหญ คือ บุคลากรอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความใกลชิดกับผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น รองลงมา
รับทราบขาวสารทาง Social Media ของสภาเกษตร รอยละ 7.55 เชน Facebook Line (ตารางที่ 4.163)
ตารางที่ 4.163 ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม
1) ผูใหญบาน/ผูนําทองถิ่น
2) Social Media ของสภาเกษตรกร
3) เพื่อน/คนรูจัก
4) การประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
86.79
7.55
3.14
2.52
100.00
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(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา
ผูเขารับการอบรม รอยละ 46.54 ไมทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ
สืบเนื่องมาจากผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเกษตรกร โดยไดรับทราบขอมูลขาวสารโครงการจากทาง
ผูใหญบาน/ผูนําชุมชนเปนหลัก (ตารางที่ 4.164)
ตารางที่ 4.164 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ประเด็น
1) ไมทราบ
2) สภาเกษตรจังหวัด
3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
รวม

รอยละ
46.54
27.04
26.42
100.00

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม พบวา รอยละ 62.89
ของผูเขารับการอบรม เขารวมอบรมเพราะเปนการเขารวมตามคําแนะนําของชุมชน ซึ่งเปนเหตุผลหลัก โดยมี
เหตุผลรองลงมา อยากทราบขอมูลวาหนวยงานภาครัฐมีใหการสนับสนุนดานใดบาง คิดเปนรอยละ 35.85
ของผูเขารับการอบรม ซึ่งเหตุผลที่กลาวมาขางตนมีจํานวนมากกวาการที่เกษตรกรเขารับการอบรมเพราะ
อยากไดความรูใหม ๆ ที่มีจํานวนเพียงรอยละ 0.63 ของผูเขารับการอบรม (ตารางที่ 4.165)
ตารางที่ 4.165 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม
ประเด็น
1) ผูนําชุมชนแนะนํา
2) การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ
3) การขอรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
4) การไดรับความรูใหม
รวม

รอยละ
62.89
35.85
0.63
0.63
100.00

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

(2) ผลได (Outputs) มีผูสมัครเขารับการอบรม 55,979 ราย คิดเปนรอยละ 101.78
ของเปาหมาย 55,000 ราย โดยผูเขารับการอบรม รอยละ 88.05 ของผูเขารับการอบรมประกอบอาชีพเกษตรกร
รองลงมาประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 5.66 และรอยละ 2.51
ของผูเขารับการอบรม ตามลําดับ (ตารางที่ 4.166)
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ตารางที่ 4.166 อาชีพของผูเขารับการอบรม
ประเด็น
1) เกษตรกร
2) เจาของธุรกิจ
3) ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน
4) พนักงานของรัฐ
5) วางงาน
6) รับเหมากอสราง
7) นักศึกษา
รวม

รอยละ
88.05
5.66
2.51
1.26
1.26
0.63
0.63
100.00

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

(3) ผลลัพธ (Outcomes)
(3.1) การนําความรูไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการอบรมเพียง รอยละ 10.08
ของผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง โดยที่ผูเขารับการอบรม รอยละ 89.92
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง เหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากหลังจากเขารวมกิจกรรมแลวไมสามารถ
จดจํารายละเอียดของเนื้อหาไดครบถวน จึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได (ตารางที่ 4.167)
ตารางที่ 4.167 การนําความรูไปใชประโยชนของผูที่ผานการอบรม
ประเด็น
1) สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง
2) ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง
รวม

รอยละ
10.08
89.92
100.00

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

(3.2) ผลกระทบตอธุรกิจและสังคม พบวา ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู
ไปใชป ระโยชนไดจริงในการประกอบธุร กิจ คิดเปน รอยละ 10.08 ของผูเขารับการอบรมทั้งหมด และ
มีการถายทอดความรูที่ไดรับ จากกิจ กรรมไปสูผูอื่น รอยละ 10.85 ของผูเ ขารับ การอบรม รองลงมา
มีการซื้อ - ขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูปเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 5.68 ของผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด (ตารางที่ 4.168)
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ตารางที่ 4.168 ผลกระทบตอธุรกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการอบรม
ประเด็น

รอยละ

ผลกระทบตอธุรกิจ
1) การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูปมากขึ้น
2) การปรับแนวคิดในการพัฒนาตนเอง/การประกอบการ
3) ความตระหนักในการพัฒนาตนเอง/การประกอบการมากขึ้น
4) การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชนไดจริงในการประกอบธุรกิจ
ผลกระทบตอสังคม
- การถายทอดความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมไปสูผูอื่น
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

5.68
1.03
2.85
10.08
10.85

(4) ความพึงพอใจ
(4.1) ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจหลักสูตรการอบรม อยูในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.31 โดยความเหมาะสมของวิทยากรมีคะแนนมากที่สุด เทากับ 7.84 เนื่องจากวิทยากร
มีความรูความสารถ และอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย รองลงมา ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม
และความเหมาะสมของเอกสารและคูมือ เทากับ 7.72 และ 7.60 ตามลําดับ ในสวนของระยะเวลาดําเนินการ
อบรม มีคะแนนเทากับ 6.06 เนื่องจากผูเขารับการอบรมเห็นวาระยะเวลาในการฝกอบรมสั้นเกินไป ทําให
การอบรมที่มีเนื้อหากวาง ไมสามารถลงลึกในรายละเอียดได (ตารางที่ 4.169)
ตารางที่ 4.169 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของวิทยากรที่ใหบริการ
2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาในการอบรม
3) ความเหมาะสมของเอกสาร/คูมือที่ใชในการอบรม
4) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรม
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
78.40
77.20
76.00
60.60
73.05

คะแนน
7.84
7.72
7.60
6.06
7.31

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(4.2) ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในดานกระบวนการทํางานที่มีตอ
เจาหนาที่ อยูในระดับมาก เฉลี่ยรวมเทากับ 7.49 ในดานวิธีการประชาสัมพันธ และการอบรมในดาน
การบริหารจัดการเทากับ 7.50 และ 7.48 ตามลําดับ เนื่องจากดานการประชาสัมพันธยังอยูในวงแคบ
ไมทั่วถึง โดยผูเขารับการอบรมเห็นวา การประชาสัมพันธเขาถึงไดเพียงบางกลุมเทานั้น (ตารางที่ 4.170)

294
ตารางที่ 4.170 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การประชาสัมพันธกิจกรรม
2) การอบรมในดานการบริหารจัดการ/กระบวนการผลิต
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
75.00
74.80
74.90

คะแนน
7.50
7.48
7.49

แปลผล
มาก
มาก
มาก

(5) ปญหาอุปสรรค
(5.1) ระยะเวลาที่ใชในการอบรมสั้นเกินไป สวนการอบรมใหความรูมีเนื้อหาที่กวาง
สงผลใหผูเขารับการอบรมไมไดรับประโยชนที่แทจริงจากการเขารวมกิจกรรม
(5.2) ผูเขารับการอบรมสวนมากยังไมทราบวากิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยหนวยงานใด
(6) ขอเสนอแนะ
(6.1) ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมใหเพียงพอกับเนื้อหาที่เปน
ประโยชนตอผูเขารับการอบรม โดยเนื้อหาที่มีความลึกในระดับที่ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชน
ในการทําธุรกิจหรือเริ่มตนธุรกิจไดจริง
(6.2) ควรมีการประชาสัมพันธอยางเขมขน เพื่อสรางการรับรูใหกับผูเขารับ
การอบรมวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหกับกลุมเปาหมายใหมในภาคเกษตร
2) กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก)
2.1) สาระสําคัญโครงการ โครงการการพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เปนโครงการที่ดําเนินกิจกรรมการอบรมองคความรู ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบ
การเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น (Value Added) เพื่อยกระดับกลุมเกษตรกรใหสามารถแปรรูปผลผลิต สรางมูลคาเพิ่ม
โดยการปรับเปลี่ยนจากการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ไดราคาต่ํา เปนการทําการเกษตรอุตสาหกรรมที่มี
การเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของกลุมเกษตรกรแปรรูป เพื่อใหมีความพรอมที่จะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร)
2.2) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูปและพัฒนา
วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร โดยใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
(2) เพื่อสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และ
บรรจุภัณฑที่สวยงาม ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3) วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปรึกษาแนะนํา
เชิงลึก) ดําเนินการดําเนินงานกิจกรรมภายใต 2 กิจกรรมยอย ดังนี้
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(1) กิ จ กรรมแปรรูป และพัฒ นาผลิตภัณฑจ ากวัตถุดิบ เกษตรใหมีมูล คาสูงขึ้น
ดํ า เนิ น การโดยให บ ริ การปรึ กษาแนะนํ า โดยจัดคณะที่ป รึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การปฏิบั ติ
กิจกรรมเขาปฏิบัติงานแตละกลุมไมนอยกวา 6 Man-days (6 Man-hours) ผานการคัดเลือกกลุมเปาหมาย
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 300 กลุม ใหคําปรึกษา/แนะนําทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหความรู
เรื่ องการแปรรูป ผลิตภั ณฑ และการพั ฒนาผลิตภัณฑใหมีมูล คาเพิ่มขึ้นสูเชิงพาณิช ย พรอมพัฒ นาเปน
ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคทางดานคุณภาพความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ รูปแบบ/รูปลักษณ หรือบรรจุภัณฑ
ที่มีความสอดคลองกับความตองการของตลาด
(2) กิจกรรมการสนับสนุนโดยจัดตั้งหนวยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบ
ในพื้นที่ 50 กลุม โดยที่ปรึกษาใหบริการปรึกษา/แนะนําแกกลุมเกษตรแปรรูป โดยจัดคณะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมะสมกับการดําเนินกิจกรรม เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 6 Man-days จํานวนไมนอยกวา
50 กลุม จากกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย (SMEs เกษตร) เพื่อทําการสํารวจ
วินิจฉัย และวิเคราะหกระบวนงานในสถานประกอบการของกลุมผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบ
ผังการผลิต และการใชเครื่องจักร/อุปกรณการแปรรูปที่เหมาะสม สําหรับใชในการพัฒนากระบวนการผลิต
ใหเปนหนวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบ
2.4) ผลการประเมิน
(1) กระบวนการ (Processes)
(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการรับทราบ
ขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานที่ปรึกษามากที่สุด รอยละ 71.43 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด โดยแบงเปน
การแนะนําจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่ปรึกษา รอยละ 50.79 รองลงมา คือ โทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษา
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 19.85 ของผูเขารวมโครงการ โดยรับทราบขาวสารจากเจาหนาที่ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 20.63 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.171)
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ตารางที่ 4.171 ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม
หนวยงานที่ปรึกษา
1) การแนะนําจากหนวยงานที่ปรึกษา
2) โทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษา
3) จดหมายเชิญจากหนวยงานที่ปรึกษา
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
1) การแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) จดหมายเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3) โทรศัพทเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4) อีเมลเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
5) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แหลงอื่น
1) การแนะนําจากหนวยงานราชการตาง ๆ
2) การแนะนําจากหัวหนางาน/บริษัทตนเอง
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
71.43
50.79
19.85
0.79
20.63
11.11
6.35
1.59
0.79
0.79
7.94
4.76
3.18
100.00

(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา
ผูเขารวมโครงการจํานวนรอยละ 79.20 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด รับทราบวากิจกรรมนี้ไดรับการสนับสนุน
โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ตารางที่ 4.172)
ตารางที่ 4.172 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ประเด็น
1) ทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุน
2) ไมทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุน
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
79.20
20.80
100.00

(1.3) เหตุผ ลในการเขารว มโครงการ พบว า ผูเขารว มโครงการสวนใหญ
ตัดสินใจเขารวมโครงการเพราะที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม รองลงมา สนใจ
เขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ 55.20 และ 21.60 ตามลําดับ ในสวนของ
เจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวมมีเพียงรอยละ 4.00 (ตารางที่ 4.173)
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ตารางที่ 4.173 เหตุผลในการเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม
2) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง
3) การทดลองเขารวมกิจกรรม
4) การชักชวนจากเจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
5) การเขารวมตามคําสั่งของประธานกลุมวิสาหกิจ/กลุมอาชีพ
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
55.20
21.60
18.40
4.00
0.80
100.00

(2) ผลได (Outputs)
(2.1) จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปจํานวน
300 กลุม ครบตามเปาหมาย แบงประเภทของสถานประกอบการออกเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 80.80
รองลงมา คือ กลุมอาชีพในชุมชน จํานวนรอยละ 16.00 และมีกลุมที่ประสบความสําเร็จ ที่ไดรับการคัดเลือก
ในการพั ฒ นากลุ ม (Success Case) จํ า นวน 56 กลุม คิดเปน รอยละ 112.00 ของเป าหมาย 50 กลุ ม
(ตารางที่ 4.174)
ตารางที่ 4.174 ประเภทสถานประกอบการของผูเขารวมโครงการ
1) กลุมวิสาหกิจชุมชน
2) กลุมอาชีพในชุมชน
3) สหกรณ
4) ผูประกอบการรายเดี่ยว
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

ประเด็น

รวม

รอยละ
80.80
16.00
2.40
0.80
100.00

(2.2) การจัดตั้งหนวยผลิตแปรรูป พบวา ผูเขารวมโครงการไดรับเครื่องจักร
และอุปกรณในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดการจัดตั้งหนวยผลิตแปรรูปใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
จํานวนรอยละ 69.23 ของผูเขารวมโครงการ (ตางรางที่ 4.175)
ตารางที่ 4.175 สถานประกอบการที่ไดรับเครื่องจักรและอุปกรณในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1) ไดรับแลว
2) ยังไมไดรับ
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

ประเด็น
รวม

รอยละ
69.23
30.77
100.00
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(3) ผลลัพธ (Outcomes)
(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจและสังคม พบวา ผูเขารวมโครงการรอยละ 13.60
ของผูเขารวมโครงการทั้งหมดเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองหรือสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้ง
ยังมีการถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูผูอื่น จํานวนรอยละ 13.60 เชนกัน และมีการซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น จํานวนรอยละ 4.62 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.176)
ตารางที่ 4.176 ผลกระทบตอธุรกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ประเด็น
1) ความตระหนักในการพัฒนาตนเองหรือสถานประกอบการมากขึ้น
2) การถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูผูอื่น
3) การซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูป
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
13.60
13.60
4.62

(3.2) ความต อ งการการสนั บ สนุ น ด า นการปรึ ก ษาแนะนํ า เชิ ง ลึ ก พบว า
ในอนาคตผูเขารวมโครงการตองการพัฒนาดานการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑมากที่สุด รอยละ 23.37
ของผูเขารวมโครงการ รองลงมาคือ การหาชองทางการตลาดในประเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิต
รอยละ 15.09 และ 13.84 ตามลําดับ เพื่อตองการพัฒนาใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่ม ในการสรางจุดเดน
และสามารถขายสินคาใหติดตลาดไดมากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 4.177)
ตารางที่ 4.177 ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
1) การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
2) การหาชองทางการตลาดในประเทศ
3) การพัฒนากระบวนการผลิต
4) การสอนทักษะอาชีพ
5) การแปรรูปการผลิต
6) การทําเกษตรอินทรีย
7) การทําปุยอินทรีย
8) การพัฒนาบรรจุภัณฑ
9) การจัดบูธแสดงสินคา
10) การจัดทําบัญชี
11) การจัดตั้งกลุมคลัสเตอร
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตองการไดมากกวา 1 อยาง

ประเด็น

รอยละ
23.27
15.09
13.84
12.58
6.92
6.92
3.77
1.26
1.26
0.63
0.63
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(4) ความพึงพอใจ
(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรม พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 โดยความเหมาะสมของที่ปรึกษา
ไดรับคะแนนสูงสุด เทากับ 4.80 รองลงมา คือ ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เทากับ 4.56
ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นวา ที่ปรึกษายังไมมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหความเปนไปไดของ
ธุรกิจสูการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และเอกสาร คูมือ อุปกรณที่ไดรับไมตรงกับความตองการตามที่
ผูเขารวมโครงการคาดหวังไว (ตารางที่ 4.178)
ตารางที่ 4.178 ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษาที่ใหบริการ
2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ
4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
5) ความเพียงพอของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
48.00
45.40
42.20
42.00
45.60
44.64

คะแนน
4.80
4.54
4.22
4.20
4.56
4.46

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ในดานกระบวนการทํางานของเจาหนาทีอ่ ยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 โดยวิธีการประชาสัมพันธ
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.88 รองลงมาคือ วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 4.84
โดยที่ผูเขารวมโครงการเห็นวาที่ปรึกษาบางทานไมไดดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมทั้งผูเขาโครงการสวนมากไมไดเขารวมกิจกรรมการทดลองทําผลิตภัณฑ
เชิงสรางสรรคพรอมบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย (ตารางที่ 4.179)
ตารางที่ 4.179 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น

1) วิธีการประชาสัมพันธ
2) วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) วิธีการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจสูการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
4) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก (4 Man-day)
5) วิธีการทดลองทําผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคพรอมบรรจุภณ
ั ฑเพื่อการจําหนาย
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
48.80
48.40
43.00
44.00
26.60
42.16

คะแนน
4.88
4.84
4.30
4.40
2.66
4.22

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
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(5) ปญหาอุปสรรค
(5.1) ผูเขารวมโครงการสวนใหญทราบขาวประชาสัมพันธจากที่ปรึกษามากกวา
การประชาสัมพันธของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเปนความเสี่ยงในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
โดยผูเขารวมโครงการอาจไมมีศักยภาพ ไมมีความพรอมดานบุคลากรในการเขารวมการปรึกษาแนะนํา
(5.2) มีผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจริงมีจํานวนนอย
(6) ขอเสนอแนะ
(6.1) หนวยบริหารโครงการควรรวมมือกับที่ปรึกษาในการคัดเลือกผูเขารวม
โครงการที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในดานศักยภาพทางธุรกิจ และความพรอมดานบุคลากรในการมารับบริการ
(6.2) ควรมีการเพิ่มจํานวนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบ
4.17.2 การพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการการพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินกิจกรรมโครงการ
โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน และผลการประเมิน ดังนี้
1) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีอตั โนมัติ
1.1) สาระสําคัญโครงการ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติเปนกิจกรรมที่เปดใหสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจ
ใชเทคโนโลยีหุนยนต ระบบอัตโนมัติ/เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม/บุคลากรอื่น
ที่เกี่ยวของ ไดพัฒนาศักยภาพใหมีการใชระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการผลิตในทุก ๆ ดาน ในดานคุณภาพ
การลดตนทุน เชน ลดเวลาการผลิต ลดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบ ลดขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงลดจํานวน
แรงงานในภาคการผลิต โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิต รอยละ 6 ลดของเสีย
รอยละ 3 และเพิ่มมูลคายอดขาย รอยละ 9 นอกจากนี้ยังตองมีนวัตกรรมเพื่อใหเกิดสินคาตัวใหมเพิ่ม
ความหลากหลายและทางเลือกใหกับผูบริโภค จําเปนจะตองมีการสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปใหมีการใชระบบอัตโนมัติ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เพิ่มความสามารถในการแขงขัน และ
นําไปสูการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
1.2) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรู ป อุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหส ามารถนําเทคโนโลยีหุน ยนต ระบบ
อัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรู ป หรื ออุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วของใหมีความรู/ ความเขาใจเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น
(3) เพื่อพัฒนาตนแบบ (Prototype) ใหกับผูประกอบการออกแบบและพัฒนา
ระบบ (System Integrator) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.3) วิธีการดําเนินงาน
(1) ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ใหกับสถานประกอบการที่มีความสนใจจํานวนไมนอยกวา 100 กิจการ แบงออกเปน
กิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในดานการเพิ่มผลิตภาพดวยเทคโนโลยีหุนยนต/ระบบอัตโนมัติไมนอยกวา
90 กิจการ และกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภาพในดานการศึกษาวิธีการทํางานดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 10 กิจการ
(2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอัตโนมัติ โดยจัดกิจกรรมระดมสมอง
ใหกับผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรจํานวนไมนอยกวา 200 ราย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนี้/
บุคลากรภาคการศึกษา/บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 200 ราย รวมทั้ง 2 กิจกรรม 400 ราย
โดยจัดกิจกรรมไมนอยกวา 5 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 2 วัน รุนละไมนอยกวา 30 ราย เพื่อใหทราบถึงปญหา
ในการปรับเปลี่ยนสูอุตสาหกรรมเกษตรดวยเทคโนโลยีหุนยนต/ระบบอัตโนมัติ พรอมแนวทางแกไขและ
ความตองการในการสงเสริมจากภาครัฐ
(3) กิจกรรมพัฒนาหุนยนตตนแบบและระบบอัตโนมัติและคูมือประเมินความพรอม
ในการปรับเปลี่ยนมาใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ดําเนินการโดยประชาสัมพันธเพื่อรวบรวมปญหาจาก
สถานประกอบการ และคัดเลือกปญหาที่จะสรางตนแบบในการแกไขปญหาสถานประกอบการดังกลาว
จากนั้ น ใหคํา ปรึ กษาและนํ า เชิงลึ กในการพัฒ นาตนแบบไมนอยกวา 120 Man-day เพื่อใหไดต น แบบ
หุนยนต/ระบบอัตโนมัติไมนอยกวา 4 ตนแบบ
1.4) ผลการประเมิน
(1) กระบวนการ (Processes)
(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการไดรับ
ขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่ปรึกษามากที่สุด รอยละ 46.15 ของผูเขารวมโครงการ แบงออกเปน ไดรับ
คําแนะนําจากเจาหนาที่หนวยงานที่ปรึกษา และโทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษา รอยละ 26.92 และ 19.23
ตามลําดับ ในสวนของชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีรอยละ 28.85
ของผูเขารวมโครงการ แบงออกเปนทางเว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากที่สุด รอยละ 18.27
(ตารางที่ 4.180)

302
ตารางที่ 4.180 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม
หนวยงานที่ปรึกษา
1) การแนะนําจากหนวยงานที่ปรึกษา
2) โทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษา
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
1) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) การแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3) โทรศัพทเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4) อีเมลเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แหลงอื่น
1) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ Social Media
2) การแนะนําจากคนรูจัก/เพื่อน
3) การแนะนําจากหัวหนางาน/บริษัทของตนเอง
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
46.15
26.92
19.23
28.85
18.27
4.81
3.85
1.92
25.00
10.58
7.69
6.73
100.00

(1..2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา
ผูเขารวมโครงการทุกราย ทราบวากิจกรรมที่เขารวมมีการสนับสนุนและสงเสริมโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูประกอบการ พบวา รอยละ 59.42
ของผูเขารวมโครงการ ตัดสินใจเขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเอง รองลงมา ที่ปรึกษาของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน รอยละ 31.88 ในสวนการเคยรว มงานกั บกรมสงเสริมอุต สาหกรรม
และเจาหนาที่มีเพียงรอยละ 5.80 และ 2.90 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.181)
ตารางที่ 4.181 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเ ขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง
2) บริษัทที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน
3) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน
4) เจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
59.42
31.88
5.80
2.90
100.00
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(2) ผลได (Outputs) จํานวนผูประกอบการที่ไดรับพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 104 กิจการ คิดเปนรอยละ 104.00 ของเปาหมาย 100 กิจการ
บุคลากรที่ไดรับการอบรม 403 ราย คิดเปนรอยละ 100.75 ของเปาหมาย 400 ราย และหุนยนตตนแบบ
ที่ไดรับการพัฒนาแลว 4 ตนแบบ ครบตามเปาหมาย
(3) ผลลัพธ (Outcomes)
(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ในดานการผลิต ผูเขารวมโครงการสามารถ
ลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 16.23 จากเปาหมาย รอยละ 6 ลดของเสียจากการผลิตไดรอยละ 49.14 จากเปาหมาย
รอยละ 3 เพิ่มยอดขายไดรอยละ 35.00 จากเปาหมายรอยละ 9 และเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตได
รอยละ 41.00 จากเปาหมายรอยละ 10 สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนต หรือระบบ
อัตโนมัติ ไดรอยละ 58.11 จากเปาหมาย รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
โดยใชเทคโนโลยีหุนหรือระบบอัตโนมัติไปใชไดจริง รอยละ 33.78 จากเปาหมาย รอยละ 25 ของผูเขารวม
โครงการ และมีการซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูป รอยละ 5.36 ของผูเขารวมโครงการ โดยมีการซื้อ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 30 ซึ่งเปนการจางใหเกษตรกรในเครือขายของกลุมวิสาหกิจปลูกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ประมาณ 200 ราย (ตารางที่ 4.182)
ตารางที่ 4.182 ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ประเด็น
1) ดานผลิตภาพการผลิต (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
- ลดตนทุนการผลิต
- ลดของเสียจากการผลิต
- เพิ่มยอดขาย
- เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต
2) ดานแผนปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติ
- มี
- ไมมี
3) ดานการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติไปใชจริง
- มี
- ไมมี
4) ดานการนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูป
- มี
- ไมมี
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
16.23
49.14
35.00
41.00
58.11
41.89
33.78
66.22
5.36
94.64
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(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
กับขนาดของกิจการ กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 70.67 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 73.55 ของมูลคารวม หากทําตามคําแนะนําของที่ปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป ในสวนของกิจการ
ขนาด XS ไมสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได เนื่องจากยังไมมีกิจการใดที่ไดทดลองทําตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษา จึงไมสามารถประมาณการทางเศรษฐกิจได (ตารางที่ 4.183)
ตารางที่ 4.183 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
รอยละของ ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป
กิจการ
มูลคา (บาท)
รอยละ
1) XS (วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเดี่ยวที่จดทะเบียน
18.81
พาณิชย)
2) S (นิติบุคคลที่มจี ํานวนแรงงานไมเกิน 50 คน)
60.40
70,670,730
73.55
3) M (นิติบุคคลทีม่ ีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน)
13.86
20,421,250
21.25
4) L (นิติบุคคลที่มีจํานวนแรงงาน 200 คนขึ้นไป)
6.93
5,000,000
5.20
รวม
100.00
96,091,980
100.00
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
ขนาดของกิจการ

(3.3) ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ พบวา ผู เขารวมโครงการ
รอยละ 33.78 มีการถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร รองลงมาคือมีการปรับเปลี่ยน
Mindset ในการพั ฒ นาสถานประกอบการ รอยละ 22.29 ของผูเขารว มโครงการ และมีการเชื่อมโยง
เครือขายของผูประกอบการ รอยละ 5.41 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.184)
ตารางที่ 4.184 ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ
2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากขึ้น
3) การเชื่อมโยงเครือขายของผูประกอบการ
4) การถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
22.29
10.81
5.41
33.78

(3.4) ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ พบวา
ผูเขารวมโครงการมีความตองการในการพัฒนาการหาชองทางการตลาดในประเทศ การหาชองทางการตลาด
ต า งประเทศ และการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ (Packaging) มากที่ สุ ด ร อ ยละ 42.55 12.77 และ 10.64
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ตามลําดับ ซึ่งผูเขารวมโครงการมีความตองการรวมทั้งตองการเปดตลาดใหม เพิ่มมูลคาใหกับสินคา รวมทั้ง
การพัฒนามาตรฐานประกอบการ ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการตองการพัฒนาธุรกิจของตนเองกอน มากกวาที่จะ
พัฒนาเครือขายของธุรกิจ (ตารางที่ 4.185)
ตารางที่ 4.185 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
2) การหาชองทางการตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น
3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging)
4) การจัดทํามาตรฐานสินคาและมาตรฐานสถานประกอบการ
5) การวิจัยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
6) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา
7) การพัฒนากระบวนการผลิต
8) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน
9) การตั้งราคาสินคาใหเหมาะสม
10) การตลาดเชิงกลยุทธ
11) การบริหารการเงิน
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
42.55
12.77
10.64
8.50
6.38
6.38
4.26
2.13
2.13
2.13
2.13
100.00

(4) ความพึงพอใจ
(4.1) ความพึง พอใจในหลัก สูต รการอบรม พบวา ผูเ ขา รว มโครงการมี
ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.41 โดยความเหมาะสม
ของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีคะแนนสูงสุดเทากับ 7.40 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของที่ปรึกษา และ
หลักสูตรเนื้อหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก มีคะแนนเฉลี่ย 6.78 และ 6.28 ตามลําดับ โดยผูเขารวม
โครงการเห็นวาที่ปรึกษาไมมีประสบการณจริงในดานอุตสาหกรรม และไมมีความชํานาญดานระบบการทํางาน
ของเครื่องจักรที่ใชในโรงงาน ทําใหผูเ ขารว มโครงการตองเสีย เวลาอธิบ ายการทํางานใหกับ ที่ป รึกษา
ดา นหลัก สูต รเนื้อ หาการแนะนํา เชิง ลึก ยัง ไมมีค วามสอดคลอ งตอ ความตอ งการเทา ที่ค วร เนื่อ งจาก
สถานประกอบการไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ ทําใหตองเปลี่ยนหลักสูตรเปนดานการตลาด การปรับปรุง
การผลิตแทน ดานเอกสารคูมือยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากผูเขารวมโครงการบางสวนไมไดรับเอกสาร
รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมสั้นเกินไป เพราะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยี
อัตโนมัติเขามาชวยตองใชระยะเวลาในการตัดสินใจ (ตารางที่ 4.186)
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ตารางที่ 4.186 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษาที่ใหบริการ
2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ
4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
5) ความเพียงพอของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
67.80
62.80
55.40
74.00
60.60
64.12

คะแนน
6.78
6.28
5.54
7.40
6.06
6.41

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

(4.2) ความพึง พอใจดา นกระบวนการทํา งาน พบวา ผูเ ขา รว มโครงการมี
ความพึงพอใจในกระบวนการทํางานอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.31 โดยมีความพึงพอใจในดานการวินิจฉัย
สถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกเพื่อวิเคราะหปญหาเบื้องตนมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 6.58 เนื่องจาก
เพียงแคสมัครเขารวมโครงการก็สามารถเขารับการปรึกษาแนะนําไดเลย ในอีกทางหนึ่งดานการใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเพียง 5.88 ซึ่งผูเขารวมโครงการเห็นวาวิธีการที่ที่ปรึกษาใช
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตยังไมตอบโจทยความตองการไดอยางแทจริง รวมทั้งคําปรึกษาแนะนํา
ยังไมชวยใหเพิ่มผลิตภาพไดอยางแทจริง (ตารางที่ 4.187)
ตารางที่ 4.187 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การประชาสัมพันธ
2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) การวินิจฉัยสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกเพื่อวิเคราะหปญหาเบื้องตน
4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
64.20
63.40
65.80
58.80
63.05

คะแนน
6.42
6.34
6.58
5.88
6.31

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

(5) ปญหาอุปสรรค
(5.1) กิจการที่เปนผูประกอบการรายเดี่ยวและวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ
มีจํานวนมาก ซึ่งการใชระบบอัตโนมัติในการดําเนินกิจการนั้นเกินความจําเปนเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
ของกิจการ
(5.2) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการรางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานของโรงงานในระบบอัตโนมัติสั้นเกินไป เนื่องจากการจะปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเปนเครื่องจักร
ตองใชเวลาในการตัดสินใจ
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(6) ขอเสนอแนะ
(6.1) ควรกําหนดเนื้อหาของการปรึกษาแนะนํา และที่ปรึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของกิจการที่ได เนื่องจากในแตละอุตสาหกรรมมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน
แตกตางกัน
(6.2) ควรพิจารณาระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกใหเพียงพอ
ต อการพั ฒ นาผู ป ระกอบการในประเด็ น การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการผลิตอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป
ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติอยางมีประสิทธิภาพ
2) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1) สาระสําคัญโครงการ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกิจกรรมที่เปดใหสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจใช
เทคโนโลยีหุนยนต ระบบอัตโนมัติ/เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม/บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ
ไดพัฒนาศักยภาพใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการผลิตในทุก ๆ ดาน รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพ
ดวยเครื่องมือคุณภาพเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกใหกับผูบริโภค เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ SMEs ก็มีระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุน
ไมนอยกวารอยละ 6 ลดของเสีย รอยละ 3 และเพิ่มมูลคายอดขาย รอยละ 9 ซึ่งจะสงผลกระทบทางออม
กลับไปยังกลุมเกษตรกรอีกดวย
2.2) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร บุคลากรในภาคการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภาพและนวัตกรรม
(2) เพื่ อใหวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิส าหกิจชุมชน เกษตรกร
บุคลากรในพื้นที่ สามารถตอยอดเชื่อมโยงการใหบริการของศูนย ITC ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ผานการประชาสัมพันธ คัดเลือก
กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม เพื่อเขารับคําแนะนําเชิงลึกดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล จํานวนอยางนอย 100 กิจการ ประกอบดวยกลุมทั่วไปไมนอยกวา 50 กิจการ รวมแลวไมนอยกวา
200 Man-days เพื่อพัฒนาการจัดทํา Website Thai SMEs และกลุมศักยภาพ ไมนอยกวา 50 กิจการ
รวมแลว ไม น อยกว า 500 Man-days เพื่ อติ ดตั้ ง Sensor สําหรับ รายงานขอมูล โดยที่กลุมทั่ วไปการให
คําแนะนําเชิงลึกจะมุงเนนไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหเหมาะสม ในสวนของศักยภาพจะมุงเนนไปที่การ
ติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดึงขอมูลจากสายการผลิตและเครื่องจักร
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2.4) ผลการประเมิน
(1) กระบวนการ (Processes)
(1.1) การรับ ทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารว มโครงการ
รับทราบขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานที่ปรึกษามากที่สุด รอยละ 68.42 ของผูเขารวมโครงการ แบงเปน
การแนะนําจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่ปรึกษามากที่สุด รองลงมาคือ Social Media และโทรศัพทจาก
หนวยงานที่ปรึกษา รอยละ 41.05 16.84 และ 10.53 ตามลําดับ โดยผูเขารวมโครงการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพียง รอยละ 5.26 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.188)
ตารางที่ 4.188 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม
หนวยงานที่ปรึกษา
1) การแนะนําจากหนวยงานที่ปรึกษา
2) Social Media ของหนวยงานที่ปรึกษา
2) โทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษา
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
1) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) การแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แหลงอื่น
1) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ Social Media
2) การแนะนําจากคนรูจัก/เพื่อน
3) การแนะนําจากหัวหนางาน/บริษัทของตนเอง
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
68.42
41.05
16.84
10.53
5.26
3.16
2.11
26.31
14.74
9.47
2.10
100.00

(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา
ผูเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 93.93 ทราบวาโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(ตารางที่ 4.189)
ตารางที่ 4.189 การรับรูขาวสารในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
หนวยงาน
1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
3) ไมทราบ
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
93.93
1.52
4.55
100.00
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(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวม
โครงการ รอยละ 84.84 มีความตองการในการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือบริษัทที่ปรึกษาชักชวนใหเขารวม
โครงการ ซึ่งมีจํานวนมากกวาการชักชวนของเจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุต สาหกรรม รอยละ 10.60
(ตารางที่ 4.190)
ตารางที่ 4.190 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง
2) บริษัทที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน
3) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน
4) เจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
84.84
12.12
1.52
1.52
100.00

(2) ผลได (Outputs)
(2.1) จํานวนผูเขารวมโครงการที่เขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการ
เขารวมโครงการประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 106 กิจการ คิดเปน
รอยละ 106.00 ของเปาหมาย 100 กิจการ แบงเปนประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ (ตารางที่ 4.191)
ตารางที่ 4.191 ประเภทของสถานประกอบการไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเภท
1) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) เกษตรกรรม
3) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
4) อุตสาหกรรมอาหารสัตว
5) อุตสาหกรรมเครื่องจักร
รวม

รอยละ
45.45
25.75
22.74
4.54
1.52
100.00

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

(2.2) หัวขอการพัฒนาที่ไดรับจากการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา กลุมทั่วไป
ไดรับการพัฒนาทางดานการจัดทําเว็บไซต Thai-SME ซึ่งประกอบดวยระบบหนาราน และระบบจัดการ
หลังราน รวมทั้งกลุมศักยภาพไดรับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก ในการติดตั้ง Sensor สําหรับรายงานขอมูล
ตาง ๆ เชน สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ดําเนินการได 50 กิจการ ครบตามเปาหมาย (ตารางที่ 4.192)
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ตารางที่ 4.192 ประเภทของการบริการที่ไดรับจากโครงการ
1) การจัดทําเว็บไซต Thai-SME
2) การติดตั้ง Sensor สําหรับรายงานขอมูล
ที่มา: จากการสํารวจ

ประเภท

รอยละ
100.00
100.00

(3) ผลลัพธ (Outcomes)
(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ภายหลังเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการ
สามารถลดตนทุนการผลิตได รอยละ 10.52 จากเปาหมายรอยละ 6 สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได
รอยละ 8.71 จากเปาหมาย รอยละ 3 และสามารถเพิ่มยอดขายได รอยละ 16.67 จากเปาหมายรอยละ 9
ซึ่งโครงการนี้สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายในดานประสิทธิภาพการผลิต (ตารางที่ 4.193)
ตารางที่ 4.193 ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ
1) ลดตนทุนการผลิต
2) ลดของเสียจากการผลิต
3) เพิ่มยอดขาย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ประเด็น

รอยละ
10.52
8.71
16.67

(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว า หากผูเขารว มโครงการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของที่ปรึกษาในระยะเวลา 1 ป กิจการขนาด XS จะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดประมาณ
1.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.65 ของมูลคาที่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมด รองลงมาคือกิจการขนาด
S และ M สามารถสร า งมู ล ค า ทางเศรษฐกิจ ไดป ระมาณ 0.82 ลานบาท และ 0.34 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 27.84 และ 11.51 ตามลําดับ จะเห็น ไดวาโครงการนี้สามารถสรางมูล คาทางเศรษฐกิจ ไดถึง
2.95 ลานบาทตอป (ตารางที่ 4.194)
ตารางที่ 4.194 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
ขนาดของกิจการ
1) XS
2) S
3) M
4) L

รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

กิจการ (รอยละ)
62.86
35.24
1.90
100.00

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป
มูลคา (บาท)
รอยละ
1,790,880
60.65
822,171
27.84
340,000
11.51
2,953,051
100.00
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(3.3) ผลกระทบต อ ทั ศ นคติ ข องผู ป ระกอบการ พบว า ภายหลัง เข าร ว ม
โครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถถายทอดความรูที่ไดรับไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร ไดถึงรอยละ 39.71
ของผูเขารวมโครงการ รองลงมาผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการ และมี
การเชื่อมโยงเครือขาย รอยละ 19.12 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.195)
ตารางที่ 4.195 ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ
ประเด็น
1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ
2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากขึ้น
3) การเชื่อมโยงเครือขายของผูประกอบการ
4) การถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
7.35
19.12
19.12
39.71

(3.4) ความต องการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเข ารวมโครงการ
พบวา ผูเขารวมโครงการมีความต องการในการพัฒ นาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รองลงมา
การตลาดแบบออนไลน รอยละ 36.36 และ 29.09 ตามลําดับ เนื่องจากผูเขารวมโครงการมีความตองการ
ในการปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งการนําไปพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดจํานวนแรงงาน
ในภาคการผลิต และใชการตลาดแบบออนไลน เพื่อขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑของตนเองมากขึ้น (ตารางที่ 4.196)
ตารางที่ 4.196 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพองคกร
2) การตลาดแบบออนไลน
3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging)
4) การลดตนทุนการผลิต
5) การวิจัยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
6) การปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ
7) การตลาดเชิงกลยุทธ
8) การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกสินคา
9) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา
10) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน
11) การปรับปรุงสายการผลิตสินคา
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
36.36
29.09
7.27
7.27
5.45
3.64
3.64
1.82
1.82
1.82
1.82
100.00
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(4) ความพึงพอใจ
(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.43 โดยที่มีความพึงพอใจในดานความเหมาะสม
ของที่ปรึกษา และความเพียงพอของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมมากที่สุด เทากับ 6.56 ในอีกทางหนึ่ง
ผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวาหลักสูตรเนื้อหาที่ใชในการปรึกษาแนะนําเชิงลึกไมมีความแตกตาง
จากที่เคยไดรับจากครั้งกอน ๆ การใชการตลาดแบบออนไลน รวมทั้งการติดตั้ง Sensor ในกลุมศักยภาพสูง
ยังพบวาอุป กรณไมมีคุณภาพตามที่ไดคาดหวังไว เนื่องจากอุป กรณยังมาสารถทํางานรว มกับ อุป กรณ
ชนิดอื่น ๆ ได (ตารางที่ 4.197)
ตารางที่ 4.197 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษาที่ใหบริการ
2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ
4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
5) ความเพียงพอของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม (2 - 5 Man-days)
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
65.60
65.40
60.60
64.20
65.60
64.28

คะแนน
6.56
6.54
6.06
6.42
6.56
6.43

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(4.2) ความพึ งพอใจด านกระบวนการทํ างาน พบว า ผูเ ขา รว มโครงการ
มีความพึงพอใจที่มีตอเจาหนาที่อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.68 คะแนน โดยมีความพึงพอใจในดาน
วิธีการประชาสัมพันธมากที่สุด 7.32 คะแนน แตการประชาสัมพันธยังมีอยูในวงแคบ เนื่องจากผูเขารวม
โครงการสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารโครงการผานที่ปรึกษา หากผูใดไมเคยทํางานรวมกับที่ปรึกษามากอน
อาจจะไมไดรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ รองลงมาคือ วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการ
เขารวมกิจกรรม 6.80 คะแนน สวนผูเขารวมโครงการกลุมทั่วไป เห็นวา ที่ปรึกษารวบรัดใหคําปรึกษาแนะนํา
เชิงลึกในการใชเว็บไซตเพื่อขายสินคาออนไลน ทําใหผูเขารวมโครงการไมเขาใจ และไมสามารถจดจําสิ่งที่
ที่ปรึกษาใหคําแนะนําได สําหรับกลุมศักยภาพ เห็นวาการใหคําปรึกษาแนะนํา ไมไดเปนการนําเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เนื่องจากไมมีการบูรณาการกับระบบของเทคโนโลยี (ตารางที่ 4.198)
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ตารางที่ 4.198 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การประชาสัมพันธ
2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) การวินิจฉัยสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกเพื่อวิเคราะหปญหาเบื้องตน
4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
73.20
68.00
65.80
60.20
66.80

คะแนน
7.32
6.80
6.58
6.02
6.68

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(5) ปญหาอุปสรรค
(5.1) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ มีการคัดเลือกประเภทวิสาหกิจชุมชน
กลุมอาชีพและผูประกอบการเดี่ยวที่มีขนาด XS มาเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ซึ่งกลุมนี้สงผลลัพธ
และผลกระทบที่ไมมีประสิทธิผลตอโครงการ
(5.2) ที่ปรึกษาสวนใหญใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการใชเว็บไซตเพื่อขายสินคา
ออนไลน โดยทําแบบรวบรัดเกินไป ทําใหผูเขารวมโครงการไมเขาใจและไมสามารถจดจําสิ่งที่ที่ปรึกษาให
คําแนะนําได จึงไมสามารถดําเนินการขายสินคาออนไลนดวยตนเอง
(5.3) กลุมผูรับบริการกลุมศักยภาพ ที่ปรึกษาบางรายใหคําแนะนําไมบูรณาการ
โดยทําเพียงแนะนําการติดตั้ง Sensor เทานั้น ไมมีการใชอยางบูรณาการกับเครื่องมือตาง ๆ ทําใหผูเขารวม
โครงการเห็นวายังไมไดรับประโยชนอยางแทจริงตอสถานประกอบการ
(6) ขอเสนอแนะ ควรทบทวนเนื้อหาของโครงการเทียบกับกลุมเปาหมาย เพื่อให
วัตถุประสงค และเนื้อหาในการใหบริการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอยางแทจริง
3) การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
3.1) สาระสําคัญโครงการสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
เปนการพัฒนาคลัสเตอรนวัตกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเปนโครงการที่เนนการพัฒนาศักยภาพและ
ความเขมแขงทางธุรกิจใหแกกลุมผูประกอบการอาหารและเกษตรแปรรูปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยอาศัย
กลไกการรวมกลุมธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) อุ ตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในลักษณะเครือขายนวัตกรรม (Innovation Cluster)
ประกอบไปดวย ผูประกอบการ หนวยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงเกษตรกร
ที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการไมผลิตไมนอยกวารอยละ 6 ลดของเสีย
ไมนอยกวารอยละ 3 และเพิ่มมูลคายอดขายไมนอยกวารอยละ 9
3.2) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหแก SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ
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(2) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาคใหเปน
ที่ยอมรับของลูกคา
3.3) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการโดยจางที่ปรึกษาโดยหนวยบริการและหนวยปฏิบัติ
4 หนวย รวม 4 สัญญา จากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อพัฒนาสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีเปาหมายเปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของ/Supply Chain ของอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรู ป ที่กรมสงเสริ ม
อุตสาหกรรมเห็นชอบ รวมทั้งเกษตรกรตนน้ําของกลุมอุตสาหกรรมที่เปนแหลงวัตถุดิบหรือกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
150 กิจการ
3.4) ผลการประเมิน
(1) กระบวนการ (Processes)
(1.1) การรับ ทราบขอมูล ขาวสารของกิจ กรรม พบวา ผูเขารว มโครงการ
รับทราบขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานที่ปรึกษา และแหลงอื่นมากที่สุด รอยละ 41.18 ของผูเขารวม
โครงการ โดยที่ผูเขารวมโครงการรับทราบขอมูลขาวสารจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพียงรอยละ 17.64
โดยแบงเปนโทรศัพทจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 7.84 อีเ มลและการแนะนําของเจาหนาที่
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 3.92 และ Social Media ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 1.96
จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมยังไมแพรหลายเทาที่ควร (ตารางที่ 4.199)
ตารางที่ 4.199 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ
ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม

หนวยงานที่ปรึกษา
1) Social Media ของหนวยงานที่ปรึกษา
2) โทรศัพทจากหนวยงานที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3) การแนะนําจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่ปรึกษา
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
1) โทรศัพทจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) อีเมลเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3) การแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4) Social Media ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แหลงอื่น
1) การแนะนําจากคนรูจัก/เพื่อน
2) Social Media จากกลุมของโครงการอื่น ๆ
3) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
41.18
21.57
11.76
7.85
17.64
7.84
3.92
3.92
1.96
41.18
29.41
9.80
1.97
100.00
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(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา
ผูเขารวมโครงการทั้งหมด ทราบวากิจกรรมไดรับการสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(1.3) เหตุผลในการเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการรอยละ 85.11
เขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเองและองคกรของตนเอง รองลงมา เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษา
แนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน (ตารางที่ 4.200)
ตารางที่ 4.200 เหตุผลในการเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ตองการพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง
2) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน
3) เพื่อนชักชวนใหเขารวม
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
85.11
10.64
4.25
100.00

(2) ผลได (Outputs) จํานวนผูเขารวมโครงการ พบวา มีผูเขารวมโครงการที่ไดรับ
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน SMEs จํานวน 162 กิจการ คิดเปนรอยละ 108.00 ของเปาหมาย
150 กิจการ และสามารถจัดตั้งกลุมคลัสเตอรได 5 กลุม ครบตามเปาหมาย แบงเปน ขนาดของกิจการ ดังนี้
สถานประกอบขนาด XS เขารวมโครงการมากที่สุด รอยละ 56.17 ของผูเขารวมโครงการ รองลงมา กิจการ
ขนาด S L และ M คิดเปนรอยละ 37.65 4.95 และ 1.23 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.201)
ตารางที่ 4.201 สถานประกอบการที่เขารวมโครงการแบงตามขนาดของกิจการ
ขนาดกิจการ
1) XS (วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเดี่ยวที่จดทะเบียนพาณิชย)
2) S (นิติบุคคลที่มีจํานวนแรงงานไมเกิน 50 คน)
3) M (นิติบุคคลที่มีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน)
4) L (นิติบุคคลที่มีจํานวนแรงงาน 200 คนขึ้นไป)
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
56.17
37.65
1.23
4.95
100.00

(3) ผลลัพธ (Outcomes)
(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ภายหลังเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการ
รอยละ 60.00 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นโดยสามารถลดตนทุนการผลิต
ไดรอยละ 16.67 จากเปาหมายรอยละ 6 สามารถลดของเสียไดรอยละ 15.00 จากเปาหมายรอ ยละ 3 และ
สามารถเพิ่มยอดขายไดรอยละ 18.67 จากเปาหมายรอยละ 9 (ตารางที่ 4.202)
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ตารางที่ 4.202 ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเขารับการอบรม
ประเด็น
1) ลดตนทุนการผลิต
2) ลดของเสียจากการผลิต
3) เพิ่มยอดขาย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
16.67
15.00
18.67

(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา หากผูเขารวมโครงการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษาเปนระยะเวลา 1 ป จะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 66.92 ลานบาทตอป โดยแบงตาม
ขนาดของกิจการ ดังนี้ กิจการขนาด XS สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดประมาณ 13.66 ลานบาท
ตอป คิดเปนรอยละ 20.42 ของมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งหมด และกิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจไดประมาณ 53.2633 ลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 79.58 ของมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งหมด
(ตารางที่ 4.203)
ตารางที่ 4.203 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ
ขนาดของกิจการ
1) XS
2) S
3) M
4) L

รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป
มูลคา (บาท)
รอยละ
13,664,154
20.42
53,263,314
79.58
66,927,468
100.00

(3.3) ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ พบวา หลังเขารวมโครงการ
รอยละ 78.00 มีการถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร และรอยละ 40.00 มีการเชื่อมโยง
เครือขายของผูประกอบการ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งกลุมคลัสเตอร (ตารางที่ 4.204)
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ตารางที่ 4.204 ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ
2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากขึ้น
3) การเชื่อมโยงเครือขายของผูประกอบการ
4) การถายทอดความรูที่ไดรับจากที่ปรึกษาไปสูคนอื่น ๆ ในองคกร
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
10.00
10.00
40.00
78.00

(3.4) ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ พบวา
ผูเขารวมโครงการรอยละ 35.14 มีความตองการในการหาชองทางการตลาดในประเทศเพิ่ม รองลงมา การวิจัย
พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ รวมทั้งการตลาดเชิงกลยุทธทั้งในและตางประเทศ รอยละ 13.51 ของผูเขารวม
โครงการทั้งหมด จะเห็นไดวาหลังจากเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการมีความตองการในการพัฒนาทาง
การตลาดของตนเองทั้งในและตางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของตนเองมากยิ่งขึ้น
(ตารางที่ 4.205)
ตารางที่ 4.205 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูประกอบการในอนาคต
ประเด็น
1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพิ่ม
2) การวิจัย พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
3) การตลาดเชิงกลยุทธทั้งในและตางประเทศ
4) การพัฒนาดานกระบวนการผลิต
5) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging)
6) การหาชองทางการตลาดสงออกตางประเทศ
7) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ
8) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา
9) การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกสินคา
10) การบริหารการเงิน
11) การจัดทําบัญชีและภาษีธุรกิจ
รวม
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
35.14
13.51
13.51
10.81
8.11
6.76
5.41
2.70
1.35
1.35
1.35
100.00
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(4) ความพึงพอใจ
(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 7.51 โดยความเหมาะสมของที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนํา
เชิงลึก มีความพึงพอใจสูงที่สุด 7.80 รองลงมาคือความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ และความเหมาะสม
ของหลักสูตรเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจ 7.70 และ 7.58 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการเห็นวา
หลักสูตรและเนื้อหายังไมตรงกับความตองการ เนื่องจากเนื้อหาที่ไดรับไมแตกตางกับเนื้อหาที่เคยไดรับ
ในการเขารวมโครงการอื่น ๆ (ตารางที่ 4.206)
ตารางที่ 4.206 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษา
2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหา
3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ
4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
5) ความเพียงพอของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
78.00
75.80
77.00
75.40
69.20
75.08

คะแนน
7.80
7.58
7.70
7.54
6.92
7.51

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ตอกระบวนการทํางานอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 7.69 โดยมีความพึงพอใจในวิธีการจัดทําแผนภาพ
คลัสเตอร แผนพัฒนาเครือขายโดยใช Diamond Model และการจัดกิจกรรมสรุปผลมากที่สุด 7.82 ทั้งนี้
ผูเขารวมโครงการเห็นวาในบางกิจกรรมมีเวลาที่จํากัด ทําใหไมไดรับความรูเทาที่ควร เชน กิจกรรมเพิ่ม
ผลิตภาพ หรือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ (ตารางที่ 4.207)
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ตารางที่ 4.207 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานที่มีตอเจาหนาที่ของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1) การประชาสัมพันธ
2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
4) การสรางความสัมพันธและจัดทําโครงสรางคณะทํางานบริหารกลุม
5) การจัดทําแผนภาพคลัสเตอร และแผนพัฒนาเครือขายโดยใช Diamond Model
6) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูระหวางสมาชิก
7) การจัดกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ หรือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ
8) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลหรือระบบอัตโนมัติ
9) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
10) การจัดกิจกรรมสรุปผลปดกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ คะแนน แปลผล
76.40 7.64
มาก
76.60 7.66
มาก
77.20 7.72
มาก
76.60 7.66
มาก
78.20 7.82
มาก
76.40 7.64
มาก
76.20 7.62
มาก
76.80 7.68
มาก
76.40 7.64
มาก
78.20 7.82
มาก
76.90 7.69
มาก

(5) ปญหาอุปสรรค
(5.1) ระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําสําหรับ โครงการสั้น เกิน ไป ทําให
ไมสามารถสรางความเขมแข็งใหกับกลุมหรือกอใหเกิดการพัฒนาที่จะใหกลุมอยูไดอยางยั่งยืน
(5.2) ผูรับผิดชอบโครงการไมทราบปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุมคลัสเตอร ทําให
ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได อาจจะทําใหไมสามารถตอยอดได เพราะภายในกลุมคลัสเตอรมีสมาชิก
ที่เปนกลุมคลัสเตอรเดิมและสมาชิกใหมรวมอยูดวย ทําใหความตองการในการพัฒนาไมตรงกัน
(6) ขอเสนอแนะ
(6.1) ควรพิจารณาหลักสูตรและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับที่ปรึกษา เพื่อจัดหลักสูตร
ใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่เปาหมาย
(6.2) ควรพิจารณาระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําใหเหมาะสมกับระยะเวลา
ของโครงการ เนื่องจากกลุมคลัสเตอรตองมีการสรางเครือขาย มีการละลายพฤติกรรม เพื่อใหเปนปกแผนกอน
แลวคอยพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ระยะเวลาในการพัฒนาเครือขายควรดําเนินการอยางนอย 1 ป
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4) การยกระดับโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม (สปอ.)
4.1) สาระสําคัญโครงการ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม
เปนการยกระดับโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอยางครบวงจร เพื่อดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็ง และรายไดใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรอยางครบวงจร โดยการจัดตั้งศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC)
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนแหลงเรียนรูรวมกับการชวยเหลือ SMEs ในการวิเคราะห
และคัดเลือกผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการ อีกทั้งยังบมเพาะใหผูประกอบการสามารถนําไปพัฒนา และ
ดําเนินธุรกิจเองไดอยางตอเนื่องในอนาคต โดยดําเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน จากสถาบัน
และเครือขาย เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบความคิดสรางสรรคสูการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การผลิต โดยนําความทันสมัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการผลิตใหมีประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่ม
4.2) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหไดรับการยกระดับ
ใหมีความสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดทุกระดับ
(2) เพื่อพัฒนาสินคาดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพื่อกาวเขาสูประเทศ
ไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0
4.3) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการโดยการจัดตั้งศูนย ITC 12 แหง ในพื้นที่ศนู ยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 12 ศูนยละ 1 แหง เพื่อใหบริการตาง ๆ ไดแก การใหคําปรึกษา/แนะนําทางธุรกิจ
เบื้องตน การใหความรูผานการอบรม/สัมมนาและบมเพาะธุรกิจ การวินิจฉัยธุรกิจเบื้องตน พรอมสงตอ
ผูประกอบการเขารวมกับโครงการอื่น ๆ และยังมีบริการ Co-Working Space และการใหบริการเครื่องมือ/
เครื่องใชเปนการเชาเครื่องจักรขนาดกลางในการใหบริการ เชน เครื่องสกัดดวน เครื่องอบแหง โดยมีการจัดจาง
บุคลากรระยะสั้น ประมาณ 4 - 6 เดือน ประจําศูนย ITC 3 ราย แบงเปน ผูเชี่ยวชาญ 1 ราย และเจาหนาที่ 2 ราย
4.4) ผลการประเมิน
(1) ผลได (Outputs) โครงการสามารถจัด ตั้ง ศูน ย ITC ไดทั้ง หมด 12 แหง
ครบตามเปาหมาย โดยจัดตั้ง ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 12 ศูนยละ 1 แหง โดยในแตละแหง
มีการจัดจางผูเชี่ยวชาญศูนยละ 1 ราย และเจาหนาที่ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย ครบตามเปาหมาย
(2) ผลลัพธ (Outcomes)
(2.1) ความพึงพอใจดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดสนับสนุน และ
ชวยเหลือการพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พบวา ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ
ในการชวยยกระดับการผลิตมากที่สุด รอยละ 85.20 ของผูรับบริการทั้งหมด รองลงมา ชวยสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค และใหบริการตรงตามความตองการของผูประกอบการ
รอยละ 84.80 และ 83.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.208)
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ตารางที่ 4.208 ความพึงพอใจดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดสนับสนุนและชวยเหลือการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ประเด็น
1) การสนับสนุนการวิเคราะหผลิตภัณฑใหผูประกอบการ
2) การสนับสนุนการคัดเลือกผลิตภัณฑใหผูประกอบการ
3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
4) การบริการตรงตามความตองการของผูประกอบการ
5) การยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ คะแนน
77.60
7.76
73.00
7.30
84.80
8.48
83.00
8.30
85.20
8.52
80.72
8.07

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(2.2) ความพึงพอใจการใหบริการของศูนย ITC พบวา ศูนย ITC สามารถเป น
แหลงเรียนรูรวมกันสําหรับผูประกอบการมากที่สุด รอยละ 82.40 รองลงมาคือเปนแหลงชวยเหลือผูประกอบการ
และเปนพื้นที่การจัดแสดงสําหรับศึกษาดูงาน รอยละ 74.80 และ 74.20 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.209)
ตารางที่ 4.209 ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย ICT
ประเด็น
1) การเปนแหลงเรียนรูรวมกันสําหรับผูประกอบการ
2) การเปนแหลงชวยเหลือผูประกอบการ
3) การเปนพื้นที่การจัดแสดงสําหรับศึกษาดูงาน
4) การใหบริการพื้นที่จัดแสดงชิ้นงาน
5) การใหบริการใชเครื่องมือและอุปกรณ
เฉลี่ย
ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
82.40
74.80
74.20
73.00
68.80
74.64

คะแนน
8.24
7.48
7.42
7.30
6.88
7.46

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.5) ปญหาอุปสรรค เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการ เนื่องจากเจาหนาที่ที่ประจํา
ศูนย ITC บางแหงเมื่อปฏิบัติงานครบสัญญาจางแลว ไมมีการตอสัญญาอยางตอเนื่อง
4.6) ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจางหรือบรรจุเจาหนาที่ประจํา
ศูนย ITC เพื่อใหมีความตอเนื่องในการใหบริการและตรงกับความตองการของผูประกอบการ เนื่องจาก
ศูนย ITC สามารถชวยยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตรได
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4.18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
4.18.1 สาระสําคัญโครงการ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนองคประกอบที่สําคัญของ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งการปรับขึ้นคาจางแรงงานภายใตภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันยอมสงผลกระทบตอตนทุน
ของผู ประกอบการ SMEs ผนวกกั บความผัน ผวนจากทิศทางของคาเงิน การปรับ เพิ่มสูงขึ้น ของตน ทุน
วัตถุดิบ การขยับขึ้นของราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมโดยมีแรงจูงใจจากผลตางคาจางและสวัสดิการที่แรงงานไดรับ ทําใหผูประกอบการ SMEs
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตองเผชิญกับความทาทายในการดําเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง วิธีหนึ่งที่
ผูประกอบการ SMEs สามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยการลดระยะเวลาและตนทุน การผลิต ลดภาระการพึ่งพิงกําลั งแรงงาน
ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มกําลังการผลิตใหสูงขึ้นตาม ซึ่งเปนการมองภาพรวมของระบบการผลิตทั้งหมด
ตั้งแตกระบวนการผลิตสินคา กระบวนการขนสงและกระจายสินคา รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือ เพิ่มทักษะ
ฝมือทรัพยากรแรงงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผูประกอบการอาจคิดหาวิธีตัดลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนลง เชน การปรับเปลี่ยนสถานที่วางเครื่องจักร เพื่อลดเวลาการประกอบ และ
ขนถ ายสิ น ค า จากจุ ด หนึ่ งไปยั งอี ก จุ ดหนึ่ง แนวทางการพัฒ นาเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิต และการ
บริ ห ารธุร กิ จ SMEs ในอุ ตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ใหมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สามารถดําเนินการไดหลายวิธีการ ไดแก ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพดวย
ตนทุนที่ต่ําที่สุด โดยการนําเทคโนโลยี หรือระบบอัตโนมัติเขามาใชในการผลิต หรือใชเทคนิค เครื่องมือ
การปรับปรุง การเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ (Productivity Improvement Tools) เชน Lean-Kaizen
เพื่อลดตนทุนจากความสูญเปลา Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อลดความสูญเสียที่เครื่องจักร
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการธุรกิจสามารถนําระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขั้นตอนการดําเนินการของธุรกิจอีกดวย
จากเหตุผลดังกลาว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นถึงความจําเปน
เรงดวนที่จะตองดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพื่อลดผลกระทบการขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจาก
การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น สามารถลดตนทุนคาใชจายจากการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งจะชวยชดเชย
ภาระจากคาแรงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะชวยให SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีขดี ความสามารถ
ในการแขงขันสูงขึ้น และสามารถประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่องตอไป
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4.18.2 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพกระบวนการผลิต การควบคุม คุณ ภาพ การลดความสูญเปลา
การลดตนทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูป ระกอบการ และบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหมี
ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
4.18.3 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ
1) กลุมเปาหมาย คือ วิสาหกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล และวิสาหกิจที่มีการจดทะเบียน
พาณิชย สาขาของอุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และปศุสัตว อุตสาหกรรมไมและ
ผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมหนังและฟอกหนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม ผลิตภัณฑที่ทําจากเสนใย
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ํายางและแปรรูปผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพบรรจุภัณฑจากไม
กระดาษ อุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมปาลมและแปรรูปผลิตภัณฑปาลม อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร โดยผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิต ลดของเสีย และเพิ่มยอดขายได
ไมนอยกวารอยละ 10 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด
2) ผูประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) พื้นที่ดําเนินงาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
4.18.4 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
งบประมาณ 200 ลานบาท
4.18.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดําเนินการโดยการวินิจฉัย ประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงธุรกิจ และการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ โดยแบง SMEs
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม SMEs ทั่วไป ดําเนินการในกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8 Man-days หรือ 48 Man-hours
ตอกิจการ และกลุม SMEs ศักยภาพ ดําเนินการในกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 12 Man-days หรือ 72 Man-hours
ตอกิจการ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ ดังนี้
1) กลุมวิสาหกิจทั่วไป มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1) เปนวิสาหกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชยในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง หรือตอยอดเปนซัพพลายเชนและอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่เกี่ยวของ
1.2) มีผูถือหุนเปนคนไทย รอยละ 51 ขึ้นไป
1.3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
1.4) ไมเปนธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรม
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2) กลุมวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของวิสาหกิจทั่วไป
และพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 ขอ จาก 11 ขอ ดังนี้
2.1) มียอดขายเพิ่มขึ้นตอเนื่องติดตอกัน 2 ป
2.2) มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา
2.3) มีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ
2.4) มีการขยายสาขา หรือมีแผนที่จะขยายสาขาของกิจการ
2.5) ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลตาง ๆ
2.6) ไดรับรางวัลการประกวดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2.7) มีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ
2.8) มีการเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
2.9) มีแผนการพัฒนาการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติ
2.10) มีการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการองคกร
2.11) มีการจัดทําแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธที่ชัดเจนเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
3) การดําเนินงาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1) การวินิจฉัย และประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ (Assessment) ดําเนินการ
สํารวจ ประเมิน วิเคราะหสถานประกอบการ เพื่อใหเจาของวิสาหกิจทราบถึงปญหา และจัดทําขอเสนอ
โครงการ (Proposal) รายกิจการ ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของวิสาหกิจ โดยขอเสนอ
โครงการตองระบุสภาพปญหา แนวทาง/แผนงาน และตัวชี้วัดในการเพิ่มผลิตภาพและการลดความสูญเปลา
ดวยเครื่องมือ การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการองคกรเชิงบูรณาการ 1 Man-day หรือ
6 Man-hours ตอกิจการ
3.2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถาน
ประกอบการในลักษณะ In-house Training หรือ Group Training (หลายกิจการมาอบรมรวมกัน) ในหัวขอ
ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการปรับปรุงการเพิ่มผลิต
ภาพหรือการเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัล จํานวน 1 Man-day หรือ 6 Man-hours ตอกิจการ
3.3) การเชื่อมโยงธุรกิจ หรือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใชระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล ดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจ การเจรจาธุรกิจดานการคา
การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ (Big Brother) หรือยกระดับเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมผ า นศู น ย ป ฏิ รู ป อุ ต สาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรื อ ศู น ย ITC
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การเชื่อมโยงลักษณะซัพพลายเชน (ตนน้ํา - ปลายน้ํา) เปนตน ซึ่งแบงออกเปน
กลุม SMEs ทั่วไป 1 Man-day หรือ 6 Man-hours ตอกิจการ และกลุม SMEs ศักยภาพ 2 Man-days
หรือ 12 Man-hours ตอกิจการ
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3.4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา
เชิงลึกในสถานประกอบการ ในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) หรือการเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัล โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแผนในขอเสนอโครงการ เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ซึ่งแบง
ออกเปน กลุม SMEs ทั่วไป 5 Man-days หรือ 30 Man-hours ตอกิจการ และกลุม SMEs ที่มีศักยภาพสูง
8 Man-days หรือ 48 Man-hours ตอกิจการ
4.18.6 ผลการประเมิน
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) ดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว 198.7821 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.39
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 200 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
1.2) หลักสูตรการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการใหคําปรึกษาแนะนํากับ
SMEs โดยมีการฝกอบรม ใหกับกลุม SMEs ทั่วไป และกลุม SMEs ศักยภาพ ประกอบดวย 11 หลักสูตร
ดังนี้
(1) หลักสูตรการบริหารจัดการองคกร
(2) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(3) หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ
(4) หลักสูตรการเขียนแผน/กลยุทธตาง ๆ
(5) หลักสูตรมาตรฐานตาง ๆ เชน การจัดทําระบบมาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP
(6) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital/ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเขาสูยุค 4.0
(7) หลักสูตรการตลาดและการขาย การพัฒนาชองทางการตลาด
(8) หลักสูตรการเงินและบัญชี
(9) หลักสูตรการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การลดตนทุน การลดของเสีย
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา เปนตน
(10) หลักสูตรโลจิสติกส
(11) หลักสูตรกฎหมาย/การจดทะเบียน
2) กระบวนการ (Processes)
2.1) ข อมู ล ทั่ว ไปของผูเขารว มโครงการ ผูส มัครเขารวมโครงการที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑของโครงการ สามารถแบงตามประเภทของสถานประกอบการไดดังนี้ กลุม SMEs ทั่วไป เปน
ผูประกอบการเดี่ยวที่จดทะเบียนพาณิชย รอยละ 41.33 รองลงมา บริษัท รอยละ 27.08 และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน รอยละ 23.04 และกลุม SMEs ศักยภาพ เปนบริษัท มากที่สุด รอยละ 56.22 รองลงมา รานคา
ที่จ ดทะเบีย นพาณิช ย รอยละ 12.93 และหางหุน สว นจํากัด รอ ยละ 10.45 ของผูเ ขารว มโครงการ
(ตารางที่ 4.210)
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ตารางที่ 4.210 ประเภทของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม
ประเภทของสถานประกอบการ
1) ผูประกอบการเดี่ยวที่จดทะเบียนพาณิชย
2) บริษัท
3) กลุมวิสาหกิจชุมชน
4) หางหุนสวนจํากัด
5) สหกรณ
6) กลุมอาชีพ/รานคาที่จดทะเบียนพาณิชย
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป
41. 33
27.08
23.04
6.18
1.42
0.95
100.00

รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
8.46
56.22
7.46
10.45
4.48
12.93
100.00

2.2) ขนาดกิจการของผูเขารับการอบรม ขนาดของสถานประกอบการของผูเขารับการ
อบรม กลุม SMEs ทั่วไป และกลุม SMEs ศักยภาพ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ขนาด XS (วิสาหกิจชุมชน
และผูประกอบการเดี่ยวที่จดทะเบียนพาณิชย แรงงานไมเกิน 50 คน) ขนาด S (นิติบุคคล แรงงานไมเกิน
50 คน) ขนาด M(นิติบุคคล แรงงาน 50 คนขึ้นไป แตไมเกิน 200 คน) และขนาด L (นิติบุคคล แรงงาน
มากกวา 200 คนขึ้นไป) ซึ่งสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนกิจการขนาด XS และ S โดย
กลุม SMEs ทั่วไป สว นใหญเปน กิจการขนาด XS รอยละ 66.75 รองลงมาเปนกิจ การขนาด S ร อยละ
28.98 สวนกลุม SMEs ศักยภาพ สวนใหญมีกิจการขนาด S รอยละ 53.73 รองลงมาเปนกิจการขนาด XS
รอยละ 33.33 (ตารางที่ 4.211)
ตารางที่ 4.211 ขนาดของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม
ขนาดกิจการ
1) XS (แรงงานไมเกิน 50 คน)
2) S (นิติบุคคล แรงงานไมเกิน 50 คน)
3) M (แรงงาน 50 คนขึ้นไป แตไมเกิน 200 คน)
4) L (แรงงานมากกวา 200 คนขึ้นไป)
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป
66.75
28.98
2.37
1.90
100.00

รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
33.33
53.73
10.95
1.99
100.00

2.3) การรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม การรับทราบขาวสาร
การประชาสัมพันธของโครงการ พบวา กลุม SMEs ทั่วไป ที่เขารับการอบรมรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ
จากหนวยงานที่ปรึกษา มากที่สุด รอยละ 49.78 รองลงมา แหลงขอมูลอื่น ๆ รอยละ 30.26 และกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม รอยละ 19.96 สําหรับกลุม SMEs ศักยภาพ พบวา การรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ
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โครงการจากหนวยงานที่ปรึกษา มากที่สุด รอยละ 44.84 รองลงมา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 34.08
และแหลงขอมูลอื่น ๆ รอยละ 21.08 (ตารางที่ 4.212)
ตารางที่ 4.212 การรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
การรับขาวสาร
1) หนวยงานที่ปรึกษา
2) แหลงขอมูลอื่น ๆ
3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
49.78
44.84
30.26
21.08
19.96
34.08
100.00
100.00

2.4) การรับรูขาวสารกิจกรรมการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา ผูเขารับ
การอบรมกลุม SMEs ทั่วไป รับรูวากิจกรรมที่เขารวม มีการสงเสริมและสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
คิดเปนรอยละ 96.67 และผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ ทุกรายรับรูวากิจกรรมที่เขารวม มีการสงเสริม
และสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ตารางที่ 4.213)
ตารางที่ 4.213 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
หนวยงานสนับสนุน
1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2) ไมทราบวาหนวยงานใดใหการสนับสนุน
3) หนวยงานที่ปรึกษา
4) อุตสาหกรรมจังหวัด
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
96.67
100.00
2.85
0.24
0.24
100.00
100.00

2.5) เหตุผลในการเขารวมโครงการของผูเขารับการอบรม พบวา กลุม SMEs ทั่วไป และ
กลุม SMEs ศักยภาพ สวนใหญสนใจเขารับการอบรมดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 84.80 และรอยละ 83.58
ตามลําดับ (ตารางที่ 4.214)
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ตารางที่ 4.214 เหตุผลในการเขารวมโครงการของผูเขารับการอบรม
ประเด็น
1) สนใจและเขารวมกิจกรรมของโครงการดวยตนเอง
2) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึก และเกิดผลลัพธไดจริง
3) เขารวมตามคําแนะนําของที่ปรึกษา
4) ตองการเครื่องมือ เครื่องจักร
5) เขารวมตามคําแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
6) ตองการเงินทุนสนับสนุน
7) ตองการสรางเครือขายกับเจาหนาที่ภาครัฐและผูประกอบการรายอื่น
8) การชักชวนเขารวมกิจกรรมจากเพื่อน/ผูประกอบการรายอื่น
9) การชักชวนจากสมาคมตาง ๆ เชน สมาคมธุรกิจ สมาคมการผลิต
10) เขารวมตามคําสั่งของประธานกลุมวิสาหกิจ/หัวหนากลุมอาชีพ
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม
SMEs ทั่วไป
84.80
5.46
5.46
2.15
0.48
0.48
0.48
0.23
0.23
0.23
100.00

รอยละของกลุม
SMEs ศักยภาพ
83.58
6.97
2.99
2.48
0.50
1.49
0.50
1.49
100.00

2.6) ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวมโครงการ
กลุม SMEs ทั่วไป ตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในเรื่องชองทางการตลาดในประเทศ รอยละ 21.34
รองลงมา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และการพัฒนาดานกระบวนการการผลิต รอยละ 20.41 และ
15.96 ตามลําดับ เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดออนไลนภายในประเทศ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ รวมถึง
การปรับปรุงสายการผลิต ลดตนทุน ลดของเสีย และการประหยัดพลังงาน (ตารางที่ 4.215)
ตารางที่ 4.215 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ทั่วไป
ประเด็น
1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพิ่มเติม (การตลาดแบบออนไลน E-commerce)
2) การวิจัยและพัฒนา (พัฒนาสินคา พัฒนาผลิตภัณฑ)
3) การพัฒนาดานกระบวนการการผลิต
4) SMEs ขอดูหลักสูตรกอนการตัดสินใจรับคําปรึกษา
5) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ (Packaging)
6) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ
7) การตลาดเชิงกลยุทธในประเทศและตางประเทศ
8) การหาชองทางตลาดสงออกตางประเทศ
9) ยังไมมีแผน
10) การบริหารการเงิน
11) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา
12) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน
13) การบริหารจัดการองคกร

รอยละ
21.34
20.41
15.96
10.76
6.31
5.94
5.01
3.52
3.52
1.85
1.30
1.11
0.93
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ตารางที่ 4.215 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ทั่วไป (ตอ)
ประเด็น
14) การบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการเปด AEC
15) กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศคูคา ในกลุม AEC
16) วิธีการเขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นตอสถาบันการเงิน
17) การจัดการหรือการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกเพื่อผลิตสินคา
18) วิธีการตั้งราคาสินคาที่เหมาะสม
19) บัญชีและภาษีธุรกิจ
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.19
100.00

สําหรับกลุม SMEs ศักยภาพ มีความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนํา
เชิงลึกใน 3 ประเด็นแรกคลายกับ SMEs ทั่วไป กลาวคือ รอยละ 26.59 ตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
เกี่ยวกับการพัฒนาดานกระบวนการการผลิต รองลงมา รอยละ 16.67 ดานชองทางการตลาดในประเทศ
และรอยละ 14.68 ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (ตารางที่ 4.216)
ตารางที่ 4.216 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ศักยภาพ
ประเด็น
1) การพัฒนาดานกระบวนการการผลิต(เชน ปรับปรุงสายการผลิต ลดตนทุน ลดของเสีย ประหยัดพลังงาน)
2) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพิ่มเติม (การตลาดแบบออนไลน E-commerce)
3) การวิจัยและพัฒนา (พัฒนาสินคา พัฒนาผลิตภัณฑ)
4) SMEs ขอดูหลักสูตรกอนการตัดสินใจรับคําปรึกษา
5) การตลาดเชิงกลยุทธในประเทศและตางประเทศ
6) การบริหารการเงิน
7) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ (Packaging)
8) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ
9) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน (เชน การปลูกพืช การพัฒนาการเลีย้ งโค)
10) การหาชองทางตลาดสงออกตางประเทศ
11) การบริหารจัดการองคกร
12) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร
13) การบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการเปด AEC
14) บัญชีและภาษีธุรกิจ
15) การจัดการหรือการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกเพื่อผลิตสินคา
16) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
26.59
16.67
14.68
14.29
5.16
4.37
3.57
3.17
2.38
1.98
1.98
1.98
1.19
1.19
0.40
0.40
100.00
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3) ผลได (Outputs) ผูผานการอบรม (workshop) และการไดรับคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ณ สถานประกอบการ 2,193 กิจการ คิดเปนรอยละ 109.65 ของเปาหมาย 2,000 กิจการ จําแนกเปน
กลุม SMEs ทั่วไป 1,644 กิจการ คิดเปนรอยละ 102.75 ของเปาหมาย 1,600 กิจการ และกลุม SMEs
ศักยภาพ 549 กิจการ คิดเปนรอยละ 137.25 ของปาหมาย 400 กิจการ (ตารางที่ 4.217)
ตารางที่ 4.217 จํานวนผูผานการอบรม (Workshop) และการใหคําปรึกษา
ประเด็น
1) ผูผานการอบรม (workshop) และใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
2) กลุม SMEs ทั่วไป
3) กลุม SMEs ศักยภาพ
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2562)

เปาหมาย SMEs ทีผ่ านการอบรม
(กิจการ)
(กิจการ)
2,000
2,193
1,600
1,644
400
549

รอยละ
109.65
102.75
137.25

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) ผลกระทบตอธุรกิจ หลังจากผูเขารวมโครงการไดเขารับการอบรมและไดรับคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึก ณ สถานประกอบการ พบวา ผูเขารับการอบรม (SMEs) สามารถลดตนทุน ลดของเสีย และ
เพิ่มยอดขายได ดังนี้ กลุม SMEs ทั่วไป และกลุม SMEs ศักยภาพ สามารถลดของเสียจากการผลิตไดเฉลี่ย
รอยละ 34.24 และ 34.74 ตามลําดับ สามารถลดตนทุนลงได เฉลี่ยรอยละ 25.95 และ 28.31 ตามลําดับ
และสามารถเพิ่มยอดขายได เฉลี่ยรอยละ 23.38 และ 19.25 ตามลําดับ ซึ่งโครงการนี้สามารถดําเนินการ
ดานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดตามเปาหมาย ที่รอยละ 10 (ตารางที่ 4.218)
ตารางที่ 4.218 ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากการเขารับการอบรม
ประเด็น
1) SMEs ที่ลดของเสีย
2) SMEs ที่มีตนทุนลดลง
3) SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SME sทั่วไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
34.24
34.74
25.95
28.31
23.38
19.25

4.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกลุม SMEs ทั่วไป พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ หากทําตามคําแนะนําของที่ปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป สามารถสราง
มูลคารวมได ประมาณ 168.91 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจกับกิจการทั้ง 3 ขนาด พบวา
กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากที่สุด ประมาณ 82.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.88
ของมูลคารวม รองลงมา กิจการขนาด XS สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 46.96 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 27.80 ของมูลคารวม (ตารางที่ 4.219)
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ตารางที่ 4.219 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ทั่วไป
กิจการ
(รอยละ)
1) XS
58.59
2) S
38.09
3) M
2.54
4) L
0.78
รวม
100.00
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ
มูลคา (บาท)
รอยละ
46,958,575
27.80
82,552,989
48.88
17,028,000
10.08
22,370,864
13.24
168,910,429
100.00

ขนาดของกิจการ

4.3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกลุม SMEs ศักยภาพ พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ หากทําตามคําแนะนําของที่ปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป สามารถสราง
มูลคารวมได ประมาณ 143.20 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจตามขนาดกิจการ พบวา
กิจ การขนาด S สามารถสรา งมูล คา ทางเศรษฐกิจ ไดม ากที่สุด ประมาณ 105.90 ลา นบาท คิด เปน
รอ ยละ 73.95 ของมูลคารวม รองลงมา กิจ การขนาด XS สามารถสรางมู ลคาทางเศรษฐกิจประมาณ
18.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.94 ของมูลคารวม (ตารางที่ 4.220)
ตารางที่ 4.220 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ศักยภาพ
ขนาดของกิจการ
1) XS
2) S
3) M
4) L

รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

กิจการ
(รอยละ)
25.86
59.50
11.21
3.43
100.00

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ
มูลคา (บาท)
รอยละ
18,529,650
12.94
105,896,315
73.95
15,896,400
11.10
2,874,000
2.01
143,196,365
100.00

4.4) การถายทอดความรูที่ไดรับ กลุม SMEs ทั่วไป รอยละ 76.54 มีการถายทอดความรู
ที่ไ ดร ับ จากที ่ป รึก ษาไปสู พ นัก งาน/สมาชิก ทา นอื ่น ๆ ในองคกร และรอ ยละ 23.46 ไมนํ า ความรู ไ ป
ถายทอดต อ ส วนกลุม SMEs ศั กยภาพ รอยละ 80.69 มี การถายทอดความรู ที่ไดรับ จากที่ป รึกษาไปสู
พนักงาน/สมาชิกทานอื่น ๆ ในองคกร และรอยละ 19.31 ไมไดนําความรูไปถายทอดตอ (ตารางที่ 4.221)
ตารางที่ 4.221 การถายทอดความรูของ SMEs
ประเด็น
1) การถายทอดความรูของ SMEs
2) ไมไดนําความรูไปถายทอดตอ
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป
76.54
23.46
100.00

รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
80.69
19.31
100.00
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5) ความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ความพึงพอใจ
4 ดาน ดังนี้
5.1) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการ พบวา รอยละ 65.35 ของผูเขารับ
การอบรมกลุม SMEs ทั่วไป มีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.54 โดยรอยละ 76.02
มีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของที่ปรึกษาที่มีความรู เชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษา
ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.60 รองลงมารอยละ 74.42 พึงพอใจดานกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนํา
เชิงลึกในสถานประกอบการในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.44 และรอยละ 66.96 พึงพอใจดานกิจกรรม
เชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.70 สําหรับความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 5.46 (ตารางที่ 4.222)
ตารางที่ 4.222 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไปตอโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษา
2) ความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3) กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
4) กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ
5) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ ที่ใชในการฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
7) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ

คาคะแนน

แปลผล

76.02
60.38
66.96
74.42
64.04
54.60
61.06
65.35

7.60
6.04
6.70
7.44
6.40
5.46
6.11
6.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

สําหรับผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ รอยละ 67.73 มีความพึงพอใจ
ตอโครงการระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.77 โดยรอยละ 77 มีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของ
ที่ปรึกษาที่มีความรู เชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.70
รองลงมารอยละ 76.40 พึงพอใจดานกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการระดับมาก
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.64 และรอยละ 71.42 พึงพอใจดานความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวขอการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ
การเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.14 สําหรับความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 5.38 (ตารางที่ 4.223)
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ตารางที่ 4.223 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอโครงการ
ประเด็น
1) ความเหมาะสมของที่ปรึกษา
2) ความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3) กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
4) กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ
5) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ ที่ใชในการฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
7) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
เฉลี่ย
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
77.00
71.42
69.39
76.40
65.47
53.80
60.60
67.73

คาคะแนน
7.70
7.14
6.94
7.64
6.55
5.38
6.06
6.77

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

5.2) ความพึงพอใจในการใหคําแนะนําเชิงลึกของที่ปรึกษากลุม SMEs ทั่วไป รอยละ 68.72
มีความพึงพอใจในการใหคําแนะนําของที่ปรึกษา โดยเห็นวา คําแนะนําสามารถเกิดผลลัพธไดจริง อีกรอยละ 23.70
ไมมั่นใจในคําแนะนําของที่ปรึกษา และรอยละ 7.58 คําแนะนําปรึกษาเชิงลึกของที่ปรึกษาไมสามารถสราง
ผลลัพธไดจริง เห็นวาวิธีการใหคําแนะนําของที่ปรึกษาไมสามารถสรางผลลัพธได สวนกลุม SMEs ศักยภาพ
รอยละ 82.59 เห็นวา วิธีการที่ปรึกษาใหคําแนะนํานั้นสามารถเกิดผลลัพธไดจริง รอยละ 15.42 เห็นวา
ไมมั่น ใจในคําแนะนําของที่ปรึกษา และรอยละ 1.99 เห็นวา วิธีการใหคําแนะนําของที่ปรึกษาไมสามารถ
สรางผลลัพธได เนื่องจากสวนใหญกิจการของผูเขารวมอบรม มีขนาดเล็ก (ขนาด XS และ S) จึงทําใหไมมั่นใจ
ในการใหคําแนะนําของที่ปรึกษา (ตารางที่ 4.224)
ตารางที่ 4.224 ความพึงพอใจในการใหคําแนะนําเชิงลึกของที่ปรึกษา
ประเด็น
1) คําแนะนําไมสามารถสรางผลลัพธไดจริง
2) ไมมั่นใจในคําแนะนําของที่ปรึกษา
3) คําแนะนําสามารถเกิดผลลัพธไดจริง
รวม
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละของกลุม SMEs ทั่วไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ
7.58
1.99
23.70
15.42
68.72
82.59
100.00
100.00

5.3) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการดําเนินงาน พบวา รอยละ 63.43
ของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไป มีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานโครงการระดับมาก
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.35 โดยรอยละ 69.87 มีความพึงพอใจในกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสในการเชื่อมโยง
ธุรกิจระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.99 รองลงมารอยละ 69.30 พึงพอใจดานวิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.93 และรอยละ 67.18 พึงพอใจดานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก
บุคลากรในสถานประกอบการระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.72 สําหรับวิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการ
เขารวมกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอระดับปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.61 (ตารางที่ 4.225)
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ตารางที่ 4.225 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไปตอกระบวนการดําเนินงาน
ประเด็น
1) วิธีการประชาสัมพันธกิจกรรม
2) วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) วิธีการเขาวินิจฉัยสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือก
4) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ
5) กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ
6) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
เฉลี่ย
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
62.58
46.06
65.60
67.18
69.87
69.30
63.43

คาคะแนน
6.26
4.61
6.56
6.72
6.99
6.93
6.35

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ รอยละ 64.77 มีความพึงพอใจ
ตอกระบวนการดําเนินงานโครงการระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.48 โดยรอยละ 70.20 มีความพึงพอใจ
ในวิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.02 รองลงมารอยละ 69.77 พึงพอใจ
ดา นวิธีก ารประชาสัม พัน ธกิจ กรรมระดับ มาก ที่คา คะแนนเฉลี่ย 6.98 และรอ ยละ 69.21 พึง พอใจ
ดานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.92
สําหรับวิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอระดับ
ปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.49 (ตารางที่ 4.226)
ตารางที่ 4.226 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอกระบวนการดําเนินงาน
ประเด็น
1) วิธีการประชาสัมพันธกิจกรรม
2) วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
3) วิธีการเขาวินิจฉัยสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือก
4) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ
5) กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสรางโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ
6) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
เฉลี่ย
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)

รอยละ
69.77
44.93
66.27
69.21
68.26
70.20
64.77

คะแนน
6.98
4.49
6.63
6.92
6.83
7.02
6.48

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.4) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการในภาพรวม พบวา ผูเขารับการอบรม
ทั้งกลุม SMEs ทั่วไป และกลุม SMEs ศักยภาพ มีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการเฉลี่ยรอยละ 77.76 และ
78.21 ตามลําดับ และพึงพอใจดานคุณภาพของผลผลิต คิดเปนรอยละ 95.56 และ 94.68 ตามลําดับ และ
พึงพอใจดานความเหมาะสมของปจจัยที่ใชในการดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.15 และ 91.91 ตามลําดับ
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สําหรับความสอดคลองของเปาหมายของกิจกรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นที่
รอยละ 61.26 และ 56.44 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.227)
ตารางที่ 4.227 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการดําเนินกิจกรรมของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ทั่วไป
และกลุม SMEs ศักยภาพ
รอยละของกลุม SMEs
ทั่วไป
1) ความสอดคลองของเปาหมายของกิจกรรม
61.26
2) ความเหมาะสมของปจจัยที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
92.15
3) ความเหมาะสมของกระบวนการ
67.81
4) คุณภาพของผลผลิต
95.56
5) ความคุมคาเชิงคุณภาพในการเขารับบริการของผูเขารับการอบรม
72.00
เฉลี่ย
77.76
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561)
หมายเหตุ : พึงพอใจมากกวา 1 ประเด็น
ประเด็น

รอยละของกลุม SMEs
ศักยภาพ
56.44
91.91
72.22
94.68
75.80
78.21

6) ขอคนพบ
6.1) งบประมาณในการดําเนินงานจัดสรรคอนขางลาชา
6.2) ระยะเวลาในการใหคําปรึกษาคอนขางจํากัด ทําให SMEs ตองเลือกรับ การให
คําปรึกษาแนะนําในหัวขอที่สามารถนําไปปฏิบัติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
6.3) กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
กิจการขนาดอื่น ในขณะที่ กิจการขนาด XS ซึ่งมีจํานวนผูเขารวมโครงการมากที่สุด กลับสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดนอยกวา
7) ขอเสนอแนะ
7.1) ควรดําเนินการจัดสรรงบประมาณชวงตนปงบประมาณ
7.2) ควรมีระยะเวลาในการใหคําปรึกษา เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจ
7.3) ควรเนนผูเขารวมโครงการที่มีกิจการขนาด S เนื่องจากสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ไดมากกวากิจการขนาดอื่น
7.4) ควรเนนการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในดานการพัฒนากระบวนการผลิต การหา
ชองทางการตลาดในประเทศ และการวิจัย พัฒ นาสินคาและผลิตภัณฑ เพื่อใหเ กิดความตอเนื่อง และ
ตรงตามความตองการของผูเขารวมโครงการอยางแทจริง
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เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561).รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายใต
แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพิ่มเติมป
พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ: ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น.
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4.19 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
4.19.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) วัตถุประสงคโครงการ
1.1) เพื่อพัฒ นาและสงเสริมกระบวนการสรางมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอิน ทรีย
แบบมีสวนรวม (PGS) โดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน องคกรธุรกิจเพื่อสังคม และ
ชุมชนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ใหเปนมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียที่เทียบเทามาตรฐานสากล
รองรับตลาดในประเทศ
1.2) เพื่ อส งเสริ มเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให ส ามารถพั ฒ นาเขา สู
กระบวนการเกษตรอินทรียมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)
1.3) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับ
สินคาเกษตรอินทรียมาตรฐานการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) โดยกลไกทุกภาคสวนเขามาเชื่อมประสาน
สนับสนุน
1.4) เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดําเนิน งานของโครงการฯ โดยใช
การวิจัยเปนเครื่องมือใหไดนวัตกรรม นําความรูและนวัตกรรมไปประยุกตใชและขยายผลในการดําเนินงาน
บริหารสินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซของกระทรวงพาณิชยในปตอ ๆ ไป ใหเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด
2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน
เกษตรกรผูสนใจทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียจํานวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัด
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี แมฮองสอน นาน และสกลนคร
3) หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ
หนวยงานหลัก กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
หนวยงานสนับสนุน จํานวน 32 หนวยงาน
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 6,118,600 บาท
4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
4.19.2 วิธีการประเมินผล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
1.2) สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน 120 ราย
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการตั้งแต 1 - 31 มีนาคม 2562
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4.19.3 ผลการประเมิน
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ รวมทั้งสิ้น 6.1186 ลานบาท ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561) พบวา มีการเบิกจายงบประมาณทั้งหมด 4.7461 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 77.57 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยสามารถดําเนินการอบรมไดครบทุกหลักสูตร/ทุกกิจกรรม
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ มีงบประมาณคงเหลือ 1.3725 ลานบาท และเกษตรกรจังหวัดขางเคียง ไดแก จังหวัด
พิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร และนครพนม มีความประสงคใหจัดโครงการฯ เพิ่มเติม แตไมสามารถดําเนินการใหได
เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแลว
1.2) เกษตรกรที่สนใจทําเกษตรแบบอินทรีย ในระยะแรกของการดําเนินการโครงการ
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยมีการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ และจัดอบรมเกษตรกรไปแลว
6 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แมฮองสอน สุพรรณบุรี นาน และกาญจนบุรี เกษตรกรสมัคร
เขารวมโครงการทั้งหมดจํานวน 544 ราย คิดเปนรอยละ 90.67 ของเปาหมาย 600 ราย (100 รายตอจังหวัด)
ไดแก (1) จังหวัดสกลนคร เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 127 ราย คิดเปนรอยละ 127 ของเปาหมาย
(2) จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 75 ราย คิดเปนรอยละ 75 ของเปาหมาย (3) จังหวัด
แมฮองสอน เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 81 ราย คิดเปนรอยละ 81 ของเปาหมาย (4) จังหวัดสุพรรณบุรี
เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 84 ราย คิดเปนรอยละ 84 ของเปาหมาย (5) จังหวัดนาน เกษตรกรสมัคร
เขารวมโครงการ 66 ราย คิดเปนรอยละ 66 ของเปาหมาย และ (6) จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรสมัคร
เขารวมโครงการ 111 ราย คิดเปนรอยละ 111 ของเปาหมาย ตอมาโครงการไดรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ
และจัดอบรมเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัด ไดแก (1) จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ
126 ราย และ (2) จังหวัดเพชรบูรณ เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 181 ราย รวมเกษตรกรที่เขารวม
โครงการทั้งหมด 851 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัด (ตารางที่ 4.228)
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ตารางที่ 4.228 เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ
จังหวัด
จังหวัดเปาหมาย
1. สกลนคร
2. เพชรบุรี
3. แมฮองสอน
4. สุพรรณบุรี
5. นาน
6. กาญจนบุรี

เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ
เปาหมาย (ราย)
ผลการดําเนินงาน (ราย)
100
100
100
100
100
100
600

127
75
81
84
66
111
544

รวม
จังหวัดที่ดําเนินการเพิ่ม
1. อุดรธานี
126
2. เพชรบูรณ
181
รวม
307
รวมทั้งหมด
600
851
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

รอยละ
127
75
81
84
66
111
90.67
141.83

1.3) องคความรูที่ถายทอดใหแกเกษตรกร โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ
มีการจัดอบรมเกษตรกร 4 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรระดับตน (การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด) ซึ่งมีการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกรเปาหมาย 100 รายตอจังหวัด
(2) หลักสูตรระดับกลาง (Train For Trainer) เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวม PGS โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรียใหสามารถนําเครื่องมือ
จากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย และเตรียมความพรอมสูการรับรองแปลงในระดับจังหวัด ระยะเวลา
การจัด อบรม 3 วัน เกษตรกรเปาหมาย 50 รายตอจังหวัด (3) หลักสูต รการทําแผนธุร กิจ ระยะเวลา
การจัดอบรม 3 วัน เกษตรกรเปาหมาย 50 รายตอจังหวัด และ (4) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อ การตลาด (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) โดยเปน
การฝกอบรมผูนําเกษตรกรกลุมเกษตรกรในการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด และการบริหาร
ระบบตลาดโดยระบบสารสนเทศ ระยะเวลาการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกรเปาหมาย 20 รายตอจังหวัด
ซึ่งเกษตรกร 1 รายสามารถเขารวมการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร
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2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การจั ดตั้ งคณะทํ างาน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิ ช ย ไดมีคําสั่งแตงตั้ ง
คณะทํางานพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมี
รองอธิบดีกรมการคาภายในที่กํากับดู แลกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 เปนประธาน ผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายสมุน ไพรแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร และกองนโยบายเทคโนโลยี
เพื ่อ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํ านั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้ ยั งมี องค การ
มหาชน อาจารยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมเปนคณะทํางาน และผูแทนกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 เปน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานฯ ดังกลาว มีอํานาจหนาที่ดังนี้ (1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (2) กําหนดแนวทางพัฒนา
และสงเสริมกระบวนการสรางมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยง
การตลาดประชารัฐ และการตลาดในประเทศทุกระดับ เพื่อรองรับสินคาเกษตรอินทรียมาตรฐานการรับรอง
แบบมีสวนรวม (PGS) (3) กําหนดแนวทางการวางระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตลาดสินคาอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ (4) รายงานผลการพัฒนาตลาดสินคา
เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ตออธิบดีกรมการคาภายใน เปนประจําทุกเดือน
และ (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เพื่อกําหนดแนวทางในดําเนิน งานโครงการ และครั้งที่ 2 เมื่อวัน ที่ 28 สิงหาคม 2561 เพื่อรายงานผล
การดําเนินโครงการ และที่ประชุมไดมีมติใหเพิ่มพื้นที่ดําเนินการจํานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี
และเพชรบูรณ
2.2) การจัดฝกอบรม จัดฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูใหแกเกษตรกรโครงการพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ มีเปาหมายดําเนินการใน 6 จังหวัด และดําเนินการเพิ่มอีก 2 จังหวัด รวมเปน
8 จังหวัด โดยแตละจังหวัดจะมีการจัดฝกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถเขารับ
การอบรมไดทุกหลักสูตร หรือเลือกอบรมในหลักสูตรเฉพาะที่สนใจก็ได จากการดําเนินงาน พบวา มีการจัด
ฝกอบรมแลวจํานวน 4 หลักสูตร ใน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แมฮองสอน สุพรรณบุรี
นาน กาญจนบุรี อุดรธานี และเพชรบูรณ
2.3) การจัดประชุมเจรจาการคาและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด
(1) การจัดประชุมเจรจาการคา โครงการฯ ดําเนินการจัดประชุมเจรจาการคาแลว
ทั้ง 8 จังหวัด โดยจัดประชุมจังหวัดละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 8 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.229)
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ตารางที่ 4.229 การจัดประชุมเจรจาการคา
จังหวัด
วันที่จัด
สถานที่
1. สกลนคร
2 ส.ค. 2561
โรงแรม เดอะ มาเจสติค จ.สกลนคร
2. เพชรบุรี
5 ก.ย. 2561
โรงแรมไดมอนด จ.เพชรบุรี
3. แมฮองสอน
30 ส.ค. 2561
โรงแรมอิมพีเรียลธารา จ.แมฮองสอน
4. สุพรรณบุรี
3 ส.ค. 2561
โรงแรมศรีอูทอง - แกรนด จ.สุพรรณบุรี
โรงแรมน้ําทองนาน จ.นาน
5. นาน
25 ส.ค. 2561
โรงแรมผึ้งหวานรีสอรทแอนดสปา จ.กาญจนบุรี
6. กาญจนบุรี
27 ส.ค. 2561
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
7. อุดรธานี
20 ก.ย. 2561
8. เพชรบูรณ
27 ก.ย. 2561
โรงแรม เอสอาร เรสซิเดนส จ.เพชรบูรณ
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

(2) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด โครงการฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดแลวทัง้
8 จังหวัด โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลี่ยจังหวัดละ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 24 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.230)
ตารางที่ 4.230 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด
จังหวัด/ครั้งที่
1. สกลนคร
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
2. เพชรบุรี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
3. แมฮอ งสอน
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
- ครั้งที่ 4
4. สุพรรณบุรี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3

วันที่จัด

สถานที่

12 - 15 ก.ค. 2561
4 - 5 ส.ค. 2561
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561

Natural Expo Southeast Asia 2018
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson

2 - 5 ส.ค. 2561
3 - 5 ส.ค. 2561
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561

Market Village หัวหิน
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson

30 ส.ค. 2561
31 ส.ค.- 2 ก.ย. 2561
28 - 30 ก.ย. 2561
28 - 30 ก.ย. 2561

เทศบาลแมฮองสอน และ Organic Farm Outlet
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson
Tops @ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรท

12 - 15 ก.ค. 2561
4 - 5 ส.ค. 2561
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561

Natural Expo Southeast Asia 2018
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson
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ตารางที่ 4.230 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด (ตอ)
จังหวัด/ครั้งที่
5. นาน
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
6. กาญจนบุรี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
7. อุดรธานี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
8. เพชรบูรณ
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2

วันที่จัด

สถานที่

12 - 15 ก.ค. 2561
8 - 14 ส.ค. 2561
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561

Natural Expo Southeast Asia 2018
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson

2 - 5 ส.ค. 2561
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561
3 - 5 ส.ค. 2561

Market Village หัวหิน
Tops @ Robinson
Tops @ Robinson

11 - 12 ก.ย. 2561
22 - 23 ก.ย. 2561
29 - 30 ก.ย. 2561

ตลาดโพศรี
Tops @ เซ็นทรัล อุดรธานี
Tops @ เซ็นทรัล อุดรธานี

11 - 12 ก.ย. 2561
28 - 30 ก.ย. 2561

ตลาดโพศรี
Tops @ เซ็นทรัล พิษณุโลก

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

3) ผลได (Outputs)
3.1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู ในการเขารับการอบรมเพื่อถายทอดความรู
ในหลักสูตรตาง ๆ เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ สามารถเขารับการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร
ซึ่งโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ไดดําเนินการจัดอบรมไปแลวทั้งหมด 8 จังหวัด โดยเปน
จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย 6 จังหวัด และจังหวัดที่ดําเนินการเพิ่ม 2 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรเขารวมการอบรม
รวมทั้งหมด 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย (ตารางที่ 4.231)
ในการดําเนินโครงการฯ มีหนวยงานในพื้ นที่รวมดําเนินงานหลายหนวยงาน ไดแก
สถาบันการศึกษา หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิ ชย
เครือขายเกษตรอินทรีย และเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน โดยหนวยงานดังกลาวไดมีสวนรวมในการพัฒนา/
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ การตรวจ/รับรองแปลงเกษตรอินทรีย และการเชื่อมโยง
การผลิต/การตลาด ตลาดชุมชุน ตลาดโมเดิรนเทรด
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ตารางที่ 4.231 เกษตรกรที่เขารับการอบรม
หลักสูตรที่อบรม

เกษตรกรที่เขารับการอบรม (ราย)
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ

จังหวัดเปาหมาย
1. หลักสูตรระดับตน (100 ราย/จังหวัด)
600
477
2. หลักสูตรระดับกลาง (50 ราย/จังหวัด)
300
376
3. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ (50 ราย/จังหวัด)
300
299
4. หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ (20 ราย/จังหวัด)
120
82
รวม
1,320
1,234
จังหวัดที่ดําเนินการเพิ่ม
1. หลักสูตรระดับตน
307
2. หลักสูตรระดับกลาง
190
3. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ
173
4. หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ
35
รวม
705
รวมทั้งหมด
1,320
1,939
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ : เกษตรกรเขารับการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร

79.50
125.33
99.67
68.33
93.48
146.89

3.2) เกษตรกรไดรับ การพัฒ นาและเขาสูเกษตรอิน ทรีย หลังจากดําเนิน โครงการฯ
มีเกษตรกรจาก 6 จังหวัดเปาหมาย ไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 791 ราย
คิดเปนรอยละ 131.83 ของเปาหมาย 600 ราย พื้นที่ที่เขาสูเกษตรอินทรียฯ ทั้งหมด 10,663.35 ไร คิดเปน
รอยละ 355.44 ของเปาหมาย 3,000 ไร ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการฯ
ไดนําความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจทําเกษตรอินทรียแตไมไดเขารวมโครงการฯ ซึ่งเกษตรกร
ดังกลาวมีการนําความรูไปใชในการทําเกษตรแบบอิน ทรีย สงผลใหจํานวนเกษตรและพื้นที่ที่ทําเกษตร
แบบอินทรียมีจํานวนสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ตอมาไดมีการดําเนินการเพิ่มอีก 2 จังหวัด มีเกษตรกร
ที่ไดรับการพั ฒนาเข าสู เกษตรอิ นทรียฯ จํานวน 483 ราย พื้ นที่ที่เขาสูเกษตรอินทรีย ฯ ทั้ งหมด 6,611.09 ไร
(ตารางที่ 4.232)
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ตารางที่ 4.232 เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรีย
รายการ

จังหวัดเปาหมาย
1. เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเขาสูเ กษตรอินทรีย
2. พื้นที่ที่เขาสูเกษตรอินทรีย

หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
791
845
10,663.35

131.83
140.83
355.44

ราย
483
แปลง
538
ไร
6,611.09
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

-

จังหวัดที่ดําเนินการเพิ่ม
1. เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเขาสูเ กษตรอินทรีย
2. พื้นที่ที่เขาสูเกษตรอินทรีย

ราย
แปลง
ไร

600
600
3,000

รอยละ

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย ในการจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน
สินคาเกษตรอินทรีย พบวา เกษตรกรรอยละ 80.84 ไดมีการจัดทําแผนฯ แลว เนื่องจากเกษตรกรบางกลุม
เปนกลุมที่มีประสบการณการทําเกษตรอินทรียมากอนแลว จึงมีการวางแผนการผลิตสินคาอินทรียใหตรง
ตามความตองการของตลาด สวนเกษตรกรรอยละ 19.16 ยังไมไดจัดทําแผนฯ เนื่องจากกลุมเกษตรกรมีการ
สงสินคาเกษตรอินทรียใหกับแหลงจําหนายเดิมอยูแลว และบางกลุมยังอยูในระยะเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนมา
ทําเกษตรอินทรีย จึงอยูระหวางดําเนินการ
4.2) การจั บคู ตลาดสินคาเกษตรอิ นทรีย การจับ คูตลาดสิ น คาเกษตรอิ น ทรีย พบว า
เกษตรกรรอยละ 54.17 ไดมีการจับคูกับภาคเอกชนแลว เชน Tops โรงพยาบาล โรงแรม บริษัท โซกูด
วิสาหกิจเพื่อสังคม และรานปนสุข เปนตน โดยสินคาที่มีการนําไปจับคู เชน ผัก ผลไม ขาว เห็ด และหนอไมฝรั่ง
สวนเกษตรกรรอยละ 45.83 ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากมีการจัดจําหนายดวยตัวเอง และบางรายยังอยู
ในระยะเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบอินทรีย
4.3) ผลจากการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)
จากการสอบถามเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู และมีการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรอินทรีย
พบวา เกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลงในการทําเกษตรทั้ง ดานราคา ตนทุน ผลผลิต รายได
และการชวยลดรายจายในการบริโภค สวนรอยละ 37.50 ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรบางราย
อยูในชวงปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย และอยูระหวางดําเนินการผลิต ซึ่งจากการนําความรูไปใชประโยชน
สงผลใหเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.233)
(1) ดานราคา เกษตรกรรอยละ 33.00 มีการเปลี่ยนแปลงดานราคา โดยสามารถ
จําหนายสินคาไดในราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินคาเกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไป
(2) ดานตนทุน เกษตรกรรอยละ 78.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานตนทุน โดยมีตนทุน
ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากมีการลดใชสารเคมีลง
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(3) ดานผลผลิต เกษตรกรรอยละ 42.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต โดยเกษตรกร
รอยละ 37.34 ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความรูและเคยทําเกษตรอินทรียมากอนแลว และเกษตรกร
รอยละ 5.33 ไดผลผลิตลดลง เนื่องจากอยูในชวงปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเคมีมาเปนเกษตรแบบอินทรีย
(4) ดานรายได เกษตรกรรอยละ 54.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตรไดในราคาที่สูงขึ้น โดยกอนฝกอบรมเกษตรกรมีรายไดจาก
การทําเกษตรเฉลี่ยไรละ 12,174.00 บาทตอป หลังฝกอบรมเกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรเฉลี่ยไรละ
18,086.64 บาทตอป ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไรละ 5,912.64 บาทตอป คิดเปนรอยละ 48.57 ของรายไดเดิม
(5) ดานการชวยลดรายจายในการบริโภค เกษตรกรรอยละ 52.00 สามารถลด
รายจายในการบริโภคไดเฉลี่ย 3,195 บาทตอป เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง
ตารางที่ 4.233 การเปลี่ยนแปลงดานการเกษตรหลังนําความรูไปใชประโยชน
รายการ
1. มีการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลงไดมากกวา 1 กิจกกรม)
1.1 ดานราคา
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.2 ดานตนทุน
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.3 ดานผลผลิต
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.4 ดานรายได
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.5 ดานการชวยลดรายจายในการบริโภค
2. ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
62.50
33.00
33.00
78.67
78.67
42.67
37.34
5.33
54.67
54.67
52.00
37.50

4.4) การทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) จากการสอบถามเกษตรกรในการทํา
เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) พบวา เกษตรกรรอยละ 85.00 มีการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมแลว
สวนเกษตรกรรอยละ 15.00 ยังไมไดทํา เนื่องจากโครงการมีการขยายพื้นที่ดําเนินการเพิ่ม เกษตรกรบางราย
เพิ่งเขารวมโครงการฯ ในพื้นที่ดังกลาว และบางรายที่ยังไมเคยทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมมากอน
ตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม
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4.5) ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย จากการสอบถามเกษตรกร พบวา เกษตรกร
รอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น โดยกอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีชองทาง
การจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเฉลี่ยรายละ 1 ชองทาง เชน จําหนายเองภายในชุมชน ตลาดนัด หลังเขารวม
โครงการฯ เกษตรกรมีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยรายละ 2 ชองทาง เชน
Tops โรงพยาบาล โรงแรม และจําหนายใหกับกลุมเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิก นอกจากนี้ หลังสิ้นสุด
โครงการ กรมการคาภายในไดมีการชวยเหลือเกษตรกรใหมีชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น โดยการจัดประชุม
เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อสงเสริมระบบและกลไกตลาดให แก
เกษตรกร ซึ่งจะเชื่อมโยงเกษตรกรกับภาคเอกชนใหขยายผลและเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อยางยั่งยืน ซึ่งผลจากการจัดประชุมดังกลาวทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตร
อินทรียเพิ่มขึ้น เชน บริษัท เอสแอนดพี ซินดิเคท จํากัด ไดชวยเหลือเกษตรกรกลุมผูปลูกสมอินทรียสีทอง
อ.ทุงชาง จ.นาน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าสมคั้นอินทรีย นําสมสีทองผิวลายซึ่งเปนสมที่มีคุณภาพและ
รสชาติดีแตผิวไมสวยงามมาคั้นเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคที่รักสุขภาพ และหางสรรพสินคาไอคอนสยาม
มีการจัดสรรพื้นที่ในหางเพื่อใหเกษตรกรนําสินคาเกษตรอินทรียมาวางจําหนายโดยเฉพาะ นอกจากนี้ Tops
ไดมีแผนการรับซื้อหอมแดงและกระเทียมอินทรียจ ากเกษตรกรสมาชิกสมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ
เพื่อวางจําหนายในหางโมเดิรนเทรดอีกดวย
5) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร
5.1) การรับรู รับทราบ ขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร ในสวนของการรับรู รับทราบ
ขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร พบวา เกษตรกรรับทราบขอมูลโครงการฯ ผานสื่อบุคคลมากที่สุด เชน เจาหนาที่
ภาครัฐในระดับพื้นที่ ผูนําทองถิ่น อบต. กํานัน ผูใหญบาน และเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 85.83 รองลงมา
คือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook Line และเว็บไซตตาง ๆ คิดเปนรอยละ 14.17 (ตารางที่ 4.234)
ตารางที่ 4.234 การรับรู รับทราบขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร
รายการ
1. สื่อบุคคล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
85.83
14.17

5.2) ระดับความรูความเขาใจตอหลักสูตรและการนําไปใชประโยชน จากการสอบถาม
เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการฯ ในแตละหลักสูตรเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจ
และระดับการนําไปใชประโยชน พบวา เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในแตละหลักสูตร และมีการนําความรู
ไปใชประโยชน รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4.235)
(1) หลักสูตรระดับตน ในการอบรมหลักสูตรระดับตนซึ่งเปนการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด หลังเขารับการอบรม พบวา
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เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.42 และมีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับ
มากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 8.49 เนื่องจากไดนําความรูใหม ๆ มาปรับใชในการเริ่มตนทําเกษตรอินทรีย
(2) หลักสูตรระดับกลาง เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตร
อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรียใหสามารถ
นําเครื่องมือจากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย และเตรียมความพรอมสูการรับรองแปลงในระดับจังหวัด
หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.44 และมีการนํา
ความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.38 เนื่องจากไดเรียนรูขั้นตอนการตรวจแปลงและ
สามารถนําไปใชตรวจรับรองแปลงใหกับเกษตรกรกลุมตาง ๆ ไดจริง
(3) หลักสูตรการทําแผนธุรกิจ หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรู
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.42 และมีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.34
เนื่องจากชวยใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ โดยเกษตรกรบางสวนสามารถนําสินคา
ไปจําหนายที่หางสรรพสินคาชื่อดังในจังหวัด
(4) หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ เปนการฝกอบรมผูนําเกษตรกร
กลุมเกษตรกร ในการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด และการบริหารระบบตลาดโดยระบบ
สารสนเทศ หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.38 และ
มีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.41 เนื่องจากชวยใหเกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการขอมูลการทําเกษตรอินทรียของตนเองได
ตารางที่ 4.235 ระดับความรูความเขาใจตอหลักสูตร และระดับการนําไปใชประโยชน
คะแนน
ความรู/ความเขาใจ
1. หลักสูตรระดับตน
8.42
2. หลักสูตรระดับกลาง
8.44
3. หลักสูตรการทําแผนธุรกิจ
8.42
4. หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ
8.38
ที่มา : จากการสํารวจ
รายการ

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

คะแนน
การนําไปใชประโยชน
8.49
8.38
8.34
8.41

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.3) ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ ในสวนของระดับความพึงพอใจ
พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอภาพรวมโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด ที่คะแนน
เฉลี่ย 8.46 โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 4.236)
(1) ดานหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการจัดอบรม
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.81 เนื่องจากไดรับความรูตรงตามความตองการ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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(2) ดานสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอสถานที่ในการจัดอบรมระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.03 เนื่องจากสถานที่มีความสะดวกสบาย และเดินทางสะดวก
(3) ดานวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจตอวิทยากรที่ใหความรูระดับมากที่สุด
ที่คะแนนเฉลี่ย 9.18 เนื่องจากวิทยากรมีความรอบรูในเรื่องที่ถายทอด สามารถถายทอดความรูไดดีและเขาใจงาย
(4) ดานระยะเวลาในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอระยะเวลาในการจัดอบรม
อยูในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.86 เนื่องจากระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม
(5) ดานการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ
ราคาผลผลิตในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.36 ในสวนของปริมาณผลผลิต ตนทุนการผลิต และรายได
จากการจําหนายผลผลิตเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.96 8.20 และ 8.19 ตามลําดับ
(6) ดา นการจัดทําแผนดําเนิน การธุรกิจ ชุมชนสิน คาเกษตรอิน ทรีย เกษตรกรมี
ความพึงพอใจตอการจัดทําแผนดังกลาวในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.12 เนื่องจากเปนการชวยใหเกษตรกร
มีการวางแผนการผลิตใหตรงตามความตองการของตลาด
(7) ดานการจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการจับคู
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.93 เนื่องจากชวยใหมีแหลงรับซื้อที่แนนอน
(8) ดานชองทางการจําหนายสิน คาเกษตรอินทรีย เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ
ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.24 เนื่องจากชวยใหมีชองทาง
การจําหนายเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4.236 ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ
รายการ
1. หลักสูตรการจัดอบรม
2. สถานที่ในการจัดอบรม
3. วิทยากรที่ใหความรู
4. ระยะเวลาในการจัดอบรม
5. การทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)
- ราคาที่จําหนาย
- ปริมาณผลผลิตที่ได
- ตนทุนการผลิต
- รายได
6. การจัดทําแผนดําเนินการธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย
7. การจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
8. ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนน
8.81
9.03
9.18
8.86

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

8.36
7.96
8.20
8.19
8.12
7.93
8.24
8.46

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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4.19.4 ขอคนพบและขอเสนอแนะ
1) ขอคนพบ
1.1) เกษตรกรบางสวนขาดเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ และขาดปจจัยการผลิต
ในการทําเกษตรอินทรียโดยเฉพาะเมล็ดพันธุพืชแบบอินทรีย และแหลงน้ํา เปนตน
1.2) ปญหาเกี่ยวกับโรคพืชและโรคแมลงบางชนิดที่ยังไมสามารถแกไขได ทําใหเกษตรกร
ไมมีความมั่นใจในการทําเกษตรอินทรีย เนื่องจากเกรงวาปริมาณผลผลิตที่ไดจะลดลง
1.3) การสงเสริมดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากสินคาเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคายังมีนอย
ทําใหเกษตรกรไมเกิดแรงจูงใจในการทําเกษตรอินทรีย
1.4) เกษตรกรบางสวนเชาพื้น ที่ทําการเกษตร เจาของพื้น ที่บ างรายไมอนุญาตใหมี
การปรับพื้นที่เพื่อใหเขาหลักเกณฑการทําเกษตรอินทรีย เชน การขุดบอน้ําเพื่อเก็บน้ําไวใชเอง การยกรองแปลง
ทําแนวกันชน และการปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อทําแนวกันชน ทําใหเกษตรกรไมสามารถขอใบรับรองการทํา
เกษตรอินทรียได
1.5) เกษตรกรยังไมมั่นใจในตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เนื่องจากตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ยังไมแพรหลายเทาที่ควร ในสวนของเกษตรกรบางรายที่มีการขอตกลงซื้อขายกับภาคเอกชนไดแลว ยังขาด
ความชัดเจนดานราคาและปริมาณการรับซื้อ
1.6) เกษตรกรที่สนใจทําเกษตรอินทรียไมสามารถดําเนินการปลูกพืชแบบอินทรียได
เนื่องจากเกษตรกรที่ทําเกษตรบริเวณใกลเคียงไมไดทําเกษตรอินทรีย
1.7) เกษตรกรบางกลุมตองการให ภ าครัฐสนับ สนุน หองเย็น เพื่อใชในการเก็บ รักษา
ผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
1.8) หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ หนวยงานภาครัฐในพื้นที่มีการติดตามและใหความชวยเหลือ
แกเกษตรกรที่ประสบปญหาในการทําเกษตรอินทรียคอนขางนอย
2) ขอเสนอแนะ
2.1) หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานแหลงเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
การสรางหองเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิต และปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร เชน เมล็ดพันธุพืชแบบอินทรีย
แหลงน้ํา เพื่อใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียมากขึ้น และสามารถขับ เคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวมตอไปได
2.2) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเรงถายทอดความรูที่ถูกตองดานการทําสารชีวภัณฑ
ในการกําจัดโรคพืชและโรคแมลงให แกเกษตรกร เพื่ อใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการทําเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ควรเพิ่มองคความรูในดานการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรที่หันมาทําเกษตร
อินทรียมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น และเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
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2.3) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาใหแกเกษตรกรที่มี
การจัดทําขอตกลงซื้อขายสินคาเกษตรอินทรียกับภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและความเชื่อมั่นแก
เกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
2.4) หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ควรมีการติดตาม และใหคําแนะนํา
แกเกษตรกรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกร*
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รายละเอียดในการดําเนินงานจัดอบรมของโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในแตละจังหวัด
1. จังหวัดสกลนคร เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย รองผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร เป นประธานเป ดงาน ซึ่ งมี การจัดอบรมหลักสูตรระดับตนการจัดทํ าแผนการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูสนใจเขารวมอบรม 105 ราย และในวันเดียวกัน มีการจัด
อบรมการพั ฒนาระบบฐานข อ มู ล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) ณ ห อ งอบรม
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ผูเขารวมอบรม 22 ราย ใน
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนาํ ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวม PGS มีผูเขารับการอบรม 81 ราย และในวันที่ 9 - 11กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร
การทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 72 ราย

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดเพชรบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรีโดยมีนายสมชาย บํารุงทรัพย รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
เปนประธานเปดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับ ตน การจัด ทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอิน ทรีย
แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูเขารวมอบรม 61 ราย และในวันเดียวกันไดมีการจัดอบรมการ
พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) ณ ห องอบรมคอมพิ วเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผูเขารวมอบรม 14 ราย ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 จัดอบรม
หลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS ผูเขาอบรม 46 ราย
และในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 35 ราย
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การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดแมฮองสอน เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จ.แมฮองสอน โดยนายพิศิษฐ กิจบุญอนันต นายอําเภอเมืองแมฮองสอน ผูแทน
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนเปนประธานเปดงาน โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูเขารวมอบรม 81 ราย ในวันที่ 23 - 24
มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวน
รวม ณ พิชชาพรเฮาส ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน ผูเขารวมอบรม 55 ราย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จัดอบรม
การพั ฒ นาระบบฐานข อมู ล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) มี ผู เข าร วมอบรม 12
ราย และในวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 35 ราย

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดแมฮองสอน
4. จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายธนเศรษฐ สุชามาลาวงษ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานเปดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทํา
แผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 72 ราย และ
ในวันเดียวกันมีการจัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN)
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี มีผูเขารวมอบรม 12 ราย และในวันที่
28 - 29 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบ
มีสวนรวมประชารัฐ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุพรรณบุรี ผูเขาอบรม 60 ราย และในวันที่ 16 18 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 84 ราย
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การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จังหวัดนาน เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
ระดับจังหวัดโดยมีผูเขารวมอบรม 66 ราย ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 48 ราย ในวันที่
9 สิงหาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN)
มี ผู เข าร วมอบรมจํ านวน3 ราย และในวั นที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561 จั ดอบรมหลั กสู ตรการทํ าแผนธุ รกิ จ มี
ผูเขารวมอบรม 35 ราย
6. จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
ระดั บ จั งหวั ด โดยมี ผู เข าร วมอบรม 92 ราย ในวั นที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 มี การจัดอบรมหลั กสู ตร
ระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 86 ราย
ในวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2561 จั ด อบรมการพั ฒ นาระบบฐานข อมู ล (Sustainable Organic Agriculture
Network - SoAN) มีผูเขารวมอบรม 19 ราย และในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผน
ธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 38 ราย

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดกาญจนบุรี
7. จังหวัดอุดรธานี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2561
ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
ระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 126 ราย ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรระดับกลางอบรม
เชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 71 ราย ในวันที่
9 กันยายน 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล(Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN)
มีผูเขารวมอบรม 24 ราย และในวันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวม
อบรม 83 ราย
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8. จังหวัดเพชรบูรณ เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2561
ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
ระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 181 ราย ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร
ระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 119 ราย
ในวั น ที่ 26 กั น ยายน 2561 จั ด อบรมการพั ฒ นาระบบฐานข อมู ล (Sustainable Organic Agriculture
Network - SoAN) มีผูเขารวมอบรม 11 ราย และในวันที่ 24 - 26 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทํา
แผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 80 ราย
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4.20 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
4.20.1 สาระสําคัญของโครงการ
1) วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐไดรับความรูและมี
ทักษะอาชีพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายไดในการดํารงชีวิต
เพิ่มขึ้น สามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรรายบุคคลไดตรงปญหา และเกิดความยั่งยืน
2) เปาหมายของโครงการ เกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐที่ผานการวิเคราะห
อาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง 208,805 ราย โดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการของแตละหนวยงาน ดังนี้
2.1) กรมการขาว เกษตรกรเปาหมาย 10,605 ราย พื้นที่ดําเนินการ 46 จังหวัด
2.2) กรมประมง เกษตรกรเปาหมาย 75,000 ราย พื้นที่ดําเนินการ 77 จังหวัด
2.3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกษตรกรเปาหมาย 3,350 ราย พื้นที่
ดําเนินการครอบคลุม 65 จังหวัด
2.4) กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 400 ราย พื้นที่ดําเนินการ 4 จังหวัด
2.5) กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 10,800 ราย 40 ศูนยปฏิบัติการ พื้นที่
ดําเนินการครอบคลุม 77 จังหวัด
2.6) กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรเปาหมาย 9,600 ราย พื้นที่ดําเนินการ 14 จังหวัด
2.7) สํานั กงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกรเปาหมาย 88,630 ราย
พื้นที่ดําเนินการ 73 จังหวัด
2.8) กรมหมอนไหม เกษตรกรเปาหมาย 1,600 ราย พื้นที่ดําเนินการ 76 จังหวัด
2.9) กรมปศุสัตว เกษตรกรเปาหมาย 8,820 ราย พื้นที่ดําเนินการ 77 จังหวัด
3) หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ
3.1) หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจํ านวน 9 หน ว ยงาน ได แ ก กรมการข าว กรมประมง
สํานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒ นาที่ดิน
กรมหมอนไหมสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว
3.2) งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการทั้งหมดรวม 505.522 ลานบาท
4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
4.20.2 วิธีการประเมินผล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการจาก 9 หนวยงาน
1.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการของแตละหนวยงานในระดับพื้นที่ ครอบคลุม
ทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ จํานวน 127 ราย
1.3) สัมภาษณเกษตรกรตัวอยางที่เขารวมโครงการจํานวน 472 ราย
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2) ชวงเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการตั้งแต 1 - 31 มีนาคม 2562
4.20.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ฯ มีหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินโครงการทั้งหมด 9 หนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 505.522 ลานบาท มีการเบิกจายงบประมาณแลวทั้งหมด 384.950 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.15
ของเปาหมายที่ไดรับจัดสรรทั้งนี้ บางหนวยงานมีการขอคืนงบประมาณ เนื่องจากจํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐที่สมัครเขารวมโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย (ตารางที่ 4.237)
ตารางที่ 4.237 ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจายงบประมาณ (ลานบาท)
เปาหมาย
ผลการเบิกจาย
รอยละ
1. กรมการขาว
18.241
12.546
68.78
2. กรมประมง
198.750
179.338
90.23
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.174
2.435
58.34
4. กรมวิชาการเกษตร
1.068
0.985
92.23
5. กรมสงเสริมการเกษตร
31.104
22.337
71.81
6. กรมพัฒนาที่ดิน
11.098
8.187
73.78
7. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
221.575
142.219
64.19
8. กรมหมอนไหม
7.253
5.578
76.91
9. กรมปศุสตั ว
12.259
11.325
92.37
รวม
505.522
384.950
76.15
ที่มา: รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(1) ดานความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ระดับจังหวัดของแตละหนวยงาน
เห็นวางบประมาณที่ ไดรับมีความทันเวลาตอการดําเนินงานรอยละ 95.54 และไมทันเวลารอยละ 4.46
เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหตองเรงรัดการเบิกจาย และมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
คอนขางนอย ทั้งนี้ เจาหนาที่ระดับจังหวัดเห็นวา ทางโครงการควรจัดสรรงบประมาณใหรวดเร็วกวานี้ และ
แจงจํานวนพรอมทั้งรายชื่อเกษตรกรใหชัด เจนครบถวน เพื่อใหห นว ยงานสามารถวางแผนการใชจาย
งบประมาณได
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(2) ดานความเพียงพอของงบประมาณ พบวา งบประมาณมี ความเพียงพอตอ
การดําเนินงานรอยละ 94.52 และไมเพียงพอรอยละ 5.48 เนื่องจากมีการเพิ่มงบประมาณปจจัยการผลิต
คาวัสดุอุปกรณการเกษตร คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทาง แตยังขาดงบประมาณในการติดตามโครงการของ
เจาหนาที่ในพื้นที่ ทั้งนี้เจาหนาที่แกไขปญหาโดยการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอื่นมาสนับสนุน หรือ
จัดอบรมในพื้นที่เพื่อลดคาใชจายในการเดินทาง (ตารางที่ 4.238)
ตารางที่ 4.238 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ
1. ความทันเวลา
ทันเวลา
ไมทันเวลา
2. ความเพียงพอ
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ที่มา: จากการสํารวจ

รายการ

รอยละ
95.54
4.46
94.52
5.48

1.2) องคความรู สําหรับหลักสูตรที่ใชในการจัดอบรมเพื่อถายทอดความรูใหเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการของแตละหนวยงาน มีการจัดอบรมตั้งแต 1 หลักสูตร ถึง 85 หลักสูตร โดยมีระยะเวลา
ในการอบรมของแตละหลักสูตรตั้งแต 1 วัน ถึง 4 วัน อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีการอบรม 1 หลักสูตร ไดแก การถายทอดความรูในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ
อบรมโดยมีวิทยากรจากศูนยเครือขายปราชญชาวบานและศูนยเรียนรูอื่น ๆ ที่รวมโครงการ ระยะเวลา
ในการอบรม 4 วัน 3 คืน โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กรมประมง มีการอบรม 3 หลักสูตร ไดแก
การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก ดําเนินการ
อบรมโดยวิทยากรจากหนวยงานกรมประมงในพื้นที่ ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ 1 วัน และกรมสงเสริม
การเกษตร มีการอบรม 8 กลุมวิชา รวม 85 หลักสูตร แบงเปนแตละดาน ไดแก (1) พืชไร หลักสูตรที่ 1 - 6
(2) ไมผ ลไมยืน ตน หลักสูตรที่ 7 - 32 (3) พืช ผัก สมุน ไพร หลักสูตรที่ 33 - 53 (4) ไมด อกไมป ระดับ
หลักสูตรที่ 54 - 57 (5) ผึ้งและแมลงหลักสูตรที่ 58 - 63 (6) เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรที่ 64 - 70
(7) แปรรูปผลผลิตการเกษตร หลักสูตรที่ 71 - 76 และ (8) การเกษตรอื่น ๆ หลักสูตรที่ 77 - 85 ดําเนินการ
อบรมโดยวิทยากรจากศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
(ตารางที่ 4.239)
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ตารางที่ 4.239 หลักสูตรที่ใชในการอบรมของแตละหนวยงาน
หนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

รายละเอียด

1. กรมการขาว

3

2. กรมประมง

3

3. สํานักงาน
การปฏิรปู ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

3

1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว
2) การแปรรูปและผลิตภัณฑ
3) การผลิตขาวคุณภาพดี
1) การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก
2) การเลี้ยงกบในกระชังบก
3) การเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก
1) การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรสงเสริม
และอนุรักษศลิ ปาชีพ
2) การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกษตรทฤษฎีใหมใน
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล 4 ภาค
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

4. กรมวิชาการเกษตร

1

5. กรมสงเสริม
การเกษตร

8 กลุมวิชา
รวม 85 หลักสูตร

6. กรมพัฒนาที่ดิน

1 หลักสูตร
(2 วิชาหลัก และ
6 วิชาเลือก โดย
เลือกได 4 วิชา)

1) การซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องมือ
เตรียมดิน
1) พืชไร หลักสูตรที่ 1 - 6
2) ไมผลไมยืนตน หลักสูตรที่ 7 - 32
3) พืชผักสมุนไพร หลักสูตรที่ 33 – 53
4) ไมดอกไมประดับ หลักสูตรที่ 54 - 57
5) ผึ้งและแมลง หลักสูตรที่ 58 - 63
6) เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรที่ 64 – 70
7) แปรรูปผลผลิตการเกษตร หลักสูตรที่ 71 - 76
8) การเกษตรอื่น ๆ หลักสูตรที่ 77 - 85
วิชาหลัก
1) การประยุกตใชที่ดินตามศาสตรพระราชา
2) การเขาถึงสารสนเทศและการใชประโยชน
Application กรมฯ
วิชาเลือก
3) แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
4) ความเหมาะสมของดิน
5) การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
6) การจัดการดินทีม่ ีปญหา
7) การจัดการดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
8) การบริหารจัดการน้ํา

ระยะเวลาอบรม
(วัน/หลักสูตร)
2
2
2
1
1
1
3
4 วัน 3 คืน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ตารางที่ 4.239 หลักสูตรที่ใชในการอบรมของแตละหนวยงาน (ตอ)
หนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

7. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ฯ
8. กรมหมอนไหม

1

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม
(วัน/หลักสูตร)
4 วัน 3 คืน

1) การถายทอดความรูในการทําการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
2
1) การปลูกหมอนผลสดเพื่อการใชประโยชน
2) การแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหม
9. กรมปศุสตั ว
7
1) การเลี้ยงไกพื้นเมือง
2) การเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสม
3) การเลี้ยงไกไข
4) การเลี้ยงเปดเทศ
5) การเลี้ยงเปดไข
6) การเลี้ยงสุกรชีวภาพ(หมูหลุม)
7) การเลี้ยงแพะเนื้อ
ที่มา: รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, หนวยงานที่รับผิดชอบ

3
3
1
1
1
1
1
1
1

ในสวนของคาใชจายในการจัดอบรมเพื่อถายทอดความรูใหเกษตรกรของแตละหนวยงาน
มีงบประมาณในการดําเนินการ ดังนี้
(1) กรมการขาว มีคาใชจายในการอบรม จํานวน 960 บาท/ราย โดยเกษตรกรไดรับ
ผานบัญชีธนาคาร จําแนกรายการ ดังนี้
(1.1) คาอาหาร จํานวน 160 บาท/ราย
(1.2) คาที่พัก จํานวน 500 บาท/ราย
(1.3) คาพาหนะ จายตามจริงไมเกิน 300 บาท/ราย
(2) กรมประมง มีคาใชจายในการอบรมสําหรับผูเขาอบรมและผูจัด ทั้งหมดจํานวน
26,250,000 บาท โดยมี ผู เข า รว มโครงการจํานวน 2,500 รุน รุ น ละ 35 ราย ประกอบด ว ย เกษตรกร
75,000 ราย (รุนละ 30 ราย) และผูจัดจํานวน 12,500 ราย (รุนละ 5 ราย) จําแนกรายการ ดังนี้
(2.1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4,375,000 บาท
(จํานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท = 2,500 รุน x 2 มื้อ x 25 บาท x 35 ราย)
(2.2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 12,250,000 บาท
(จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 140 บาท = 2,500 รุน x 1 มื้อ x 140 บาท x 25 ราย)
(2.3) คาวัสดุในการอบรม จํานวน 3,750,000 บาท
(2.4) คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 5,875,000 บาท
(3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีคาใชจายในการอบรมทั้งหมดจํานวน
2,304,214 บาท จําแนกรายการ ดังนี้
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(3.1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม จํานวน 2,252,863 บาท
(3.2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ จํานวน 11,660 บาท
(3.3) คาจางเหมาบริการ จํานวน 7,500 บาท
(3.4) คาใชสอยอื่นๆ จํานวน 3,272 บาท
(3.5) คาวัสดุ จํานวน 28,919 บาท
(4) กรมวิชาการเกษตร มีคาใชจายในการอบรมทั้งหมด 1,060,000 บาท ดังนี้
(4.1) คาใชจายที่จายใหเกษตรกรทั้งหมด 432,000 บาท
- คาอาหาร จํานวน 192,000 บาท (160 บาท/ราย/วัน x 3 วัน x 400 ราย)
- คาพาหนะสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน 240,000 บาท
(200 บาท/ราย/วัน x 3 วัน x 400 ราย)
(4.2) คาใชจายในการอบรมของหนวยงานทั้งหมด 628,000 บาท
- คาอาหาร จํานวน 184,320 บาท (120 บาท/มื้อ/ราย x 3 มื้อ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 107,520 บาท (35 บาท/มื้อ/วัน x 6 มื้อ)
- คาใชจายสําหรับการจัดฝกอบรม คาวัสดุ 5 จังหวัด 212,000 บาท
- งบดําเนินงานติดตามประเมินผล 5 จังหวัด 124,160 บาท
(5) กรมสงเสริมการเกษตร มีคาใชจายในการอบรม ดังนี้
(5.1) คาอาหารเกษตรกร 300 บาท/ราย
(5.2) คาที่พักเบิกจายตามจริง ไมเกิน 500 บาท
(5.3) คาพาหนะเบิกจายตามจริง
(5.4) คาวิทยากรภายนอก ชั่วโมงละ 600 บาท
(5.5) คาวัสดุการฝกอบรม 70 บาท/ราย
(6) กรมพัฒนาที่ดิน มีคาใชจายในการอบรมทั้งหมด จํานวน 11,097,600 บาท จําแนก
รายการ ดังนี้
(6.1) คาวิทยากร จํานวน 345,600 บาท
(6.2) คาที่พัก จํานวน 2,880,000 บาท
(6.3) คาพาหนะ จํานวน 576,000 บาท
(6.4) คาอาหาร จํานวน 3,360,000 บาท
(6.5) คาอาหารวาง จํานวน 2,016,000 บาท
(6.6) คาวัสดุในการอบรม จํานวน 1,920,000 บาท
(7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคาใชจายในการอบรมโดยเฉลี่ยตอ 1 รุน
จํานวน 57,500 บาทต อราย เป น คาฝกอบรมเกษตรกรแบบเหมาจ าย 2,500 บาทต อราย ทั้ งนี้ จํานวน
เกษตรกรแตละรุนไมเทากัน จําแนกรายการ ดังนี้
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(7.1) คาพาหนะ จํานวน 6,900 บาท
(จายตามจริงไมเกิน 300 บาท/ราย จํานวน 1 รุน รุนละ 23 ราย)
(7.2) คาอาหาร จํานวน 20,700 บาท
- คาอาหาร 16,100 บาท (10 มื้อ x มื้อละ 70 บาท x 23 ราย)
- คาอาหารวาง 4,600 บาท (8 มื้อ x มื้อละ 25 บาท x 23 ราย)
(7.3) คาที่พัก จํานวน 13,800 บาท (600 บาท/ราย x 23 ราย)
(7.4) คาวิทยากร จํานวน 15,600 บาท (26 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท)
(7.5) คาใชจายอื่น ๆ 500 บาท
(8) กรมหมอนไหม มีคาใชจายในการอบรมทั้งหมด จํานวน 3,201,400 บาท ดังนี้
(8.1) คาอาหาร จํานวน 1,152,000 บาท (1,600 ราย x 240 บาท x 3 วัน)
(8.2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 336,000 บาท
(1,600 ราย x 2 มื้อ x 35 บาท x 3 วัน)
(8.3) คาวัสดุในการฝกอบรมสาธิตและปฏิบัติ จํานวน 800,000 บาท
(1,600 ราย x 500 บาท)
(8.4) คายพาหนะของเกษตรกร จํานวน 640,000 บาท (1,600 ราย x 400 บาท)
(8.5) คาวัสดุฝกอบรม เชน สมุด จํานวน 80,000 บาท (1,600 ราย x 50 บาท)
(8.6) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 120,000 บาท
(80 ราย x 1 ชม. x 600 บาท x 1 วัน และ 60 ราย x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)
(8.7) คาพาหนะวิทยากร จํานวน 73,400 บาท
(9) กรมปศุสัตว มีคาใชจายในการอบรมทั้งหมด จํานวน 12,259,800 บาท ดังนี้
(9.1) คาพาหนะ จํานวน 1,764,000 บาท (200 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย)
(9.2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 882,000 บาท (100 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย)
(9.3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 529,200 บาท
(60 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย)
(9.4) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3,175,200 บาท (360 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย)
(9.5) คาเอกสารวัสดุ จํานวน 5,909,400 บาท (670 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย)
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2) กระบวนการ (Processes)
2.1) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
ไดนั้น จะตองผานการคัดเลือก โดยทีมหมอประชารัฐสุขใจ ซึ่งเปนทีมที่ลงพื้นที่วิเคราะหอาชีพที่เหมาะสม
และเก็บขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของเกษตรกรผูลงทะเบียนฯ ป 2560 เปนรายบุคคล ลงในระบบ
ฐานขอมูลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐของกระทรวงการคลัง และจัดสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการจังหวัด (คอจ.)
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะสรุปและรวบรวมขอมูลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่สนใจพัฒนาทักษะอาชีพ
ดานการเกษตรเปนลําดับแรกและลําดับรอง สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.)
เพื่อจัดสงใหเกษตรและสหกรณจังหวัด โดยเกษตรและสหกรณจังหวัดจะจัดสงรายชื่อเกษตรกรที่ผานการ
วิเคราะหอาชีพแลว ใหหนวยงาน กษ. ในพื้นที่ท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการอบรมตอไป แตเนื่องจากขอมูล
ที่ไดจ ากสํานักงานเศรษฐกิจ การคลังที่เลือกพัฒ นาทักษะอาชีพดานการเกษตร ไมไดมีการจําแนกเปน
ดานพื ช ปศุ สั ตว และประมง สป.กษ. จึ งจัดสงขอมูล ใหกับ สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด เพื่ อให
สํารวจรายชื่อและยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดความลาชา และขอมูลรายชื่อมีความซ้ําซอนกัน
เนื่องจากการบริหารจัดการของแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน และเปนกลุมเปาหมายเดียวกัน
2.2) การจัดอบรมถายทอดความรู/ศึกษาดูงาน ในการจัดอบรมเพื่อถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรของแตล ะหนวยงาน พบวา ทุกหนว ยงานไดดําเนิน การจัด ฝกอบรมแลว โดยมีจํานวน
หลักสูตรฝกอบรมเฉลี่ย 2 หลักสูตร มีระยะเวลาในการอบรมเฉลี่ยหลักสูตรละ 3 วัน สวนการศึกษาดูงาน
มีการดําเนินการเฉพาะหนวยงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร โดยมีการนําเกษตรกรไปอบรม และศึกษาดูงานที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือศูนยเครือขาย ศพก. ในดานที่เกษตรกรสนใจ
2.3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต ในสวนของการสนับสนุนปจจัยการผลิต จะมีเฉพาะ
หนวยงานของกรมประมง ที่มีงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร โดยมุงเนนการสรางรายได
จากการทําประมงในระยะสั้น เพื่อใหผูมีอาชีพเกษตรกรมีความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสามารถ
ตอยอดองคความรูที่ไดรับจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหสามารถดําเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระยะตอไป
ได จึงไดมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรตามกิจกรรมที่เกษตรกรเขารวม ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก
การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก โดยทําการ
มอบปจจัยการผลิตหลังเขารับการฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น จากการสอบถามเจาหนาที่ประมง
ระดับพื้นที่ที่ดําเนินการฝกอบรม พบวา มีการมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรครบทุกรายแลว โดยเกษตรกร
ที่เขารวมกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จะไดรับมอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท
พลาสติกขนาด 3.5 x 6 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท และอาหารปลา 20 กิโลกรัม สวนเกษตรกรที่เขารวม
กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติกจะไดรับมอบพันธุปลาหมอ 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท พลาสติก
ขนาด 3.5 x 6 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท และอาหารปลารายละ 20 กิโลกรัม และเกษตรกรที่เขารวม
กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกจะไดรับมอบพันธุกบ 700 ตัว กระชังบกขนาด 2 x 4 x 1.2 เมตร 1 กระชัง
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กระชังละ 750 บาท และอาหารกบรายละ 20 กิโลกรัม รวมมูลคาปจจัยการผลิตที่เกษตรกรไดรับรายละ
2,300 บาท
2.4) การติดตามผลการดําเนิน งาน จากการสอบถามหนว ยงานที่มีการจัดฝกอบรม
เพื่อถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว พบวา หนวยงานที่จัดอบรมแลวมีการติดตามผลการดําเนินงานหลัง
ฝกอบรมทุกหนวยงาน โดยเปนการติดตามในพื้นที่คิดเปนรอยละ 62.16 เพื่อดูวาเกษตรกรมีการนําความรู
ที่ไดจ ากการอบรมไปปรับ ใชใหเ กิดประโยชนห รือไม พรอมใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพตามหลักสูต รที่เขารวมการอบรมดวย ซึ่งมีการติดตามเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และ
รอยละ 37.84 เปนการติดตามงานโดยใชวิธีการสอบถามทางโทรศัพท เพื่อติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
เนื่องจากบางหนวยงานไมมีงบประมาณในการติดตามผลการดําเนินงาน
3) ผลได (Outputs)
3.1) การประชาสัมพันธโครงการ ในสวนของการรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ
พบวาเกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสารผานสื่อบุคคลมากที่สุด ไดแก เพื่อนบาน ผูนําทองถิ่น เชน อบต.
กํานัน ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 97.46 รองลงมา ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วิทยุ คิดเปน
รอยละ 3.60 และผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 0.64 (ตารางที่ 4.240)
ตารางที่ 4.240 ประเภทสื่อที่เกษตรกรรับทราบโครงการ
รายการ
1. สื่อบุคคล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3. สื่อสิ่งพิมพ
ที่มา: จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรไดรับทราบโครงการมากกวา 1 ชองทาง

รอยละ
97.46
3.60
0.64

3.2) เกษตรกรเขารวมโครงการ หลังจากไดรายชื่อจากเกษตรและสหกรณจังหวัดแลว
แตละหนวยงานที่ดําเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ ไดลงพื้นที่เพื่อรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการของ
แตละหนวยงาน ผลการดําเนินงาน พบวา มีเกษตรกรที่สมัครและผานการคัดเลือกเขารวมโครงการทั้งหมด
182,126 ราย คิ ดเปนรอยละ 87.22 ของเปาหมาย 208,805 ราย สาเหตุที่ไม เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
รายชื่อเกษตรกรผู ลงทะเบี ยนเพื่ อสวัสดิการแหงรัฐมี ความซ้ํ าซอนกัน ในแต ละหน วยงาน และเกษตรกร
บางสวนไมมีความประสงคจะเขารวมโครงการ (ตารางที่ 4.241)
3.3) การถายทอดความรู ผลการดําเนินโครงการ พบวา มีเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
แลวทั้งหมดจํานวน 170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย สาเหตุที่ไมเปนไป
ตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปนผูสูงอายุ เจ็บปวย จึงไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม และ
เกษตรกรบางรายติดธุระ ทําใหไมสามารถเขารับการอบรมได
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3.4) การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต กรมประมงไดมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรทั้งหมด 73,224 ราย โดยดําเนินการมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรแลว
73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรบางสวนมีรายชื่อซ้ําซอน
กับหนวยงานอื่น ทางกรมประมงจึงใหเขารับการฝกอบรม แตไมแจกปจจัยการผลิตให เกษตรกรบางราย
เสียชีวิต และบางสวนประสงคไมขอรับปจจัยการผลิต
ตารางที่ 4.241 ผลไดจากการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
หนวย : ราย
เกษตรกรที่ไดรบั การคัดเลือก
เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู
เขารวมโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผลการ
ผลการ
เปาหมาย
รอยละ เปาหมาย
รอยละ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
1. กรมการขาว
10,605
10,031 94.59
10,605
10,031 94.59
2. กรมประมง
75,000
73,261 97.68
75,000
73,224 97.63
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินฯ
3,350
2,177 64.99
3,350
2,177 64.99
4. กรมวิชาการเกษตร
400
400 100.00
400
390 97.50
5. กรมสงเสริมการเกษตร
10,800
10,800 100.00
10,800
9,150 84.72
6. กรมพัฒนาที่ดิน
9,600
9,088 94.67
9,600
8,050 83.85
7. สํานักงานปลัดฯ
88,630
65,933 74.39
88,630
57,346 64.70
8. กรมหมอนไหม
1,600
1,600 100.00
1,600
1,497 93.56
9. กรมปศุสตั ว
8,820
8,836 100.18
8,820
8,836 100.18
รวม
208,805
182,126 87.22 208,805
170,701 81.75
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
4.1) การนําความรูไปใชประโยชน จากการสํารวจเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู
จากโครงการ พบวา เกษตรกรมีความรู/ความเขาใจกอนเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ในระดับปานกลาง
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.74 หลังเขารับ การอบรมเกษตรกรมีความรู/ความเขาใจในหลักสูต รที่อบรมเพิ่มขึ้น
ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 8.28 และมีการนําความรูไปใชประโยชนทุกราย โดยมีการนําความรู
ไปใชประโยชนในระดับมาก ที่ คะแนนเฉลี่ย 7.47 ทั้ งนี้เนื่ องจากเกษตรกรไดรับความรูทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
และเห็นวาสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง (ตารางที่ 4.242)
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ตารางที่ 4.242 ระดับความรู/ความเขาใจตอหลักสูตรที่ไดรับการถายทอด และการนําความรูไปใชประโยชน
รายการ
1. ระดับความรู/ความเขาใจ
1.1 กอนเขารับการอบรม
1.2 หลังเขารับการอบรม
2. การนําความรูไปใชประโยชน
ที่มา : จากการสํารวจ

คะแนนเฉลีย่

แปลผล

4.74

ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

8.28
7.47

4.2) เกษตรกรนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรรายอื่น เกษตรกรที่ไดรับ การอบรม
รอยละ 60.61 มีการนําความรูที่ไดรับไปถายทอดตอใหเกษตรกรรายอื่นที่สนใจเฉลี่ย 6 ราย อีกรอยละ 39.39
ไมไดนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรรายอื่น เนื่องจากเกษตรกรบางสวนจําเนื้อหาที่อบรมไมได บางสวน
เห็นวาเพื่อนบานสวนใหญมาอบรมหลักสูตรเดียวกันแลว สวนเพื่อนบานที่ไมไดเขารวมโครงการมีการประกอบ
อาชีพตางกัน และเกษตรกรบางรายไมมีเวลา จึงไมสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรรายอื่นได
4.3) ผลจากการนําความรู และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน จากการสอบถามเกษตรกร
ที่ไดรับการถายทอดความรู และมีการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรแลว พบวา เกษตรกรสวนใหญ
รอยละ 60.59 มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานราคา ตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และรายได และเกษตรกร
รอยละ 39.41 ไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมไดประกอบอาชีพตรงตามหลักสูตรที่ได
อบรมมา และบางรายมีการนําความรูมาปรับใชแคภายในครัวเรือน สวนเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิตเปนพันธุสัตวน้ํา บางรายยังอยูระหวางการเพาะเลี้ยง และบางรายประสบปญหาพันธุสัตวน้ํา
ทยอยตายระหวางเพาะเลี้ยง ทั้งนี้ทางกรมประมงไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพิ่มเติมแกเกษตรกรที่ประสบปญหา
ดังกลาวแลว โดยเกษตรกรที่นําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้
(1) ดานราคา เกษตรกรรอยละ 11.89 มีการเปลี่ยนแปลงดานราคาสินคาที่จําหนาย
โดยเกษตรกรรอยละ 7.34 ไดรับ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหลงรับ ซื้อผลผลิตใหราคาสูง และเกษตรกร
รอยละ 4.55 ไดราคาลดลงเนื่องจากชวงระยะเวลาที่จําหนายเปนชวงที่ราคาตลาดลดลง จึงทําใหจําหนาย
ในราคาถูกลง
(2) ดานตนทุนการผลิต เกษตรกรรอยละ 44.41 มีการเปลี่ย นแปลงดานตนทุน
การผลิตสินคา โดยเกษตรกรรอยละ 39.51 มีตนทุนทางการเกษตรลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางสวน
ลดการใชสารเคมีลง หันมาใชปุยหมักและสารชีวภาพที่ทําขึ้นเอง และบางสวนไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต
เชน วัสดุอุปกรณ พันธุสัตวน้ํา เมล็ดพันธุ สวนเกษตรกรที่เหลือรอยละ 4.90 มีตนทุนในการทําเกษตรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรบางสวนมีการขยายผลการเลี้ยงสัตวน้ํา และตอยอดการผลิต ทําใหมีคาใชจายในสวน
ของปจจัยการผลิตตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน อาหารสัตวน้ํา พันธุสัตวน้ํา
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(3) ดานปริมาณผลผลิต เกษตรกรรอยละ 22.03 มีการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ
ผลผลิต โดยเกษตรกรรอยละ 18.18 ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับสภาพดิน โดยหันมาใช
ปุยอินทรียแทนปุยเคมี ทําใหคุณภาพดินดีขึ้น สงผลใหผลผลิตที่ไดรับเพิ่มขึ้น และเกษตรกรรอยละ 3.85
ไดผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปญหาดานโรคและศัตรูพืชทางการเกษตร รวมทั้งสภาพอากาศทีร่ อนขึ้น
(4) ดานรายได เกษตรกรรอยละ 28.33 มีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดจากการจําหนาย
สินคา โดยเกษตรกรรอยละ 24.83 มีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตร
ทําใหล ดตน ทุน ไดสว นหนึ่ง ประกอบกับ เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาเกษตรมากขึ้น
ทําใหผ ลผลิตเพิ่มขึ้น จึงมีผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไวสําหรับจําหนายมากขึ้น สวนเกษตรกรที่เหลือ
รอยละ 3.50 มีรายไดลดลง เนื่องจากราคาสินคาที่จําหนายบางชนิดตกต่ํา บางสวนประสบปญหาดานโรค
ศัตรูพืช และสภาพภูมิอากาศในการทําการเกษตร ทําใหปริมาณผลผลิตที่ไดลดลง สามารถจําหนายสินคา
ไดนอยลง
(5) ดา นการลดรายจา ยในการบริโ ภคของครัว เรือน เกษตรกรรอ ยละ 64.69
มีก ารเปลี่ยนแปลงดานรายจายในการบริโภค เนื่องจากหลังไดรับการถายทอดความรู สามารถนําความรู
ดานการเกษตรไปใชประโยชนในการทําเกษตร โดยเกษตรกรไดนําผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคในครัวเรือน
ซึ่งสามารถลดคาใชจายได เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท (ตารางที่ 4.243)
ตารางที่ 4.243 ผลจากการนําความรู และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน
รายการ
1. มีการเปลี่ยนแปลง (มีการเปลีย่ นแปลงมากกวา 1 ดาน)
1.1 ราคา
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.2 ตนทุนการผลิต
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.3 ปริมาณผลผลิต
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.4 รายได
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
1.5 การลดรายจายในการบริโภคของครัวเรือน
2. ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
60.59
11.89
7.34
4.55
44.41
4.90
39.51
22.03
18.18
3.85
28.33
24.83
3.50
64.69
39.41
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4.4) ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด
ที่คะแนนเฉลี่ย 8.81 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในแตละดาน (ตารางที่ 4.244) ดังนี้
(1) ดานหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการจัดอบรม
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.03 เนื่องจากเนื้อหาการอบรมนาสนใจ เขาใจงาย สามารถนําความรู
ไปใชประโยชนได
(2) ดานสถานที่ในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอสถานที่ในการจัดอบรม
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.31 เนื่องจากสถานที่มีความสะดวกสบาย ใกลบาน และเดินทางสะดวก
(3) ดานวิทยากรที่ใหความรู เกษตรกรมีความพึงพอใจตอวิทยากรที่ใหความรู
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.40 เนื่องจากวิทยากรสามารถถายทอดความรูไดละเอียด ชัดเจน และ
เขาใจงาย
(4) ดานระยะเวลาการอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอระยะเวลาการอบรม
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.10 เนื่องจากระยะเวลาเหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป
(5) ดานการจัด อบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หนวยงานที่มีการนําเกษตรกร
ไปจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความพึงพอใจตอ
การจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.48 เนื่องจากสถานที่ดูงานดีมาก
มีจุดถายทอดความรูที่หลากหลาย และสามารถเขาใจงาย
(6) ดานคุณภาพของปจจัยการผลิตที่ไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของปจจัยการผลิตในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.39 เนื่องจากพันธุสัตวน้ําที่ไดรับมีความสมบูรณ
(7) ความทัน เวลาของปจ จัย การผลิต ที่ไ ดรับ เกษตรกรมีค วามพึง พอใจตอ
ความทันเวลาของปจจัยการผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.60 เนื่องจากไดรับปจจัยการผลิต
หลังการอบรม จึงทันเวลาและเหมาะสมกับชวงเวลาทําการเกษตร
(8) ดานปริมาณปจจัยการผลิตที่ไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอปริมาณปจจัย
การผลิตที่ไดรับในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.20 เนื่องจากพันธุสัตวน้ําที่ไดรับมีจํานวนเหมาะสม แตปริมาณ
อาหารสัตวน้ําที่ไดรับนอย
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ตารางที่ 4.244 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ
รายการ
1. หลักสูตรการจัดอบรม
2. สถานที่ในการจัดอบรม
3. วิทยากรที่ใหความรู
4. ระยะเวลาในการจัดอบรม
5. การจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. คุณภาพของปจจัยการผลิตที่ไดรับ
7. ความทันเวลาของปจจัยการผลิตที่ไดรับ
8. ปริมาณปจจัยการผลิตที่ไดรับ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

คาคะแนน
9.03
9.31
9.40
9.10
8.48
8.39
8.60
8.20
8.81

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5) ขอคนพบ และขอเสนอแนะในภาพรวม
5.1) ขอคนพบ
(1) ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีรายชื่อซ้ําซอนกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เนื่องจากรายชื่อถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง บางสวนมีรายชื่อแตไมสามารถติดตอได
(2) เกษตรกรไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม เนื่องจากอยูในชวงฤดูเพาะปลูก
เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ และบางสวนอยูหางไกลกับสถานที่จัดฝกอบรม
(3) เกษตรกรไมสามารถเขารวมอบรมไดตลอดหลักสูตร เนื่องจากบางหลักสูตร
มีระยะเวลาการฝกอบรมนานเกินไป
(4) หลักสูตรการอบรมไมตรงตอความตองการหรืออาชีพของเกษตรกร ทําให
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
(5) เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีเงินฝาก ทําใหไมสะดวกในการขอรับคาพาหนะ
(6) อัตราการเบิกจายคาพาหนะ และคาที่พักของเกษตรกรในแตละหนวยงาน
กําหนดไวไมเทากัน
5.2) ขอเสนอแนะ
(1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร
อยางเปนระบบใหชัดเจน โดยมีการแบงประเภทเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการตามดานตาง ๆ เชน พืช
ขาว ปศุสัตว ประมง เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
(2) จัดอบรมในพื้นที่ใกลเคียงกับกลุมเกษตรกร มีรถรับสงใหบริการแกเกษตรกร
ที่มาอบรม และจัดอบรมหลังชวงฤดูเพาะปลูก
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(3) ควรปรับระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบตอการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
(4) ควรสํารวจความตองการเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ ของเกษตรกรกอนจัดอบรม
(5) ปรับรูปแบบการจายเงินใหเหมาะสมกับความสะดวกของเกษตรกร
(6) ควรมีการกําหนดการเบิกคาพาหนะ และคาที่พักของเกษตรกรในอัตราเดียวกัน
ทุกหนวยงาน
6) ขอคนพบ และขอเสนอแนะรายหนวยงาน
6.1) กรมการขาว
(1) ขอคนพบ
(1.1) เกษตรกรเปาหมายซึ่งเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีรายชื่อซ้ําซอนกัน
ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บางสวนมีรายชื่อแตไมสามารถติดตอได
(1.2) เกษตรกรไมสะดวกในการเดินทางมาอบรมครบตามเปาหมาย เนื่องจาก
สวนใหญเปนผูสูงอายุ ประกอบกับในชวงระยะเวลาดังกลาวอยูในชวงฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรจึงไมสนใจ
เขารวมการอบรม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายอยูหางไกลกับสถานที่จัดอบรม
(1.3) เกษตรกรบางรายไมไดประกอบอาชีพทํานา แตเขารับการอบรมดาน
การทํานา ทําใหไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
(1.4) อัตราการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกรในแตละหนวยงาน กําหนด
ไวไมเทากัน
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ
กรมการขาว เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
(2.2) กําหนดสถานที่จัดฝกอบรมในพื้นที่ใหใกลเคียงกับเกษตรกร และจัดอบรม
กอนหรือหลังฤดูเพาะปลูก
(2.3) ควรสํารวจความตองการเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ ของเกษตรกรกอน
(2.4) การเบิกคาพาหนะของเกษตรกรควรมีการกําหนดไวในภาพรวมใหชัดเจน
เพื่อใหเปนไปในอัตราเดียวกันทุกพื้นที่
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6.2) กรมประมง
(1) ขอคนพบ
(1.1) การดําเนินงานลาชากวาเปาหมาย และงบประมาณมาลาชา เนื่องจาก
จํานวนผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม มีเกษตรกรขอเปลี่ยนแปลงเมนู
ยกเลิกการเขารวมโครงการเนื่องจากปวย บางรายเสียชีวิต และมีเกษตรที่มีความประสงคเขารวมโครงการ
เกินเปาหมาย อีกทั้งเกิดความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรในโครงการสงผลใหการคัดเลือกเกษตรกรลาชา
ทําใหการจัดหาปจจัยการผลิตลาชาตามไปดวย กรมประมงจึงแกไขโดยเรงใหหนวยงานในสวนภูมิภาค
เรงดําเนินการจัดหาปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกําหนด สําหรับเกษตรกรที่มีการยกเลิก หากสามารถหา
เกษตรกรเขาทดแทนไดทันก็ใหเรงดําเนินการ แตหากไมสามารถหาไดทันใหยุติการนําเกษตรกรเขารวม
โครงการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอการจัดหาปจจัยการผลิตใหเกษตรกรลาชา และใหเรงดําเนินการกอหนี้
ผูกพันสําหรับการจัดหาปจจัยการผลิต
(1.2) ในสวนของการสํารวจในพื้นที่ พบวา เกษตรกรประสบปญหาพันธุสัตว
น้ําที่ไดรับจากโครงการมีอัตราการตายสูงและเติบโตชา เนื่องจากสภาพอากาศรอน ไมเอื้อตอการเลี้ยงพันธุสัตวนา้ํ
และเกษตรกรบางสวนไมมีความชํานาญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งนี้ในสวนของเกษตรกรที่ประสบปญหา
ในการเลี้ยงสัตวน้ําแลวตาย ทางกรมประมงไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพิ่มเติมแกเกษตรกรที่ประสบปญหา
ดังกลาวแลว
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรดาน
การประมง เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน และมีเวลาในการเตรียม
ความพรอม เพื่อชี้แจงใหเกษตรกรกลุมเปาหมายทราบลวงหนา โดยดําเนินการโอนงบประมาณลงในพื้นที่
ใหเร็วขึ้น
(2.2) เกษตรกรในพื้นที่ใหความเห็นวา ควรจัดหาพันธุสัตวที่มีขนาดใหญขึ้น
เพื่อ ให มีอัต ราการรอดสู ง และเจ าหน าที่ ควรเพิ่ ม ความถี่ ในการติ ดตามให คําแนะนํ าอยางตอเนื่ องและ
สม่ําเสมอ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนยังขาดประสบการณในการเลี้ยงสัตวน้ํา
6.3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(1) ขอคนพบ
(1.1) เนื่องจากรายชื่อถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง จึงเกิดความซ้ําซอน
ระหวางหนวยงาน และรายชื่อเกษตรกรไมอยูในพื้นที่ของ ส.ป.ก.จึงไมสามารถจัดอบรมได สวนเกษตรกร
บางรายมีรายชื่อแตไมประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ ส.ป.ก.
(1.2) จากการสํารวจในพื้นที่ พบวา เกษตรกรบางรายอยูหางไกลจากสถานที่
จัดอบรม ทําใหไมสะดวกในการเดินทางมารับการฝกอบรม
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(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปน ระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ ส.ป.ก.
(2.2) กําหนดสถานที่จัดฝกอบรมในพื้นที่ใกลเคียงกับเกษตรกร เพื่อความสะดวก
และใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได
6.4) กรมวิชาการเกษตร
(1) ขอคนพบ
(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน เนื่องจากรายชื่อ
ถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง บางรายมีรายชื่อแตติดตอไมได โดยรายชื่อเกษตรกรที่สงมากระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ
ซึ่งหางไกลสถานที่จัดฝกอบรม
(1.2) ทุกโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการในพื้นที่และ
เวลาเดียวกัน ทําใหเกษตรกรลังเลที่จะเขารับการอบรม ประกอบกับอยูในชวงฤดูทํานาเกษตรกรจึงไมสนใจ
ที่จะเขาอบรม
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปน ระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของกรมวิชาการเกษตร และจัดอบรมในพื้นที่
ใกลเคียงกับกลุมเกษตรกร
(2.2) ควรจัดอบรมกอนหรือหลังชวงฤดูเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได
6.5) กรมสงเสริมการเกษตร
(1) ขอคนพบ
(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน บางรายมีชื่อเขารวม
โครงการแตติดตอไมได
(1.2) เกษตรกรสละสิทธิ์ในการเขารวมโครงการจํานวนมาก เนื่องจากหลายสาเหตุ
เช น ไม มี เงินสํ ารองจ ายค าเดิ นทางและที่ พั ก ประกอบกั บส วนใหญ เป นผู สู งอายุ ไม สะดวกในการพั กค าง
บางสวนอยูหางไกลจากศูนยปฏิบัติการที่จัดอบรม และอยูในชวงการเพาะปลูก จึงไมสะดวกในการเดินทาง
มารับการฝกอบรม ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรแกไขปญหาโดยใหเจาหนาที่ของศูนยปฏิบัติการเขามาอบรม
เกษตรกรในพื้นที่ไดตามความเหมาะสม มีการฝกปฏิบัติ และควบคุมคุณภาพใหเทียบเทากับการอบรม
ในศูนยปฏิบัติการ
(1.3) บางหลักสูตรที่ใชในการอบรมไมตรงตามความตองการของเกษตรกร
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(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปน ระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการเกษตร
(2.2) ควรหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงฤดูเพาะปลูก จัดอบรมในพื้นที่ใกลเคียง
กับกลุมเกษตรกร และจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมกอนเริ่มดําเนินโครงการใหชัดเจน และใชอัตราเดียวกัน
ทุกหนวยงาน เชน คาพาหนะ และคาที่พัก
(2.3) ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอม และสนใจอบรมในหลักสูตรรายวิชา
ที่กําหนดให และมีความตองการจะเขารวมอบรมอยางแทจริงเพื่อไมใหเกิดการสละสิทธิใ์ นการเขารับการอบรม
6.6) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) ขอคนพบ
(1.1) เกษตรกรไมสะดวกในการฝกอบรมเนื่องจากติดภารกิจในการเพาะปลูก
และเกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุจึงเดินทางมาเขารวมไมสะดวก
(1.2) ระยะเวลาการฝกอบรมนานเกิน ไป (3 วัน ) และเกษตรกรบางราย
มีความประสงคจะรับการอบรมในบางวิชาเทานั้น (มี 2 วิชาหลัก และ 6 วิชาเลือก)
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) ควรจัดอบรมชวงกอนหรือหลังฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบตอ
การประกอบอาชีพของเกษตรกร ใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได
(2.2) ปรับ ลดระยะเวลาและวิช าที่ส อนใหนอ ยลง เพื่อ ใหเ หมาะสมกับ
ความตองการของเกษตรกร
6.7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(1) ขอคนพบ
(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ําซอนในการเลือกเมนูพัฒนาทักษะ
(1.2) เกษตรกรไมสะดวกในการฝกอบรมเนื่องจากติดฤดูเพาะปลูก และเกษตรกร
สวนใหญเปนผูสูงอายุ ไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม
(1.3) ระยะเวลาการฝกอบรมนานเกินไป
(1.4) เกษตรกรบางรายอบรมแลวไมไดนําความรูที่รับไปใชประโยชน หรือ
ประกอบอาชีพไดอยางแทจริง
(1.5) อัตราการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกรแตละหนวยงาน กําหนดไว
ไมเทากัน ทําใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติในพื้นที่ที่จะตองชี้แจงตอเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
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(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน
โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(2.2) จัดอบรมในพื้นที่ใกลเคียงกับกลุมเกษตรกรชวงกอนหรือหลังฤดูเพาะปลูก
อีกทั้งควรกําหนดอายุของผูเขารวมโครงการ
(2.3) ลดระยะเวลาอบรม
(2.4) กําหนดระเบียบ คูมือการดําเนินงานการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกร
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน
7.8) กรมหมอนไหม
(1) ขอคนพบ
(1.1) เกษตรกรที่เลือกเมนูดานหมอนไหมมีจํานวนนอย ไดรับรายชื่อเกษตรกร
ลาชา เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรเกิดความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น เกษตรกรที่เลือกเมนูของกรมหมอนไหม
บางสวนมีการเขารวมฝกอบรมของหนวยงานอื่นไปกอนแลว อีกทั้งอยูในชวงฤดูทํานา และเกษตรกรสวนหนึ่ง
มีรายชื่อเขารับการอบรม แตไมสามารถติดตอได
(1.2) เกษตรกรในพื้ น ที่เห็นวาหลั งจากเขารับ อบรมการแปรรูป ผลิตภั ณ ฑ
หมอนไหมแลว เกษตรกรบางรายยังไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติได เนื่องจากในพื้นที่ไมมีแหลงจําหนาย
วัตถุดิบเพื่อใชในการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรดาน
หมอนไหม เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน และควรจัดอบรมกอนหรือ
หลังฤดูเพาะปลูก
(2.2) ควรจัดหาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณตาง ๆ มาสนับสนุนใหแกเกษตรกร
หรือระบุแหลงจําหนายวัตถุดิบใหแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพตอไปได
7.9) กรมปศุสัตว
(1) ขอคนพบ
(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น และรายชื่อที่ถูกสง
มาจากกระทรวงการคลังมีจํานวนเกษตรกรที่สนใจสมัครฝกอบรมดานปศุสัตวสูงกวาเปาหมายคอนขางมาก
เนื่องจากระยะเวลาการอบรมสั้น 1 วัน โดยกรมปศุสัตวเกลี่ยเป าหมายและงบประมาณในสวนที่ กรมฯ
ไดรับจัดสรรใหเหมาะสมตามความตองการใหไดมากที่สุด
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(1.2) เกษตรกรสวนใหญไมสะดวกในการเบิกเงินผานบัญชีธนาคาร ประกอบ
กับกรมปศุสัตวรออนุมัติเบิกจายผานกรมบัญชีกลาง การเบิกจายคาพาหนะใหแกเกษตรกรจึงลาชา และพบวา
ในพื้นที่มีการชะลอการเบิกจายคาพาหนะ เพราะอัตราการเบิกจายของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน
(1.3) เกษตรกรที่เขารับการอบรมในพื้นที่จะไดวัสดุสาธิตประกอบการอบรม
ไดแก อาหารสัตวปก ซึ่งอยูในสวนของงบการจัดอบรม แตไมไดรับการสนับสนุนพันธุสัตวเพราะไมมีงบสนับสนุน
ประกอบกับเกษตรกรบางสวนไมมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตวปก ทําใหไมสามารถเลี้ยงสัตวปกตามที่อบรมมาได
(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน หรือใหหนวยงานในพื้นที่เปนผูคัดเลือกเอง เพื่อลดปญหาความซ้ําซอน
ของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน โดยเปนเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตร
ดานปศุสัตว
(2.2) กระทรวงการคลังควรมีระเบียบการเบิกจายงบประมาณในการจัดอบรม
ที่ชัดเจนและใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน
(2.3) ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอม และมี ความประสงค ตองการ
เลี้ย งสัต วป ก มี พื้น ที่ท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถเกิด ประโยชน ในการประกอบอาชี พได อยางแท จริง และ
สามารถขยายผลการเลี้ยงในระยะตอไปได รวมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรเพิ่มเติม ไดแก
พันธุสัตว ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรไดมีประสบการณในการเลี้ยงสัตว
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ภาพประกอบการดําเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ฯ ของแตละหนวยงาน
กรมการขาว

กรมประมง
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมวิชาการเกษตร
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กรมสงเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน
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สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมหมอนไหม
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กรมปศุสัตว
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4.21 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร
4.21.1 สาระสําคัญโครงการ
1) วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสนับสนุนการจางแรงงานเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกร
ในพื้นที่ ตลอดจนสรางการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจใหเกษตรกรในการดูแลรักษางานชลประทาน
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2) เปาหมายของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
96 โครงการ และโครงการชลประทานจังหวัด 76 โครงการ
3) หน วยงานรั บผิ ดชอบและงบประมาณ ดํ าเนิ นการโดยกรมชลประทาน งบประมาณ
187.5545 ลานบาท
4) ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4.21.2 วิธีการประเมินผล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
2.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมชลประทาน
2.2) สอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 76 จังหวัด จํานวน 93 ราย
2.3) สัมภาษณเกษตรกรผูรับจางแรงงานจํานวน 350 ราย
2) ชวงระยะเวลาของขอมูล
2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562
4.21.3 ผลการประเมินผล
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
งบประมาณในภาพรวมโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ 187.5545 ลานบาท เนื่องจาก
มีการยกเลิกโครงการและไมสามารถกันเงินเหลื่อมปได จึงสงคืนคลังรวม 36.8380 ลานบาท จําแนกเปน
งบประมาณที่หนวยงานยกเลิกการดําเนินโครงการ 10 โครงการ และเปนงบประมาณที่ไมสามารถกันเหลื่อมปอีก
26.3477 ลานบาท ทั้งนี้ กรมชลประทานไดยื่นเรื่องขออุทธรณจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561 และไดรับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 2.1961 ลานบาท ทําใหมีงบประมาณสําหรับใชดําเนินงาน
โครงการในป 2561 จนถึงป 2562 จํานวน 150.7165 ลานบาท
ผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจายงบประมาณ
(งบลงทุน) 149.9259 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.48 และ 79.94 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
150.7165 ลานบาท และวงเงินงบประมาณโครงการ 187.5545 ลานบาท ตามลําดับ (ตารางที่ 4.245)
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ตารางที่ 4.245 ผลการเบิกจายงบประมาณ
รายการ
ป 2561
ป 2562
1.งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
187.5445
2.ผลการเบิกจาย
148.5204
1.4055 2/
3.งบประมาณที่สงคืนคลัง
3.1 ยกเลิกโครงการ
10.4903
3.2 กันเหลื่อมปไมได
26.3477
4. งบประมาณที่ขออุทธรณคืนได 1/
2.1961
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน
หมายเหตุ : 1/ เปนวงเงินที่ขออุทธรณคืนไดจากงบประมาณที่กันเหลือมปไมได 28.5438 ลานบาท
2/
เปนผลเบิกจายงบประมาณจากยอดวงเงินที่ขออุทธรณได 2.1961 ลานบาท

หนวย :ลานบาท
รวม
187.5445
149.9259
10.4903
26.3477
2.1961

ดานความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่สวนใหญรอยละ 90.22
.เห็นวางบประมาณมาทันเวลาสวนที่เหลือ 9.78 เห็นวางบประมาณไมทันเวลา เนื่องจากงบประมาณไดรับในชวง
เริ่มฤดูทํานาแลว ควรไดรับกอนหนานี้และเจาหนาที่ รอยละ 92.39 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับเพียงพอตอ
การดําเนิ นงานโครงการ และรอยละ 7.61 เห็ นว า ไม เพียงพอ เนื่ องจากงบประมาณบางโครงการยั งไม
ครอบคลุมปริมาณงานที่ตองการจางงานในพื้นที่โครงการและไมทั่วถึงแรงงานที่ตองการรับจาง
วิธีการ/ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณโครงการ เจาหนาที่รอยละ 96.38 เห็นวา การเบิกจาย
คาจางแรงงานไมยุงยาก และรอยละ 3.62 เห็นวายุงยาก เนื่องจาก บางหนวยงานในพื้นที่ถูกกําหนดใหขึ้นทะเบียน
กับกองทุนประกันสังคม ทําใหการจางแรงงานตองนําเงินคาจางแรงงานในสวนของผูรับจาง รอยละ 5 และ
ผูวาจาง รอยละ 5 สงเงินเขากองทุนประกันสังคมเมื่อมีการจางงาน ผูรับจางแรงงานทั่วไปเดิมใชสิทธิบัตรทอง
เมื่อเขาระบบประกันสังคมทําใหเสียสิทธิการใชบัตรทอง หรือเกิดปญหาซ้ําซอนในการเบิกคารักษาพยาบาล
ความไมชัดเจนในขอกําหนด/เงื่อนไข/คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนแรงงานในโครงการในชวงแรกเริ่มโครงการ
ทําใหตองหยุด/ชะลอการดําเนินงานและการเบิกจายเงินคาจาง เปนตน (ตารางที่ 4.246)
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ตารางที่ 4.246 ความทันเวลา ความเพียงพอ และขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
รายการ
1. ความทันเวลาของงบประมาณ
1.1 ทันเวลา
1.2 ไมทันเวลา
2. ความพอเพียงของงบประมาณ
2.1 เพียงพอ
2.2 ไมเพียงพอ
3. ขัน้ ตอนการเบิกจาย
3.1 ไมยุงยาก
3.2 ยุงยาก
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
100.00
90.22
9.78
100.00
92.39
7.61
100.00
96.38
3.62

2) กระบวนการ (Processes)
2.1).การประชาสัมพัน ธโครงการ หนวยงานเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการผานสื่ อ
ประชาสั มพัน ธ ตามช องทางตา ง ๆ หลายชองทาง พบวา ชองทางที่เจาหนาที่ใชในการประชาสัมพัน ธ
โครงการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก.ผานสื่อบุคคล เชน เจาหนาที่ ผูนําชุมชน/อบต./กํานัน/ผูใหญบาน
รอยละ 95.65 ผ า นสื่ อสิ่งพิ มพ เช น หนั งสือราชการ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ร อยละ 63.04
ประชาสัมพันธผานสื่ออื่น ๆ รอยละ 16.30 ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 98.00 รับทราบขาวโครงการ
จากสื่อบุคคล เชน เจาหนาที่ ผูนําชุมชน ญาติ/เพื่อนบาน ทราบจากชองทางสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ (ภาพที่ 4.49 และ 4.50)
95.65%

98.00%
63.04%

16.30%
1.71%
สื่อบุคคล

สื่อสิ่งพิมพ

3.14%

สื่ออื่น ๆ

ภาพที่ 4.49 การประชาสัมพันธของเจาหนาที่

ภาพที่ 4.50 การรับรูโ ครงการของเกษตรกร

ที่มา: จากการสํารวจ

ที่มา: จากการสํารวจ
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 4.49 และ 4.50 จะพบวา ชองทางการรับรู
โครงการที่เขาถึงเกษตรกรไดมาก คือ สื่อบุคคล เนื่องจากเปนโครงการตามนโยบายเรงดวน เจาหนาที่และผูนํา
ชุมชนใหความสําคัญ และเรงกระจายขาวดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับชองทางการประชาสัมพันธโครงการ
ของเจาหนาที่ในพื้นที่ สวนสื่ออื่น ๆ เชน สื่อโสตทัศนมีคาใชจายคอนขางสูงแตการเขาถึงของเกษตรกร
มีนอยมาก ดังนั้น ในการประชาสัมพันธโครงการในลักษณะนี้ เพื่อลดภาระดานงบประมาณลง ควรมุงเนน
ไปที่การประชาสัมพันธในสื่อตัวบุคคล โดยมีเอกสาร/สิ่งพิมพประกอบการประชาสัมพันธ
2.2) การจัด ประชุมกลุมผูใชน้ํา หนว ยงานในระดับ พื้น ที่โ ครงการไดจัด ประชุมกลุม
ผูใชน้ํา เพื่อสอบถามและรับฟงความคิดเห็นความตองการของเกษตรกรในการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร
ชลประทานและอาคารประกอบ สรางการมีสวนรวมในการเขารวมเปนแรงงานในโครงการ ดําเนินการ
จัดประชุมได 953 ครั้ง คิดเปนรอยละ 108.30 ของเปาหมาย 880 ครั้ง และดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร
รับจางทํางาน 9,238 ราย คิดเปนรอยละ 122.85 ของเปาหมาย 7,520 ราย (ตารางที่ 4.247)
ตารางที่ 4.247 การดําเนินกิจกรรมในโครงการ
รายการ
เปาหมาย
1) จัดเวทีชุมชนแหง (ครั้ง)
880
2) คัดเลือกเกษตรกร (ราย)
7,520
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

ผลการเนินงาน
953
9,238

รอยละ
108.30
122.85

3) ผลได (Outputs)
3.1) โครงการและจุดพื้นที่ดําเนินงาน เปาหมายการดําเนินงาน โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวัด รวม 172 โครงการ แตเนื่องจากไมสามารถจัดจางแรงงาน
ไดทันภายในปงบประมาณ และไมไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ รวมทั้งแรงงาน
ที่สมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขในขอกําหนดการวาจาง สงผลใหตองยกเลิกการดําเนินงานโครงการ
รวม 10 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น 162 โครงการ
ผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดําเนินการแลว 161 โครงการ
คิดเปนรอยละ 99.39 ของโครงการที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการ และคงเหลือโครงการที่ยังอยูระหวาง
ดําเนินการอีก 1 แหง (ตารางที่ 4.248)
ตารางที่ 4.248 จํานวนโครงการที่ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
คงเหลือโครงการที่ดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ
1. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (โครงการ)
96
6
90
2. โครงการชลประทานจังหวัด (โครงการ)
76
4
71
1
รวม
172
10
161
1
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงาน ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน
รายการ

เปาหมาย ขอยกเลิก
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3.2) การจางแรงงาน เปาหมายการจางแรงงานของโครงการ 7,520 ราย ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 มีเกษตรกรสมัครเปนแรงงานรับจางทั้งสิ้น 9,238 ราย แตเนื่องจากมีบางโครงการยกเลิก
การดําเนินการ ทําใหมีจํานวนแรงงานที่ถูกยกเลิก 159 ราย (จําแนกเปนการยกเลิกการจางแรงงานในเดือน
ตุลาคม 2561 จํานวน 94 ราย เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 15 ราย เนื่องจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว
และเดือนมกราคม 2562 ยกเลิกจางอีก 50 ราย เนื่องจากมีการยกเลิกงานซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน
และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง) จึงมีจํานวนแรงงานรับจางคงเหลือ ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
จํานวน 9,079 ราย หรือคิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงกลุมแรงงานจางในโครงการ สามารถจําแนกได 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 เปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 4,325 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 47.64 ของแรงงานจาง กลุมที่ 2
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐแตไมมีชื่อในระบบ 2,039 ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.46 ของแรงงานจาง
และกลุมที่ 3 เปนผูไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 2,715 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.90 ของแรงงานจาง
อยางไรก็ตามจากการจําแนกกลุมแรงงานรับจางขางตน จะเห็นไดวา เงื่อนไข
โครงการกําหนดใหจางผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตระบบการลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการของรัฐมีขอมูล
ไมเปนปจจุบัน (มีรายชื่อไมครบ) แรงงานในพื้นที่มีนอย ทําใหการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นที่มี
ความยุงยากในการหาแรงงานใหตรงตามเงื่อนไข และเพื่อใหไดกลุมเปาหมายตามจํานวน จึงมีกลุมแรงงานจาง
ที่มีบัตรแตไมมีรายชื่อในระบบ และกลุมแรงงานจางที่ไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขามาเปนแรงงานจางดวย
(ตารางที่ 4.249)
ตารางที่ 4.249 การจําแนกกลุมเกษตรกรผูรับจางเปนแรงงาน
หนวย : ราย
รายการ

เปาหมาย

สมัคร/รับจาง

1) เปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
7,520
4,387
2) เปนผูมีบัตรแตไมมีชื่อในระบบ
2,072
3) เปนผูไมมีบัตร
2,779
รวม
7,520
9,238
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน

จํานวน
4,325
2,039
2,715
9,079

ผลการจาง
รอยละ
57.52
27.11
36.10
120.73

สัดสวน
47.64
22.46
29.90
100.00

4) ผลลัพธ (Outcomes)
4.1) รายได เกษตรกรที่รับจางเปนแรงงานในโครงการมีรายไดจากการจางงาน เฉลี่ย
16,466 บาท/ราย โดยไดรับคาจางเฉลี่ยวันละ 377 บาท ระยะเวลาในการรับจางเฉลี่ยประมาณ 43 วัน
ลักษณะการเบิกจายเปนรายงวด บางสวนเบิกจายทั้งหมดในงวดเดียว
ทั้งนี้ผูรับจางเปนแรงงาน รอยละ 84.87 เบิกจายคาจางผานบัญชีธนาคารกรุงไทย
และธนาคารออมสิน และรอยละ 15.13 เบิกจายผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
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โดยอัตราคาจางที่เกษตรกรไดรับตองหักเขากองทุนประกันสังคมรอยละ 5 และเกษตรกรตองเสียคาธรรมเนียม
ในการเบิกเงินจากธนาคารอีกเฉลี่ยครั้งละ 8 บาท (ภาพที่ 4.51)
บัญชี ธ.ก.ส.
15.13%
บัญชีอื่น ๆ
84.87%

ภาพที่ 4.51 ชองทางการเบิกจายคาแรงงาน
ที่มา : จากการสํารวจ

4.2) การใชจายเงินคาจางแรงงาน เกษตรกรนําคาจางแรงงานที่ไดรับไปใชจายหลายดาน
ไดแก เกษตรกรรอยละ 90.14 ใชจายเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เชน คาอาหารของใชในครัวเรือน
รอยละ 43.48 นําไปเปนคาเลาเรียนบุตร และรอยละ 33.62 นําไปลงทุนทางการเกษตร เชน ซื้อปจจัยการผลิต
(คาปุย คายา) เปนคาจางแรงงาน
4.3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากงบประมาณโครงการที่ไดรับการจัดสรร 187.5547 ลานบาท
นําไปใชจายเปนคาจางแรงงานใหแกผูรับจางในโครงการ 149.92 ลานบาท โดยสัดสว นจํานวนเงินคาแรงงาน
ที่ผูรับจางนําไปใชจาย สวนใหญ รอยละ 56.52 ใชเปนคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รอยละ 15.89 เปนคา
เลาเรียนบุตร รอยละ 8.89 ใชชําระหนี้ รอยละ 13.82 เปนการลงทุนทางการเกษตร รอยละ 3.91 เก็บออม
และรอยละ 0.97 เปนคาใชจายอื่น ๆ เชน ซอมรถ/บาน จายคาประกันชีวิต
ทั้งนี้ เกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท (ไมรวมเงินออมรอยละ 3.91)
กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท
คิด เปน 3.3583 เทาของวงเงินที่มีการใชจายตามสัดสวนมูลคาที่นําไปใชจาย (ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ซึ่งเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานที่ถกู นําไปจับจายใช
สอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือน และกระจายไปเปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรมการคาปลีก แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล
(ตารางที่ 4.250)
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ตารางที่ 4.250 การใชจายเงินแรงงานที่ไดรับ
รายการ
1) อุปโภคบริโภค
2) คาเลาเรียนบุตร
3) ลงทุนทางการเกษตร
4) ชําระหนี้
5) เก็บออม
6) อื่น ๆ เชน ซอมแซมรถ บาน คาประกันชีวิต
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรแตละรายใชจายหลายดาน

เกษตรกร
รอยละ
90.14
43.48
33.62
29.86
17.39
3.77
-

สัดสวนการใชจายเงินคาจาง
รอยละ
ลานบาท
56.52
84.73
15.89
23.82
13.82
20.72
8.89
13.33
3.91
5.87
0.97
1.45
149.92
100.00

4.4) ประสิทธิภาพการสงน้ําและการระบายน้ํา จากการจางแรงงานซึ่งเปนงานในลักษณะ
การขุดลอกคลองสงน้ําระบายน้ําและกําจัดวัชพืชอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดประสิทธิภาพการสงน้ําและการ
ระบายน้ํา โดยเจาหนาที่เห็นวาโครงการกอใหเกิดประสิทธิภาพการสงน้ําเพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ คา
คะแนนเฉลี่ย 6.56 เพิ่มขึ้นเปน 9.06 และประสิทธิภาพการระบายน้ําจากกอนมีโครงการคะแนนเฉลี่ย 6.57
เพิ่มขึ้นเปน 9.19 หรือจากระดับมาก เพิ่มเปนระดับมากที่สุด หลังจากมีการซอมแซมระบบสงน้ําและระบายน้ํา
(ตารางที่ 4.251)
ตารางที่ 4.251 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสงน้ํา และการระบายน้ํา
ประเด็น
1) ประสิทธิภาพการระบายน้ํา
2) ประสิทธิภาพการสงน้าํ
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

กอนมีโครงการ
6.57
6.56
6.56

แปลผล
มาก
มาก
มาก

หลังมีโครงการ
9.19
9.06
9.11

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.5) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดจุด/พื้นที่ดําเนินการ พบวา ผูรวมกําหนดจุด/
พื้นที่หรือประเภทของงานซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานมาจากหลายภาคสวน โดยจุด/พื้นที่โครงการ
รอยละ 91.40 มีเจาหนาที่ชลประทาน รอยละ 59.41 มีสมาชิกกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ และรอยละ 35.48
มีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่รวมกันกําหนดจุด โดยจุด/พื้นที่โครงการรอยละ 27.47 ทั้ง 3 ฝาย ไดรวมกันกําหนดจุด/
เลือกจุด ทั้งนี้ การกําหนดจุดที่จะซอมแซมบํารุงรักษา ตองไมซ้ําจุดกับแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
(งบปกติ) โดยเจาหนาที่ไดมีการหารือกับสมาชิกกลุมผูใชน้ําและเกษตรกรในพื้นที่ ใหความเห็นชอบจุด
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ที่ตองการซอมแซมบํารุงรักษากอน เพื่อใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจรวมกัน ในการดูแล
รักษาระบบชลประทานในพื้นที่ของตนเองมากที่สุด (ภาพที่ 4.52)

ภาพที่ 4.52 การมีสวนรวมในการกําหนดจุดดําเนินการ
ที่มา : จากการสํารวจ

เจ า หน า ที่ เ ห็ น ว า จากการได ร ว มกั น กํ า หนดจุ ด /พื้ น ที่ โ ครงการได ช ว ยสร า ง
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งกลุ ม ผู ใช น้ํ า เพิ่ มจากเดิมกอนมีโ ครงการ ซึ่งอยูในระดั บ มาก เปน ระดั บ มากที่ สุ ด
คาคะแนนเฉลี่ยจาก 7.00 เปน 8.93 เนื่องจากกลุมผูใชน้ําซึ่งเปนผูไดรับประโยชน สวนใหญจะเขารวมเปน
ผูดําเนินการ ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในการรวมกันทํางาน และยังชวยเสริมสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือกันระหวางกลุมผูใชน้ําตาง ๆ และหนวยงานของรัฐดวย
นอกจากนั้น โครงการไดสรางความรักความสามัคคีในชุมชนเพิ่มขึ้น จากที่มีอยูกอน
โครงการในระดับมาก เปนระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยจาก 6.77 เปน 8.84 เนื่องจากมีการทํางานเปนทีม
ชุมชนมีสวนรวมการดําเนินงาน เสริมสรางรายไดในชุมชน เกิดความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนตอไป ลดปญหา
ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น แรงงาน/เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาดานการ
บริหารจัดการน้ําไดระดับหนึ่ง (ตารางที่ 4.252)
ตารางที่ 4.252 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคีในชุมชน
ประเด็น
1) การสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา
2) การสรางความสามัคคีในชุมชน
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

กอนมีโครงการ แปลผล
7.00
มาก
6.77
มาก
6.88
มาก

หลังมีโครงการ
8.93
8.84
8.88

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ในสวนของผูรับจางเปนแรงงานในโครงการมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับเจาหนาที่ คือ โครงการไดสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และสรางความสามัคคีในชุมชน ในระดับ
มากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.92 และ 9.31 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.53)
คะแนน

8.92

9.31

ความสัมพันธ

ความสามัคคี

10

9.12

9
8
7
6
5

เฉลี่ย

ภาพที่ 4.53 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคีในชุมชน
ที่มา : จากการสํารวจ

4.6) ความพึงพอใจตอโครงการ เจาหนาที่และผูรับจางเปนแรงงานในโครงการมีความพึงพอใจ
ตอโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.44 โดยเห็นวา โครงการทําใหเกิดรายไดในชุมชน
มีผลตอประสิทธิภาพการระบายน้ําประสิทธิภาพการสงน้ําการสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และ
การสรางความรักความสามัคคีในชุมชน (ภาพที่ 4.54)
คะแนน

8.76

10

9.57

9.44

9
8
7
6
5

เจาหนาที่

เกษตรกร

เฉลี่ย

ภาพที่ 4.54 ความพึงพอใจของเจาหนาที่และเกษตรกรตอโครงการภาพรวม
ที่มา : จากการสํารวจ
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5) ขอคนพบ
เนื่องจากชวงเวลาไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อไปดําเนินการภายใตงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ป 2561 ลาชากวาแผนเดิมที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หนวยงานมีการเตรียมแผนปฏิบัติงานไวแลว
และมีการปรับแผนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในภาพรวมสามารถบรรลุเปาหมายโครงการ แตใน
การดําเนินงานในพื้นที่มีขอคนพบ ดังนี้
5.1) การจางแรงงานในบางพื้นที่ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและวัตถุประสงค
โครงการที่กําหนดกลุมเปาหมายควรเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในลําดับแรกไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
(1) ในชวงแรกเริ่มดําเนินงานโครงการ การสั่งการจากหลายทางไมชัดเจนตรงกัน
เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข คุณสมบัติของแรงงานรับจางในโครงการ ระยะเวลาการรับสมัครผูเขารวมโครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญฯ
(Chief of Operation) เปนศูนยกลางในการแกไขปญหาตาง ๆ
(2) ประสบปญหาขาดแคลนกลุมเปาหมายผูใชแรงงานในชุมชนที่ประสงครับจาง
มีทั้งอายุนอยกวาเกณฑและมากกวาเกณฑ
(3) บางรายมีถิ่นพํานักหางไกลพื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ จึงไมเขารวมโครงการ
(4) การจัดสรรงบประมาณใกลเคียงกับระยะเวลาการทําการเกษตรของเกษตรกร
แรงงานจึงสมัครเขารวมโครงการคอนขางนอย บางรายตองการทํางานนอกเวลา
(5) บางพื้นที่มีการประชาสัมพันธโครงการไมทั่วถึง ทําใหในชวงแรกมีผูสนใจนอย
(6) บางพื้นที่เปนแรงงานเฉพาะทาง เชน แรงงานประมง
5.2) สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานบางโครงการประสบอุทกภัยการเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่
คอนขางยากลําบาก
(1) ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการสั้นเกินไป บางพื้นที่ไมสามารถดําเนินงาน
ไดทัน ตองสงคืนงบประมาณ
(2) ขอจํากัดของอัตราคาจาง สงผลใหขาดแรงงานที่มีฝมืองานชาง เชน ชางไม
ปูน เหล็ก และงานบางอยางในโครงการตองใชเครื่องจักร ไมสามารถใชแรงงานคนได เชน การขุดลอกคลอง
ที่กวาง และมีดินตะกอนและน้ํามาก เปนตน
(3) ความเรงดวนในการดําเนินงานโครงการ ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด
เชน เลขที่บัญชีธนาคารไมถูกตองเงินถูกโอนเขาบัญชีผูอื่น ซึ่งตองตามเรียกคืนในภายหลัง ฯลฯ บางรายไมมี
บัญชีธนาคารกรุงไทย จึงตองเปดบัญชีใหม ทั้งที่มีบัญชีธนาคารอื่นอยูแลว
(4) บางพื้นที่โครงการมีความจําเปนตองพัฒนา ปรับเปลี่ยนครุภัณฑ สิ่งกอสราง
เชน เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอใยหินซึ่งใชงานนานแลว เปนทอ PVC
(5) อาคารประกอบ เชน ประตูระบายน้ํา บางโครงการมีไมเพียงพอสงผลใหน้ํา
ไมพอใชในหนาแลง
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6) ขอเสนอแนะ
6.1) หนวยงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับงานที่ตองใชเครื่องจักรชวย
ดําเนินการ ควบคูกับการจางแรงงานในบางโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินโครงการใหบรรลุ
เปาหมายและทันเวลา
6.2) สภาพพื้นที่โครงการจําเปนตองพัฒนาตอเนื่องทุกป เชน งานบํารุงรักษา อางเก็บน้ํา
คลองสงน้ํา ทําความสะอาดคูคลองสงน้ํา งานซอมแซม งานขุดลอกคลอง ตะกอนดิน กําจัดวัชพืช
6.3) ดานแรงงาน
(1) ควรสงเสริมการพัฒนาแรงงานที่มีฝมืองานชาง เชน ชางไม ปูน เหล็ก และ
กําหนดอัตราคาจางตามความรูความสามารถที่จําเปนตองใช รวมทั้งพัฒนาความรูเฉพาะดานเพิ่มเติมและ
จัดจางเปนแรงงานในดานนั้น ๆ เชน การจดบันทึกน้ําขึ้นน้ําลง วิธีการเปดปดประตู ระบายน้ํา
(2) โครงการชลประทานฯ บางพื้นที่มีการจางแรงงานกลุมผูใชน้ําเปนปกติอยูแลว
การดําเนินงานโครงการเฉพาะกิจ จึงควรเปนแรงงานรายใหมกลุมเปาหมายของโครงการอยางแทจริง
(3) สําหรับเขตสังคมเมือง ควรเพิ่มความยืดหยุนของกลุมเปาหมายโครงการ และ
ปรับคาจางแรงงานไมใหเกิดความแตกตางระหวางในและนอกโครงการ
6.4) การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ ควรใหสอดคลอง
ตรงกับวัตถุประสงค เจตนารมณของนโยบาย/แผนงาน และถายทอดไปในพื้นที่ใหถูกตองตรงกันกอนดําเนินโครงการ
(ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน เสนอเพิ่มเติม
หลักเกณฑแนวทางการจางแรงงานสําหรับโครงการฯ โดยใหสามารถจางแรงงานนอกเหนือจากผูที่มีบัต ร
สวัส ดิก ารแหงรัฐ ไดต ามลํ าดับ คือ (1) เกษตรกรที่เ ขารว มโครงการลงทะเบีย นผู มีร ายไดนอยเพื ่อรั บ
สวัสดิการของรัฐ (2) เกษตรกรในพื้นที่ (3) สมาชิกกลุมผูใชน้ําของกรมชลประทานในพื้นที่ดําเนินโครงการ
(4) เกษตรกรที่มีชื่ออยูในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร (5) ประชาชน
และผู ใ ช แ รงงานทั่ ว ไปในพื้ น ที่ และ (6) แรงงานในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง ทั้ ง นี้ ให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561)
6.5) หากมีการดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนเดียวกันนี้ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการของหนวยงานนั้น ๆ ที่สามารถพิจารณาหรือแกไขหลักเกณฑโครงการได เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
6.6) ชวงระยะเวลาดําเนินงานโครงการในพื้นที่ชลประทาน ควรหลีกเลี่ยงชวงฤดูการสงน้ํา
6.7) เนื่องจากเปนโครงการที่เปนการเพิ่มรายไดชัดเจน จึงควรขยายผลโครงการใหครอบคลุม
งานชลประทานที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใชกับมาตรการของรัฐบาล/โครงการอื่น ๆ
เชน การจางแรงงานแทนการลดพื้นที่ทํานาปรังในเขตชลประทาน หรือจางแรงงานเพื่อพัฒนาชุมชนของ
ตนเองใหเกิดความเจริญยิ่งขึ้น
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การดําเนินกิจกรรมโครงการซอมแซมบํารุงรักษา

บทที่ 5
สรุป และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
5.1.1 งบประมาณ
การดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตงบประมาณ
รายจายเพิ่ มเติ ม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอมูล ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิ กจ าย
งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 21,178.1556 ล านบาท คิดเปน รอยละ 84.81 ของงบประมาณที่ไดรับ จัดสรร
24,989.2532 ลานบาท จําแนกเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร มีการเบิกจาย
20,643.2797 ลา นบาท และแผนงานยุท ธศาสตรเ สริม สรา งศัก ยภาพและพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต
534.8759 ลานบาท
สําหรับความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา รอยละ 89.82 เห็นวางบประมาณ
ที่ไดรับมีความเพียงพอ สวนที่เหลือ รอยละ 10.18 เห็นวางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ สวนความทันเวลา
พบวา รอยละ 87.20 เห็นวาไดรับงบประมาณทันเวลาดําเนินงาน สวนที่เหลือ รอยละ 12.80 เห็นวาไดรับ
ไมทันเวลา เนื่องจากพระราชบัญญั ติงบประมาณผานลาชากวาที่กําหนดไว ทําใหระยะเวลาในการดําเนินงาน
นอยลง อีกทั้งลวงเลยเขาสูชวงฤดูฝนทําใหการดําเนินงานบางโครงการมีปญหาอุปสรรค สงผลใหการดําเนินงาน
บางโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย
5.1.2 การบริหารจัดการโครงการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพื่ อ
ขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งสิ้น 4 คณะ และ 1 ศูนยปฏิบัติการ ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อน
งานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร 2) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบาย
สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3) คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูป
โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร และ 4) คณะทํางานติดตามและแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน รวมถึงไดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation Room เพื่อติดตามความกาวหนาใหคําปรึกษา หรือ
แนะนําแนวทางแกไขปญหาใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่ รวบรวม วิเคราะห กลั่นกรอง และสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการเสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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5.1.3 ผลการดําเนินงาน
1) แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
1.1) การสนับสนุน โครงสรางพื้ นฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดั บ
ชุมชน ดําเนินการได 2,568 แหง คิดเปนรอยละ 85.43 ของเปาหมาย 3,006 แหง จําแนกเปน กอสราง
ฝายชะลอน้ําและถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,138 แหง และพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย 1,430 แหง
1.2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุน
การผลิต ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง โดยเกษตรกรตัดโคนตนยางในพื้นที่ไมเหมาะสม
ไปประกอบอาชีพอื่น 18,512 ราย พื้นที่ 100,203.35 ไร คิดเปนรอยละ 66.80 ของเปาหมาย 150,000 ไร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม โดยจัดทําระบบอนุรักษ
ดินและน้ําใหแกเกษตรกรพื้นที่ 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49 ของเปาหมาย 6,832 ไร นอกจากนี้
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง กรมการขาวดําเนินการสนับสนุน
เครื่องเกี่ยวนวดขาว ชุดปรับปรุงเมล็ดพันธุ เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 124 เครื่อง และอบรม
เกษตรกร 1,960 ราย กรมวิชาการเกษตรดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง
สนับสนุนอุปกรณ 97 เครื่อง อบรมเกษตรกร 1,049 ราย และกรมปศุสัตวดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุ
และสงเสริมการผลิตปศุสัตว 38 แหง ผลิตแมพันธุสัตวคุณภาพ 25,169 ตัว ผลิตสัตวพันธุดี 319,390 ตัว
และผลิตน้ําเชื้อสุกร 4,423 โดส
1.3) สรางทั กษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่ อเพิ่ มรายไดให
เกษตรกรรายยอย ดําเนินการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร โดยฝกอบรมเกษตรกรและ
พัฒนากลุมเกษตรกร 1,626,904 ราย คิดเปนรอยละ 89.06 ของเปาหมาย 1,826,800 ราย จําแนกเปน
การสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยและพัฒ นาการเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน โดยอบรมเกษตรกร
1,620,265 ราย เกษตรกรมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม ขยายฐานการผลิตจุลนิ ทรีย 20 แหง
อบรมอาสาปศุสัตว 4,100 ราย สรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 24 แหง และอบรมเกษตรกร
2,539 ราย นอกจากนี้ได ดําเนิ นการสงเสริมและพัฒ นาอาชีพเพื่ อแก ไขปญ หาที่ดิ นทํ ากิ นของเกษตรกร
(คทช.) โดยจัดอบรม และพาเกษตรกรไปดูงาน 22,737 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย อีกทั้ง
ดําเนินการอบรมและเตรียมความพรอมพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 3,742 ราย และสนับ สนุน
วัสดุอุปกรณแกศูนยบมเพาะฯ จํานวน 77 ศูนย
1.4) สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา
ดําเนินการบริหารจัดการสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรโดยสนับสนุน
สถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อจัดจางปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณเกี่ยวเนื่องในการรวบรวม จัดเก็บ
แปรรู ป และการตลาดสิ น ค าเกษตร 637 รายการ คิ ด เป น ร อยละ 95.93 ของเป าหมาย 664 รายการ
ปรับปรุงซอมแซมคันคลองชลประทานโดยใชยางเปนสวนผสม 294 แหง คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย
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317 แห ง สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ รวบรวมยางแก ส ถาบั น เกษตรกร 388 แห ง
ผูประกอบการยาง 1 ราย วงเงินรวม 8,018.37 ลานบาท ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอยางครบวงจร โดยอบรมผูประกอบการเกษตรแปรรูป 55,979 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ใหกับ SMEs 210 กิจการ สงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอร 162 กิจการ และจัดตั้งศูนย ICT 12 แหง รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs โดยจัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
2,193 กิจการ
1.5) สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง ดําเนินโครงการ
พั ฒ นาตลาดสิ น ค าเกษตรอิ น ทรีย แ บบมี สว นรว มประชารัฐ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิจ ภู มิ ภ าค โดยจัด อบรม
ถ ายทอดความรู ให แ ก เกษตรกรในพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด คิ ด เป น ร อ ยละ 133.33 ของเป าหมาย 6 จั งหวั ด
เกษตรกร 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย
5.1.4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดําเนินการเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรผูลงทะบียนสวัสดิการแหงรัฐ
โดยการอบรมความรูเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ 170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย
สนับสนุนปจจัยการผลิตดานประมง 73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 บาท และ
จางแรงงานในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทาน 9,079 ราย คิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย
7,520 ราย
5.1.5 ผลลัพธ (Outcome)
1) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน โดยการสราง
ฝายชะลอน้ํา จัดหาแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา ทําใหมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 13,860 ไร
พื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635 ไร ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน
2) พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต
2.1) การลดพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืช การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต สามารถลดพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกยางพาราและขาว
73,707.68 ไร เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 13,829 ราย เกษตรกรที่ไดรับ การจัด ทํา ระบบอนุรัก ษดิน และน้ํามีร ายจายลดลงเฉลี่ย ปล ะ
706.05 บาท/ไร อีก ทั้ง พบวา พืช ระยะสั้น ที ่ใ หผ ลผลิต แลว มีผ ลตอบแทนสูง กวา การปลูก ขา วเฉลี ่ย
3,182.78 บาท/ไร นอกจากนี้แลว เกษตรกรที่ซื้อสัตวพันธุดีจากศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
มีตนทุนคาพันธุสัตวลดลงรอยละ 30 อีกทั้งทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสัตวปกที่ใหผลผลิตแลว
รอยละ 19.62
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2.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดําเนินการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และอบรมให
ความรูกับเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุขาว ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุขาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 34
กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 7.53 เมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวมีรายได
เพิ่ มขึ้ น 1,663 บาท/ไร สําหรับ การเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการผลิ ตขาวตลาดเฉพาะ พบวา กลุมวิ สาหกิ จ ที่
ดําเนินการผลิตแลวรอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 92.50 สงผลใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นรอบการผลิตละ 24,565 บาท สําหรับการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ
เกษตรกร 977 ราย ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ ในพื้นที่ 6,551 ไร มีผลผลิต 636.50 ตัน และ
มีรายไดเพิ่มขึ้น 405 บาท/ไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.58 เนื่องจําหนายไดราคาที่สูงขึ้น
3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
รายยอย โดยการจัดฝกอบรมใหความรูและสนับสนุนกิจกรรมกลุมแกเกษตรกร 1,653,383 ราย และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 1,328 ราย พบวา การสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เกษตรกรรอยละ 74.36
มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายผลผลิต รอยละ 62.82 มีรายจายทางการเกษตรลดลง และรอยละ 81.78
มีแหลงจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการรวมกลุมการผลิตและการตลาด ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียที่
ตั้งขึ้น 20 แหง สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 เพื่อแจกจายใหสมาชิกใชประโยชน 6,204 ราย ปริมาณ
52,902.63 ลิตร สงผลใหสมาชิกรอยละ 82.67 สามารถลดรายจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได อาสาปศุสัตว
ใหบริการผสมเทียมสัตวของเกษตรกรได 231,000 ตัว โดยทําใหเกษตรกร รอยละ 56.91 มีคาใชจายในการ
ผสมเทียมลดลงจากเดิม เกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑใชเองสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
2,468.82 บาท/ราย คิดเปนรอยละ 46.91 ของคาใชจายเดิมที่ตองซื้อสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช
4) การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา พบวา
สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณเกี่ยวเนื่อง ดําเนินการรวบรวมผลผลิต
482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลานบาท
เกษตรกรที่ไดรับประโยชน 518,357 ราย ถนนคันคลองชลประทานไดรับการปรับปรุงระยะทาง 710.33 กม.
ปริมาณน้ํายางที่ใช 1,805.75 ตัน มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน สถาบัน
เกษรกรใชสินเชื่อจากโครงการเพื่อรวบรวมยางพาราจากเกษตรกร 662,745.736 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท
จําหนายยางพาราใหกับผูประกอบการแลว 571,395.18 ตัน มูลคา 28,836.99 ลานบาท และผูประกอบ
กิจการยาง (ยางแหง) ใชสินเชื่อเพื่อรวบรวมและจัดเก็บยาง 219,991.17 ตัน และผูประกอบการ SMEs
ไดรับการยกระดับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
ทําใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 17.64 ลดของเสียในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84 และสามารถเพิ่ม
ยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น
478.08 ลานบาท
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง เกษตรกรที่ไดรับ
การอบรมเกษตรอินทรียสามารถเขาสูการทํ าเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 1,274 ราย พื้น ที่
17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก เกษตรกรรอยละ 33 จําหนายสินคา
ไดในราคาเพิ่มขึ้น รอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง รอยละ 37.34 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 54.67 มีรายได
เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ไร ล ะ 5,912.64 บาทต อป หรื อ รอ ยละ 48.57 ของรายได เดิ ม และเกษตรกรร อยละ 52
สามารถลดรายจายในการบริโภคได เฉลี่ย 3,195 บาทต อป เนื่องจากมีการผลิต สิน คาเกษตรอิ นทรียไว
บริโภคเอง
6) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการ
แหงรัฐไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมี
รายไดในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น พบวา เกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดรับความรูเพื่อเพิ่มทักษะ
อาชีพทางดานการเกษตร 170,701 ราย และเมื่อมีการนําความรูไปปฏิบัติแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดแก เกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนายผลผลิตในราคาที่เพิ่มขึ้น รอ ยละ 39.51 ตน ทุน การผลิตลดลง
รอยละ 18.18 ผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 24.83 มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลง
เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท และรอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย
รายละ 2 ชองทาง สําหรับการจางแรงงานเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกรในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขต
พื้นที่ชลประทาน 9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท โดยผูรับจางไดนําเงินไปใชจายเปนคาอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน คาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้ ลงทุน ทางการเกษตร และเก็บ ออม ทําใหเกิดการใชจาย
ตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเป นมูลคารายไดห มุนเวียนในภาค
เศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทาของวงเงินที่มีการใชจายตามสัดสวนมูลคาที่นําไปใชจาย
ซึ่งเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานที่ถูกนําไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไป
เปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรมการคาปลีก
แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล
5.1.6 ความพึงพอใจทีม่ ีตอการดําเนินงานโครงการ
จากการสํา รวจความพึงพอใจของกลุม เปาหมายที่เขารว มโครงการ พบวา ในภาพรวม
มีความพึงพอใจตอ การดําเนิน งานโครงการอยูในระดับ มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 8.52 จําแนกเปน
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.45 และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่คาแนนเฉลี่ย 9.13
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5.2 ขอคนพบและขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลการดําเนินงานโดยรวบรวมขอมู ลจากกลุมเป าหมายที่เกี่ยวของ มีขอคนพบและ
ขอเสนอแนะการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
5.2.1 งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝนและมีระยะเวลาจํากัด ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความยากลําบากโดยเฉพาะโครงการลักษณะการกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณใหสามารถดําเนินการ
ในชวงฤดูแลงและขยายเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
5.2.2 เกษตรกรบางสว นไดดําเนิน การเพาะปลูกไปแลวกอนไดรับ การจัดสรรงบประมาณ ทําให
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยควรดําเนินการกอน
ฤดูการผลิตเพื่อใหเกษตรกรไดเตรียมความพรอมและทันตอฤดูการผลิต
5.2.3 การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณใหกลุมเปาหมายบางรายการลาชากวาแผนที่กําหนด ทําให
ยั งไม มี การนํ า ไปใช ป ระโยชน ควรจั ด หาและสงมอบเครื่องมื อ วัส ดุ อุป กรณ โดยเร็ว เพื่ อ ใหทั น การใช
ประโยชนของเกษตรกร
5.2.4 การฝกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไมสอดคลองกับการทําเกษตรในพื้นที่ ทําใหเกษตรกร
ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ บางหลักสูตรมีระยะเวลานาน สถานที่อบรมอยูไกลและ
อยูในชวงฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ทําใหบางรายไมสามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร หรือขอถอนตัว
ควรใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร ปรับเนื้อหาใหเหมาะสม กระชับ ไมยาวนาน
เกินไป ชี้แจงประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจหรือคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ควรหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงเวลาการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวของเกษตรกร
5.2.5 สถาบันเกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อจัดจางปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ
อื่น ๆ ขาดบุ คลากรที่ มีความรูและประสบการณ ในการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีรายละเอีย ดมาก และใชเวลา
จัดเตรียมเอกสาร โดยควรจัดทําคูมือและอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและติดตามใหคําแนะนํา
อยางใกลชิด อีกทั้งสถาบันเกษตรกรควรจัดทําแผนหรือโครงการเพื่อเตรียมความพรอมขอรับการสนับสนุน
ในกรณีที่มีโครงการเรงดวนเกิดขึ้นในอนาคต
5.2.6 เกษตรกรกลุมเปาหมายมีความซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน ทําใหบางพื้นที่ตองปรับลดเปาหมาย
โดยควรกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการใหชัดเจนและมีระบบตรวจสอบความซ้ําซอน
กอนดําเนินงานโครงการ
5.2.7 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
โดยใชยางเปนสวนผสม ในชวงแรกของการดําเนินงาน เจาหนาที่ยังไมมีความชํานาญในการควบคุมและ
ตรวจสอบโครงการ เนื่องจากเปนโครงการใหมที่หนวยงานยังไมเคยดําเนินการมากอน ควรใหความรูกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการควบคุม และคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อปองกันความผิดพลาด และ
ใหผลการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่โครงการกําหนดไว
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5.2.8 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เกษตรกรกลุมเปาหมาย
บางรายมีชื่อซ้ําซอนกับ โครงการอื่น บางรายติดตอไมได บางสวนเปนผูสูงอายุไมสะดวกในการเดิน ทาง
เขารับการอบรม อีกทั้งอัตราการเบิกจายคาพาหนะเดินทางและที่พักของแตละหนวยงานกําหนดไวไมเทากัน
โดยการคัดเลือกเกษตรกรควรกําหนดคุณสมบัติใหชัดเจนและมีระบบการตรวจสอบความซ้ําซอน ควรจัด
อบรมในพื้นที่ใกลกับเกษตรกรหรือมีบริการรถรับสง และควรกําหนดอัตราการเบิกจายคาพาหนะและที่พัก
ของเกษตรกรในอัตราเดียวกันทุกหนวยงาน
5.2.9 เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีธนาคารทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายเดินทางไปเปดบัญชีธนาคาร
เพื่ อรับเงิน ตามโครงการ โดยควรให เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบโครงการชี้แจงทําความเขาใจแกเกษตรกรถึ ง
วัตถุประสงคของการจายเงินผานบัญชีธนาคารเพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันทุจริต รวมถึงใหเจาหนาที่
สามารถพิจารณารูปแบบการจายเปนเงินสดหรือเขาบัญชีธนาคารของเกษตรกรตามความเหมาะสม
5.2.10 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ในชวงแรกของโครงการมีหลักเกณฑ
การรับสมัครเกษตรกรเพื่อจางแรงงานไมชัดเจน โดยควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับสมัครเกษตรกร
เขารวมโครงการใหชัดเจนกอนเริ่มดําเนินโครงการ
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ภาคผนวกที่ 1
คําสั่งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน
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ภาคผนวกที่ 2
ตัวชี้วัดรายโครงการ
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1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
1.1 กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา (พด.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
1.1 งบประมาณ

2. ผลได
2.1 การอบรมถายทอดความรู

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินผล

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ

- ไมนอยกวารอยละ 96

- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการอบรมถายทอดความรูจาก
โครงการ
- จํานวนแรงงานที่ไดรับการอบรมความรูการกอสรางฝายฯ
- รอยละของเกษตรกรที่ไดนําความรูที่ไดรับไปปฏิบตั ิ
- จํานวนฝายชะลอน้ําที่กอสรางแลวเสร็จ
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับคาจางแรงงานกอสรางฝายฯ
- จํานวนเกษตรกรที่มสี วนรวมในการตรวจรับงานกอสราง

- เทากับเปาหมาย

2.2 ฝายชะลอน้ํา
2.3 การจางแรงงาน
2.4 การตรวจรับงานกอสราง
3. ผลลัพธ
3.1 การกักเก็บน้ําของฝายชะลอ - จํานวนฝายฯ ที่สามารถกักเก็บน้าํ ได
น้ํา
3.2 เกษตรกร/ประชาชน ไดรับ - จํานวนเกษตรกร/ประชาชน ใชประโยชนจากฝายฯ
ประโยชนจากฝายชะลอน้ํา
(อุปโภค/บริโภค/ทําการเกษตร)
- จํานวนพื้นที่การเกษตรใชประโยชนจากฝายฯ
3.3 การสรางงาน/สรางรายได - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการจางงานในพื้นที่ทําใหมี
ในพื้นที่
การใชจายเงินเกิดการหมุนเวียนสรางรายไดในพื้นที่
3.4 การชะลอการไหลของน้ํา - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการกอสรางฝายฯ สามารถ
ชะลอการไหลของน้ําได
3.5 การแกไขปญหาการขาด - รอยละของเกษตรกรเห็นวาฝายฯ สามารถแกไขปญหาภัย
แคลนน้ําในฤดูแลง
แลง
3.6 การเกิดความสมดุลในระบบ - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการสรางฝายฯ ทําใหดินมี
นิเวศ
ความชุมชื้น มีสิ่งมีชิวิตอาศัยในบริเวณพื้นที่ดําเนิน
โครงการ
4. ความพึงพอใจตอโครงการ
- ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจาก
โครงการ
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายฯ ในภาพรวม

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับฝายที่สรางเสร็จ
- เทากับเปาหมาย

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
1.1 งบประมาณ

2. ผลได
2.1 เกษตรกรไดรับการ
อบรมถายทอดความรู
2.2 ฝายชะลอน้ํา

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินผล

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ

- ไมนอยกวารอยละ 96

- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการอบรมถายทอดความรู
- รอยละของเกษตรกรที่ไดนําความรูที่ไดรับไปปฏิบตั ิ
- จํานวนฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่กอสรางแลวเสร็จ
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการจางแรงงานกอสรางฝายฯ
- จํานวนเกษตรกรที่มสี วนรวมในการตรวจรับงานกอสราง

- เทากับเปาหมาย
- ไมนอยกวารอยละ 60
- เทากับเปาหมาย

2.3 การจางแรงงาน
- เทากับเปาหมาย
2.4 การตรวจรับงานกอสราง
- เทากับเปาหมาย
3.ผลลัพธ
3.1 การกักเก็บน้ําของฝาย
- จํานวนฝายฯ ที่สามารถกักเก็บน้าํ ได
- เทากับฝายที่สรางเสร็จ
ชะลอน้ํา
3.2 เกษตรกร/ประชาชน ไดรับ - จํานวนเกษตรกร/ประชาชน ใชประโยชนจากฝายฯ
- เทากับเปาหมาย
ประโยชนจากฝายชะลอน้ํา
(อุปโภค/บริโภค/ทําการเกษตร)
- จํานวนพื้นที่การเกษตรใชประโยชนจากฝายฯ
3.3 การสรางงาน/สรางรายได - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการจางงานในพื้นที่ทําใหมี
ในพื้นที่
การใชจายเงินเกิดการหมุนเวียนสรางรายไดในพื้นที่
3.4 การชะลอการไหลของน้ํา - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการกอสรางฝายฯ สามารถ
ชะลอการไหลของน้ําได
3.5การเกิดความสมดุลในระบบ - รอยละของเกษตรกรที่เห็นวาการสรางฝายฯ ทําใหดินมี
นิเวศ
ความชุมชื้น มีสิ่งมีชีวิตอาศัยในบริเวณพื้นที่ดําเนิน
โครงการ
4. ความพึงพอใจตอโครงการ
- ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจาก
- ระดับมากขึ้นไป
โครงการ
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายฯ ในภาพรวม - ระดับมากขึ้นไป
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1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
1.1 งบประมาณ

2. ผลได
2.1 เกษตรกรไดรับการอบรม
ถายทอดความรู
2.2 การสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
2.3 การจางแรงงาน
2.4 การตรวจรับงานกอสราง
3.ผลลัพธ
3.1 การไดรับประโยชนจากถัง
ค.ส.ล
3.2 การทํากิจกรรมการเกษตร
3.3 การลดคาใชจายซื้อน้ํา/สูบ
น้ํา
4.ความพึงพอใจตอโครงการ

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินผล

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ

- ไมนอยกวารอยละ 96

- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการอบรมถายทอดความรู
- รอยละของเกษตรกรที่ไดนําความรูที่ไดรับไปปฏิบตั ิ
- จํานวนถังเก็บน้ําขนาด 30 ลบ.ม.ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
- จํานวนเกษตรกรไดรับการจางงานจากโครงการ
- จํานวนเกษตรกรที่มสี วนรวมในการตรวจรับงานกอสราง

- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย

- จํานวนครัวเรือนเกษตรที่ไดรับประโยชน(อุปโภค/บริโภค/
ทําการเกษตร)
- จํานวนพื้นที่การเกษตรไดรับประโยชนจากโครงการ
- รอยละของเกษตรกรที่มีการทํากิจกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น
- รอยละของเกษตรกรที่ลดคาใชจายในการสูบน้ํา/ซื้อน้ํา
เพื่อการเกษตร

- เทากับเปาหมาย

- ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูของโครงการ
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป

- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย
- เทาเปาหมาย
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2. โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน
2.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินผล

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ

- ไมนอยกวารอยละ 96

2. ผลได
2.1 การจางงาน
- จํานวนเกษตรกรที่ไดการจางงานในพื้นที่โครงการ
2.2 การจัดตั้งกลุ ม - จํานวนการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ
ผูใชน้ําในพื้นที่
2.3 แหลงน้ํา
- จํานวนแหลงน้ําชลประทานที่ ปรับปรุง/ซอมแซม แลวเสร็จ
ชลประทาน
3. ผลลัพธเบื้องตน
3.1 การใช
- รอยละของเกษตรกรทีไ่ ดใชประโยชน (อุปโภค/บริโภค/
ประโยชนจากโครงการ การเกษตร) จากโครงการ
3.2 ความมั่นคง
- รอยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น
ดานอาชีพ
3.3 พื้นที่
- จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
ชลประทาน
3.4 ครัวเรือนไดรับ - จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ประโยชน
3.5 พื้นที่รับ
- จํานวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ประโยชน
4. ความพึงพอใจตอโครงการ
- ความพึงพอใจตอการใชประโยชนจากโครงการ
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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2.2 พัฒนา ฟนฟู แหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณ

2. ผลได
2.1 การจางงาน
- จํานวนเกษตรกรที่ไดการจางงานในพื้นที่โครงการ
2.2 การจั ด ตั้ ง กลุ ม - จํานวนการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ
ผูใชน้ําในพื้นที่
2.3 แหลงน้ํา
- แหลงน้ําชลประทานที่ ปรับปรุง/ซอมแซม แลวเสร็จ
ชลประทาน
3. ผลลัพธเบื้องตน
3.1 การใชประโยชน - รอยละของเกษตรกรทีไ่ ดใชประโยชน (อุปโภค/บริโภค/
จากโครงการ
การเกษตร) จากโครงการ
3.2 ความมั่นคงดาน - รอยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น
อาชีพ
3.3 พื้นที่ชลประทาน - จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
3.4 ครัวเรือนรับ
- จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนการโครงการ
ประโยชน
3.5 พื้นที่รับประโยชน - จํานวนพื้นที่เกษตรที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
3.6 ปริมาณน้ําเก็บกัก - ปริมาตรน้ําเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
4. ความพึงพอใจตอโครงการ
- ความพึงพอใจตอการใชประโยชนจากโครงการ
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวารอยละ 96

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
1.1 การเบิกจาย
งบประมาณ
1.2พื้นที่/เกษตรกรเขารวม
โครงการ
1.3 หลักสูตรการอบรม
2. กระบวนการดําเนินงาน
2.1 การตัดโคนตนยาง
2.2 การตรวจแปลง
2.3 กิจกรรมการอบรม

3 ผลได
3.1 การพัฒนาการผลิต

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความเพียงพอ และทันเวลาของงบประมาณ
- พื้นที่ยางพาราที่เขารวมโครงการ
- จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- จํานวนหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
เทากับเปาหมาย

- จํานวนพื้นที่ตัดโคนตนยางพาราเปรียบเทียบกับ
พื้นที่เขารวมโครงการ
- พื้นที่ยางพาราที่ไดรับการตรวจแปลง

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ระดับมากขึ้นไป

- จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ
- ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรที่จัดอบรม/ตรง
ตอความตองการ
- จํานวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราลดลง
- จํานวนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพใหม
- รอยละของเกษตรกรที่นําความรูไ ปใชประโยชน

3.2 การนําความรูไ ปใช

3.3 การสนับสนุนเงิน
อุดหนุน

3.4 การปรับเปลีย่ นอาชีพ

เกณฑการประเมิน

- ระดับความรู/ความเขาใจของหลักสูตรความรู
- จํานวนพื้นที่ยางพาราและเกษตรกรที่ไดรับเงิน
อุดหนุนงวดที่ 1 ไรละ 4,000 บาท
(คาตัดโคนตนยาง)
- จํานวนพื้นที่ยางพาราและเกษตรกรที่ไดรับเงิน
อุดหนุนงวดที่ 2 ไรละ 6,000 บาท
(หลังปรับเปลีย่ นอาชีพ)
- รอยละของเกษตรกรที่มีการใชเงินอุดหนุนในการ
ลงทุน
- ชนิดของอาชีพเกษตรกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ระดับมากขึ้นไป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
เทากับเปาหมาย
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ประเด็น
ตัวชี้วัด
4. ผลลัพธ
4.1 ปริมาณยางพาราเขาสู - ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดลดลง
ตลาดลดลง
4.2 รายไดครัวเรือน
- รอยละของครัวเรือนเกษตรที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
เกษตรเพิ่มขึ้น
การปรับเปลี่ยนอาชีพเปรียบเทียบกอนและหลังเขา
รวมโครงการ
- จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนเกษตรจากการ
ปรับเปลีย่ นอาชีพ
4.3 ดานการตลาด
- รอยละของชองทางการจําหนายผลผลิต
5. ดานทัศนคติ
- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ และผูเกีย่ วของ
กับการดําเนินงานของโครงการ

เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 5

ระดับมากขึ้นไป
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1) ปจจัยนําเขา
(Inputs)

2) กระบวนการ
(Processes)

3) ผลได
(Outputs)

4) ผลลัพธเบื้องตน
(Outcomes)

4.1) ดานการผลิต

4.2) ดานเศรษฐกิจ
5) ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- รอยละความเพียงพอของงบประมาณ
- รอยละความทันเวลาของงบประมาณ
- มีการประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
- มีการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
- มีการวางแผนการปรับเปลีย่ นพื้นทีร่ วมกับหนวยงานและเกษตรกร
- มีการกําหนดรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานและแผนการ
กอสรางงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
- มีการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
- มีการติดตามใหคําปรึกษา
- จํานวนเกษตรกรที่ผานการคัดเลือก
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน
- จํานวนเกษตรกรและพื้นที่ทไี่ ดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยกวารอยละ 96
- มากกวาระดับปานกลาง

- รอยละของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการ
ปลูกขาว ไปปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม
- รอยละสินคาเกษตรที่ปรับเปลี่ยนแทนการปลูกขาว
- จํานวนพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสมลดลง

- เทากับแผน

- รายจายในการผลิตลดลงจากการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
(คาสูบน้ําลดลง,คาขนสงลดลง ฯลฯ)
- ผลตอบแทนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว
มาผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม (ถามี)
- รอยละของเกษตรกรที่มีแนวโนมขยายพื้นที่การจัดทําระบบ
อนุรักษดนิ และน้าํ หลังจากเขารวมโครงการแลว
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ ฯ

- เทากับแผน

- เทากับแผน

- ลดลงเมื่อเทียบกับขอมูล
ปที่ผานมา
- ลดลงเมื่อเทียบกับกอน
จัดระบบฯ
- สูงกวาการปลูกขาว
(พืชเดิม)
- มากกวารอยละ 50
- มากกวาระดับปานกลาง
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5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา

(Inputs)
1.1 งบประมาณ
1.2 การบริหาร
จัดการ
1.3 บุคลากร
1.4 องคความรู
และวัสดุอุปกรณ
2. กระบวนการ

(Processes)

3. ผลได

(Outputs)

ตัวชี้วัด

- รอยละของงบประมาณที่เบิกจายเทียบกับที่ไดรับจัดสรร

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยกวารอยละ 96

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
- จํานวนบุคลากรที่ดําเนินโครงการ
- จํานวนหลักสูตรที่นํามาอบรมแกเจาหนาที่
- จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม

- มีการเตรียมความพรอมการจัดตัง้ เปนศูนยขยายพันธุพืช(การ
ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ ซอมแซมครุภณ
ั ฑ)
- มีการเตรียมความพรอมการผลิตพืชพันธุดี (การจัดทําแปลงพอแม
พันธุ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่)
- มีการประชาสัมพันธโครงการ
- จํานวนศูนยขยายพันธุพืชที่ไดรับการซอมแซมครุภณ
ั ฑ
- เทากับเปาหมาย
- จํานวนรายการการปรับปรุงโรงเรือนและครุภณ
ั ฑ
”
- จํานวนแปลงพอแมพันธุสําหรับขยายพันธุพืชที่ไดจัดทํา
”
- จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
”

4. ผลลัพธเบื้องตน

(Outcomes)
4.1 การใช
ประโยชนโรงเรือน
และครุภณ
ั ฑ
4.2 ดานศักยภาพ
การผลิตพืชพันธุดี
4.3 การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน

5. ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ

- รอยละของโรงเรือนที่ปรับปรุงทีม่ ีการใชประโยชน
- รอยละของรายการครุภัณฑที่มีการใชประโยชน
- รอยละของเจาหนาที่ที่นําความรูจ ากการอบรมมาใชประโยชน
- ปริมาณการผลิตพืชพันธุดีที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนเกษตรกรที่มาซื้อพันธุพืชพันธุดีจากศูนยฯ
- ปริมาณการผลิตพันธุพืชที่มีการจําหนาย
- รายไดจากการจําหนายพันธุพืชของศูนยฯ
- รอยละของศูนยขยายพันธุพืชที่มีรายไดจากการจําหนายพันธุพืช
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืชเพียงพอ
- ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ

- มากกวารอยละ 80
”
”
- เพิ่มเปน 8 ลานตน/ป

- ครบทั้ง 10 ศูนยฯ
- มากกวาระดับปานกลาง
”
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6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
6.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาวตลาดเฉพาะ (กรมการขาว)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา(Inputs)
- งบประมาณ

2. กระบวนการ (Processes)

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย

-ระดับความเพียงพอ/ความทันเวลาของ
- ไมนอยกวาระดับมาก
งบประมาณ
- ระดับความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน - ไมนอยกวาระดับมาก
โครงการ (การคัดเลือกกลุม/เกษตรกร การประชุม
ชี้แจง วิทยากรอบรมการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ ระยะเวลาดําเนินงาน

3. ผลได (Outputs)
- การสนับสนุนเครื่องมือ
- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ
อุปกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพการ - ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ
ผลิตเมล็ดพันธุ
- การอบรมใหความรูเกษตรกร - รอยละของเกษตรกร
- ระดับความรูและการนําไปใชประโยชน
- จํานวนกลุมผูผ ลิตเมล็ดพันธุ
- จํานวนเกษตรกรเฉลี่ยตอกลุมผูผ ลิตเมล็ดพันธุ/
กลุมผลิตขาวตลาดเฉพาะ ในโครงการ
4. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
(Outcomes)
4.1 ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
พันธุขาว
- ปริมาณผลผลิต

- การบริหารจัดการ

เกณฑการประเมิน
- รอยละ 96 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

- ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุตอไร

- รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุท ี่มี
คณะกรรมการบริหารจัดการเมล็ดพันธุและผลิต
เมล็ดพันธุ
- รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุข าวที่มี
แผนปฏิบตั ิงานการผลิต

- ตามเปาหมาย
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวารอยละ 80
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย
- เพิ่มขึ้นจากกอนมี
โครงการ(เกษตรกร)

- ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 35 กิโลกรัมตอไร
(385 กก./ไร)
- ไมนอยกวารอยละ 80

- ไมนอยกวารอยละ 80
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ประเด็น
- การบริหารจัดการ (ตอ)

- คุณภาพมาตรฐาน
- รายไดของเกษตรกร

ตัวชี้วัด
- รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุข าวที่มี
ขอกําหนดการดูแลอุปกรณ เครื่องจักรที่ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ
- จํานวนชองทางการกระจายเมล็ดพันธุของกลุม
- ระดับการใชประโยชนเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับการ
สนับสนุน
- รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุม ที่สามารถผลิต
เมล็ดพันธุไดคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
- รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุม ที่มีรายได
เพิ่มขึ้น
- รายไดของเกษตรกรจากการผลิตเมล็ดพันธุ

4.2) ประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาด
เฉพาะ
- การบริหารจัดการ
- รอยละของกลุม /วิสาหกิจชุมชนที่มขี อกําหนดการ
ดูแลอุปกรณ เครื่องจักร ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการ
- ระดับการใชประโยชนเครื่องมือ อุปกรณที่ไดรับการ
สนับสนุน
- ปริมาณผลผลิต/ผลิตภัณฑ
- รายไดของเกษตรกร
- มูลคาเพิ่มของผลผลิต/ผลิตภัณฑ

4.3) ความพึงพอใจของเกษตรกร
และเจาหนาที่

- รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุม ที่มีรายได
เพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยกวารอยละ 80

- ไมนอยกวารอยละ 80
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวารอยละ 80
- ไมนอยกวารอยละ 80
- สูงกวารายไดเกษตรกร
ที่ผลิตขาวทั่วไป

- ไมนอยกวารอยละ 80

- ไมนอยกวาระดับมาก
- เพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ
- ราคาเพิ่มขึ้น (0.2 - 40
บาท/กิโลกรัม)
- ไมนอยกวารอยละ 80
- ไมนอยกวาระดับมาก
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6.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร
(กรมวิชาการเกษตร)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
- งบประมาณ

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
-ระดับความเพียงพอ/ความทันเวลาของ
งบประมาณ

2) กิจกรรม (Processes)
- การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
3) ผลได (Outputs)
- การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ
- การถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร

- จํานวนครั้งที่จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี

- รอยละ 80 ของ
เปาหมาย

- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ
- ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
- ระดับความรูแ ละการนําไปใชประโยชน
- จํานวนเกษตรกรกลุมเครือขายผูผ ลิตเมล็ดพันธุ

- ตามเปาหมาย
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวารอยละ 80

4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
(Outcomes)
4.1) การพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช
- ปริมาณเมล็ดพันธุ
- ปริมาณเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย (ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ) เมล็ดพันธุชั้นพันธุหลัก
(ขาวโพดเลี้ยงสัตว)

- คุณภาพมาตรฐานของ
เมล็ดพันธุของเกษตรกร

เกณฑการประเมิน
- รอยละ 96 ของที่ไดรับ
จัดสรร
- ไมนอยกวาระดับมาก

- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย

- ไมนอยกวา รอยละ 80
ของผลผลิตที่คาดวาจะ
ไดรับ
- ถั่วเหลือง 320 ตัน
- ถั่วเขียว 320 ตัน
- ถั่วลิสง 150 ตัน
- ขาวโพดฯ 16.5 ตัน
- รอยละของเกษตรกรที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุได - ไมนอยกวารอยละ 80
คุณภาพมาตรฐาน
- ปริมาณเมล็ดพันธุไดรับการตรวจสอบและ
- ไมนอยกวารอยละ 80
รับรองคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุที่สง
ตรวจสอบ
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ประเด็น
- รายไดของเกษตรกร
- ความยั่งยืน
4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร
และเจาหนาที่

ตัวชี้วัด
- รายไดของเกษตรกรจากการรับจางผลิตเมล็ด
พันธุ
- รอยละของเกษตรกรเครือขายทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุ
ตอเนื่อง
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ

เกณฑการประเมิน
- สูงกวารายไดเดิม
- ไมนอยกวารอยละ 60
ของเกษตรกรเครือขาย
- ไมนอยกวาระดับมาก
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7. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

1.2 พอ/แมพันธุสัตว
2. กระบวนการ (Processes)
2.1 การปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลง
หญา

2.2 การผลิตพอ/แมพันธุสตั วเพื่อ
ผลิตลูกและน้ําเชื้อ
3. ผลได (Outputs)
3.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนยฯ

3.2 การผลิตพอ/แมพันธุสตั วที่มี
คุณภาพ
3.3 การผลิตสัตวพันธุด/ี น้ําเชื้อสุกร

3.4 การจําหนายสัตวพันธุดี
4. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
4.1 การลดตนทุนคาพันธุส ัตว
4.2 รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น
4.3 การขยายสัตวพันธุดี

ตัวชี้วัด

เกณฑการวัด

- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
- ความเพียงพอ/ความทันเวลาของ
งบประมาณ
- จํานวนพอ/แมพันธุสัตวที่สนับสนุน

- ไมนอยกวารอยละ 96
- ทันตามแผน

- มีการเพิ่มศักยภาพการผลิต ดวยการ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงหญา และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปน
ของศูนยฯ
- มีการเลีย้ งพอ/แมพันธุสัตวเพื่อผลิต
ลูกและน้าํ เชื้อ

- ดําเนินการไดตามแผน

- จํานวนศูนยฯ ที่ไดรับการปรับปรุง
สิ่งกอสรางจัดหาครุภัณฑ จัดหาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน
- จํานวนพอ/แมพันธุสัตวที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อผลิตลูกและน้ําเชื้อพันธุดีของศูนยฯ
- จํานวนสัตวพันธุดีทผี่ ลิตและจําหนาย
ใหกับเกษตรกร
- จํานวนน้ําเชื้อสุกรที่ผลิตและ
จําหนายใหเกษตรกร
- จํานวนเกษตรกรที่เขามาซื้อพันธุส ตั ว/
น้ําเชื้อสุกร

- เทียบกับเปาหมาย 38 ศูนย

- รอยละของตนทุนราคาพันธุสตั วของ
เกษตรกรลดลง
- จํานวนรายไดของเกษตรกรทีเ่ พิ่มขึ้น
- รอยละของเกษตรกรที่มีการขยายสัตว
พันธุดี

- ไมนอยกวารอยละ 15

- เทียบกับเปาหมาย

- ดําเนินการไดตามแผน

- เทียบกับเปาหมาย 25,169 ตัว
- เทียบกับเปาหมาย 1,838,488
ตัว
- เทียบกับเปาหมาย 3,000 โดส
- เทียบกับเปาหมาย 19,000 ราย

- ไมนอยกวารอยละ 5
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ประเด็น
5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ
เกษตรกรและเจาหนาที่

ตัวชี้วัด
เกณฑการวัด
- ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอ - ระดับมากขึ้นไป
พันธุสัตว (คุณภาพ/ราคา/ปริมาณ ฯลฯ)
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน
- ระดับมากขึ้นไป
โครงการฯ
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8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
8.1 กิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (กรมสงเสริมการเกษตร)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)
3. ผลได (Outputs)

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย

- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ

- ตามเกณฑที่กําหนด

- จํานวนผูเขาอบรม/ผูผ านการอบรม
- จํานวนของการจัดเวทีชุมชน

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- จํานวนกลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น
4. ผลลัพธเบื้องตน
- รอยละของเกษตรกรที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใช
(Outcomes)
ประโยชน
- รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดทเี่ พิ่มขึ้น
- รอยละของเกษตรกรที่มีรายจายที่ลดลง
- ระดับความคิดเห็นทีม่ ีตอความชัดเจน ของแผนงาน/แผนเงิน/
แผนธุรกิจ
- รอยละของแหลงจําหนายสินคาที่เพิ่มขึ้น
- รอยละของกลุมที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย
- รอยละของกลุมที่เริ่มมีรายไดเทียบกับจํานวนกลุมที่จดั ตั้งทั้งหมด
5. ความคิดเห็น /ความ - ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่เห็นวาโครงการที่จัดตั้งตรงตาม
พึงพอใจ
ความตองการของกลุม
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรม
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอเจาหนาที่ที่ดําเนินงาน
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอวิทยากรทีฝ่ กอบรม
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรทีม่ ีในการบริหารงานของ
คณะกรรมการกลุม
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอคุณภาพของสินคาทีผ่ ลิต
ในกลุม
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจ
ตอโครงการโดยรวม

- เทียบกับเปาหมาย
- รอยละ 80 ขึ้นไป
- รอยละ 50 ขึ้นไป
- รอยละ 50 ขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป

- ตามเกณฑที่กาํ หนด
- รอยละ 80 ขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
ตัวชี้วัด
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2. กระบวนการ
- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ
(Processes)
3. ผลได (Outputs)
- จํานวนศูนยฯที่จัดตั้งได
- จํานวนเกษตรกรทีผ่ านการฝกอบรมการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย
4. ผลลัพธเบื้องตน
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับหัวเชื้อจุลินทรีย
(Outcomes)
- จํานวนหัวเชื้อจุลินทรียจลุ ินทรียท ี่ศูนยฯ สามารถผลิตได

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย
- ตามเกณฑที่กําหนด
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- ความเพียงพอของหัวเชื้อจุลินทรียท ี่ผลิตไดตอจํานวนสมาชิกของกลุม - เพียงพอ/ไมเพียงพอ

5. ความพึงพอใจ

- รอยละของเกษตรกรทีส่ ามารถลดคาใชจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได
- รอยละของกลุมเกษตรกรที่สามารถดําเนินการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรียไ ดตอเนื่องในอนาคต
- ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ
- ความพึงพอใจตอวัสดุ/อุปกรณทไี่ ดรับการสนับสนุน
- ความพึงพอใจกฎระเบียบ/การบริหารงานของกลุม
- ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม

- รอยละ 70 ขึ้นไป
- เทียบกับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย (กรมปศุสัตว)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)
3. ผลได (Outputs)

4.ผลลัพธเบื้องตน
(Outcomes)

5. ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร
- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- จํานวนเกษตรกรที่สมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียม
โคเนื้อ
- จํานวนเกษตรกรที่สมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผสมเทียมโคเนื้อ
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผสมเทียมแพะ
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหราชการ
- รอยละของเกษตรกรที่นําความรูที่ไดไปใชประโยชน
- จํานวนโคเนื้อที่ไดรับการบริการผสมเทียม
- จํานวนแพะที่ไดรับการบริการผสมเทียม
- จํานวนการผลิตน้ําเชื้อโคเนื้อ
- จํานวนการผลิตน้ําเชื้อแพะ
- จํานวนแมโค/แพะ ทีผ่ สมเทียมติดโดยอาสาปศุสัตว
- จํานวนลูกโค/แพะ ทีค่ ลอดหลังไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว
- มูลคาลูกโค/แพะ ที่คลอดหลังไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการผสมเทียมจากโครงการที่มี
รายจายลดลง

- เทียบกับเปาหมาย

- ระดับความพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณที่ไดรับ
- ระดับความพึงพอใจตอสถานที่การจัดฝกอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอวิทยากร
- ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ
- ระดับความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดฝกอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- ทุกราย
- รอยละ 80 ขึ้นไป
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- รอยละ 60 ขึ้นไป
- รอยละ 40 ขึ้นไป

- รอยละ 70 ขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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8.4 โครงการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตรและสงเสริมเกษตรอินทรีย (กรมวิชาการเกษตร)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)
3. ผลได (Outputs)

4. ผลลัพธเบื้องตน
(Outcomes)

5. ความพึงพอใจ/
ความคิดเห็น

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย

- จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร
- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- จํานวนเกษตรกรในโครงการที่ไดรับการอบรม
- จํานวนนักวิชาการ และ พรก. ทีไ่ ดรับการอบรม
- ศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑ (ศูนยเครือขายของกรมวิชาการ
เกษตรที่จัดตั้งขึ้น)
- จํานวนเกษตรกรทีส่ ามารถผลิตสารชีวพันธุใชเอง
- รอยละของเกษตรกรที่สามารถลดคาใชจายในการปองกัน และ
กําจัดศัตรูพืชลงได

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- อยางนอย 20 แหง

- คาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ลดลง
- รอยละของเกษตรกรที่ดําเนินการผลิตสารชีวภัณฑตอเนื่อง

- รอยละ 20 ขึ้นไป
- เทียบกับเปาหมาย

- ระดับความพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ
- ระดับความพึงพอใจตอวิทยากร
- ระดับความพึงพอใจตอสถานที่การจัดฝกอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ ที่ไดรับการสนับสนุน
- ระดับความเชื่อมั่นของเจาหนาทีต่ อเกษตรกรที่สามารถนําความรู
ไปผลิตชีวภัณฑใชเอง
- ระดับความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป

- เทียบกับเปาหมาย
- รอยละ 80 ขึ้นไป

- ระดับมากขึ้นไป
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9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
9.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ (ตส.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

1.2 หลักสูตรที่ใชใน
การอบรม
2. ผลได (Outputs)
2.1 ครูบัญชีอาสาที่ไดรับ
การถายทอดความรู
2.2 เกษตรกรที่ ไ ด รั บ
การอบรม
2.3 เกษตรกรที่ ไปศึกษาดู
งาน
2.4 ลูกหลานเกษตรกรทํา
หนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูล
2.5 การกํ ากั บและการ
ติดตามการจัดทําบัญชี

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ
- ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ
- จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวา รอยละ 96

- เทากับเปาหมาย

- จํานวนครูบัญชีอ าสาที่ทํา หนาที่ถา ยทอดความรูใหแ ก - เทากับเปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมจากครูบัญชีอาสา
- เทากับเปาหมาย
- จํานวนเกษตรกรที่ไปศึกษาดูงาน

- เทากับเปาหมาย

- จํานวนลูกหลานที่ทําหนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูล

- เทากับเปาหมาย

- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการกํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
โดยครูบัญชีอาสา
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการติดตามการจัดทําบัญชีโดย
ครูบัญชีอาสา
3. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
3.1 ครูบัญชีอาสานํา
- รอยละของครูบัญชีอาสาที่สามารถถายทอดความรูใหแก
ความรูไปถายทอดได
เกษตรกรได
3.2 เกษตรกรนําความรู - รอยละของเกษตรกรสามารถจัดทําบัญชีได
ที่ไดรับจากการอบรมมา
- รอยละของเกษตรกรที่มีการจัดทําบัญชีอยางตอเนื่อง
ปรับใชได
- รอยละของเกษตรกรสามารถนําความรูจากการทําบัญชี
มาใชวางแผนการใชจายในการประกอบอาชีพได
- รอยละของเกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการประกอบ
อาชีพ
3.3 เกษตรกรนําความรู - รอยละของเกษตรกรที่นําความรูจ ากการไปศึกษาดูงาน
ที่จากการศึกษาดูงานมา
มาปรับใชในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง
ปรับใชได

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 12
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
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ประเด็น
3.4 ลู ก หลานเกษตรกร
ไดรับการจางงาน
3.5 การกํากับและการ
ติดตามการจัดทําบัญชี

ตัวชี้วัด
- รอยละของลูกหลานเกษตรกรทีไ่ ดรับการจางเหมา
สามารถจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลได
- รอยละของเกษตรกรที่มีการติดตามการจัดทําบัญชีโดย
ครูบัญชีอาสา
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการแนะนําการจัดทําบัญชี
โดยครูบัญชีอาสา
4. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรู
จากโครงการ
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดทําบัญชี
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการพาเกษตรกรไปดูงาน
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการจางเหมาลูกหลาน
เกษตรกรเพื่อทําหนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูล
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกํากับ/ติดตามของ
ครูบัญชีอาสา
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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9.2 กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ
- ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ
- จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม

1.2 หลักสูตรที่ใชใน
การอบรม
2. ผลได (Outputs)
2.1 เกษตรกรที่ไดรับ
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมถายทอดจากโครงการ
การอบรม
2.2 สหกรณ ไ ด รั บ การ - จํานวนสหกรณ ที่ได รับการก อสรางอาคารอเนกประสงค
สนับสนุนสิ่งกอสราง
แลวเสร็จ
- จํานวนสหกรณที่ไดรับการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคแลว
เสร็จ
- จํานวนสหกรณท่ีไดรับการกอสรางโรงเรือนผลิตอาหาร
พรอมหองน้ําแลวเสร็จ
3. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
3.1 เกษตรกรนําความรู - รอยละของเกษตรกรที่ไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรม
ที่ ไ ด รั บ จากการอบรมมา ไปปฏิบัติใชในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง
ปรับใชได
- รอยละของเกษตรกรไดรับทราบบทบาทหนาที่ในการเขา
รวมโครงการจัดทีด่ ินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- รอยละของเกษตรกรไดนาํ ความรูจ ากการอบรมมาปฏิบตั ิ
3.2 สหกรณมีสิ่งอํานวย - มีการใชประโยชนจากอาคารอเนกประสงค/โรงเรือน
ความสะดวกในการใหบริการ - ร อ ยละของสมาชิ ก สหกรณ ส ามารถใช ป ระโยชน จ าก
แกสมาชิก
สิ่งกอสราง
- มีการรวบรวม/เก็บรักษาผลผลิต
4. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรูจาก
โครงการ
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสหกรณหลังไดรับ
การสนับสนุน
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวา รอยละ 96

- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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9.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
ตัวชี้วัด
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ ดรับ
- ความเพียงพอของงบประมาณทีไ่ ดรับ
1.2 หลักสูตรที่ใชใน - จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม
การอบรม
2. ผลได (Outputs)
2.1 เกษตรกรที่ไป - จํานวนเกษตรกรที่เขารวมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
2.2 เกษตรกรไดรับ - จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากโครงการ
ปจจัยการผลิต
3. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
3.1 เกษตรกรนําความรูที่ - รอยละของเกษตรกรนําความรูทไี่ ดรับจากการไปศึกษา
ไดรับจากการดูงานมาปรับ
ดูงาน มาปรับใชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง (ตาม
ใชได
แนวทางศาสตรพระราชา)
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับผลผลิ ตเพิ่มขึ้นหลังจากนํ า
ความรูไ ปใช
3.2 เกษตรกรนําปจจัย
- รอยละของเกษตรกรมีการนําปจจัยการผลิตทีไ่ ดรับไป
การผลิตที่ไดรับมาใชได
ใชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง
4. ความพึ ง พอใจต อ การ - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงาน
ดําเนินโครงการ
- ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุน
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวารอยละ 96

- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- ไมนอยกวารอยละ 60

- ไมนอยกวารอยละ 60
- ไมนอยกวารอยละ 60
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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9.4 กรมหมอนไหม (มม.)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

1.2 หลักสูตรที่ใชในการ
อบรม
2. ผลได (Outputs)
2.1 เกษตรกรที่ไดรับการ
อบรม
2.2 เกษตรกรที่ไดรับการ
สนับสนุนปจจัยการผลิต

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ ดรับ
- ความเพียงพอของงบประมาณทีไ่ ดรับ
- จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม

- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการอบรมและถายทอดจาก
โครงการ
- จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจาก
โครงการ
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม
2.3 พัฒนาศักยภาพศูนยฯ - จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการขยายแปลงและจัดทําระบบน้ํา
3. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
3.1 เกษตรกรนําความรู - รอยละของเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
ที่ไดรับจากการอบรมมา
อบรมมาปรับใชในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง
ปรับใชในพื้นที่ได
3.2 เกษตรกรนําปจจัยการ - รอยละของเกษตรกรนําปจจัยการผลิตที่ไดรับการ
ผลิตทีไ่ ดรับมาใชได
สนับสนุนมาปรับใชในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง
- รายไดสุทธิบาทตอกิโลกรัม
- รอยละของเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากการ
สนับสนุนโรงเลีย้ งไหม
- รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงไหม
อุตสาหกรรม
- รอยละของเกษตรกรที่มีพัฒนาเปนอาชีพหลัก
- ผลผลิตไหมมีปริมาณ/คุณภาพเพิ่มขึ้น
- รอยละของเกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิต
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับจากการทําสัญญากับบริษัท
ผูรับซื้อผลผลิต
3.3 ศูนยฯ ไดรับการพัฒนา - รอยละของเกษตรกรไดใชประโยชนจากการขยายแปลง
พันธุทอนหมอนและจัดทําระบบน้าํ
- จํานวนศูนยที่สามารถผลิตทอนพันธุหมอนไดเพิ่มมากขึ้น

เกณฑการประเมินผล
- ไมนอยกวารอยละ 96

- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ไมนอยกวารอยละ 60

- ไมนอยกวารอยละ 60

- เทากับเปาหมาย
- ไมนอยกวา 6,000
บาท/เดือน
- ไมนอยกวา 120 ตัน
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ไมนอยกวารอยละ 60
- เทากับเปาหมาย
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ประเด็น
ตัวชี้วัด
3. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรู
จากโครงการ
- ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุน
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกอสรางโรงเลี้ยงไหม
- ความพึงพอใจตอราคา/ตลาด/บริษัทผูรับซื้อผลผลิต
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการขยายแปลงและจัดทํา
ระบบน้ํา (ถามเจาหนาที่ทั้ง 4 ศูนย)
- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม

เกณฑการประเมินผล
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหมปงบประมาณ 2562
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
งบประมาณ
2. ผลได (Outputs)
2.1การพัฒนา YSF เปน
ผูประกอบการเกษตรรุนใหม

2.2 การพัฒนาศูนยบมเพาะ
เกษตรกรรุนใหม
3. ผลลัพธ (Outcomes)
3.1 การนําความรูไ ปใช
ประโยชน

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน

การเบิกจายงบประมาณ

ไมนอยกวารอยละ 96

1) จํานวน YSF ที่ไดรับการพัฒนาเปน
ผูประกอบการเกษตรรุนใหมเพิ่มขึน้
2) ระดับความรูความเขาใจของ YSF และการ
นําไปใช
3) รอยละของผูประกอบการเกษตรรุนใหมที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล
เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดาน
เกษตร 4.0
จํานวนศูนยบมเพาะฯ ที่ไดรับการพัฒนา

เทียบกับเปาหมาย

1) รอยละของ YSF ที่นําความรูไ ปใชประโยชน

เทียบกับเปาหมาย

2) รอยละของ YSF จัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
การเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร
3) รอยละของYSF มีแผนธุรกิจเกษตรดวย
นวัตกรรมสรางสรรค
4) รอยละของYSFที่เปนผูประกอบการเกษตรรุน
ใหมไดรับการเสริมสรางทักษะและตอยอดองค
ความรูส ูสากล
3.2 การสรางเครือขายความ รอยละของ YSF ที่เขารวมเปนเครือขายภาค
รวมมือดานการเกษตร
การเกษตร
3.3 ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุน 1) จํานวนศูนยบมเพาะฯ ที่มคี วามพรอมเปนศูนย
ใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ ตนแบบ
2) รอยละของ YSF ที่ใชบริการศูนยบมเพาะฯ
3.4 ผลทางเศรษฐกิจ
รอยละของ YSF มีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ความพึงพอใจของ YSF ที่เขา 1) ระดับความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย/แนวทาง
รวมโครงการ
ดําเนินงานโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะ
เกิดขึ้น

เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับเปาหมาย

เทียบกับเปาหมาย

เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับเปาหมาย

เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับเปาหมาย

เทียบกับเปาหมาย
ระดับมากขึ้นไป
ระดับมากขึ้นไป
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11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1.ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2.กระบวนการ
(Processes)

3.ผลได (Outputs)

4.ผลลัพธ
(Outcomes)

5.ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ ดรับ
- จํานวนสถาบันฯ ที่เขารวมโครงการ
- รอยละของสถาบันฯ รูวาสถาบันฯและสมาชิกจะไดรับ
ประโยชนอะไรจากการเขารวม
- รอยละของสถาบันฯ ที่ปฏิบตั ิตามขอกําหนดของโครงการได
- รอยละของสถาบันฯ ที่เริ่มกอสรางสิ่งกอสรางและมีผล
ความกาวหนาตามแผน
- รอยละของสถาบันฯ ที่ไดรับอุปกรณการชวยเหลือตามรายการ
ตางๆ ของโครงการฯครบถวนแลว
- รอยละของสถาบันฯ ที่กอสรางสิง่ กอสรางแลวเสร็จ
- รอยละของสถาบันฯ ที่พรอมดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
- รอยละของสถาบันเกษตรกรที่พรอมจะเริ่มดําเนินธุรกิจตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
- รอยละของสถาบันเกษตรกรที่มปี ริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต
หรือการจัดเก็บเพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย/แนวทางดําเนินงาน
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะเกิดขึ้น
- ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของสิ่งกอสราง และ
อุปกรณที่ไดรับ

เกณฑการประเมิน
- ระยะเวลาตามแผน
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- รอยละ 80
- ระดับดีขึ้นไป
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12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

1.2 การบริหารจัดการ
1.3 บุคลากร
1.4 วัสดุอุปกรณ
2. กระบวนการ
(Processes)

3. ผลได (Outputs)

4. ผลลัพธเบื้องตน
(Outcomes)
4.1 การใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณ

ตัวชั้วัด

เกณฑการประเมิน

- รอยละของงบประมาณที่เบิกจายเทียบกับที่ไดรับจัดสรร
- สั ด ส ว นงบประมาณที่ โ ครงการอุ ด หนุ น ต อ เงิ น ทุ น ที่
สถาบันเกษตรกรสมทบเพิ่มเติม
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
- จํานวนบุคลากรที่ดําเนินโครงการ
- จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน
- มีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของสหกรณ
- มีการติดตามการดําเนินงานจนแลวเสร็จตามสัญญา
- มีการสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชน
ของเจาหนาที่
- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ
แปรรูป
- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับคําแนะนําและติดตาม
การใชประโยชน
- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่มีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช
ประโยชน

- ไมนอยกวารอยละ 96
- ไมเกินรอยละ 90

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- จํ า นวนสถาบั น เกษตรกรที่ ไ ด ใ ช ป ระโยชน โ ครงสร า ง - มากกวารอยละ 80
พื้นฐาน และอุปกรณแปรรูป
- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชน
4.2 การรวบรวมและแปร - ปริมาณการรวบรวมผลผลิต
รูปผลผลิต
- มูลคาการรวบรวมผลผลิต
- ปริมาณการแปรรูป/จําหนายผลผลิต
- มูลคาการแปรรูป/จําหนายผลผลิต
4.3 การเพิ่มศักยภาพ
- รอยละของสถาบันเกษตรกรที่ไดรับประโยชนในดาน
ดานการผลิต/แปรรูป
ตางๆ เชน ลดตนทุน เพิ่มปริมาณการผลิต และเพิ่มมูลคา
ผลผลิต เปนตน
5. ความคิดเห็นและความ - ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ
- มากกวาระดับปานกลาง
พึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ
”
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13. การประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
2. กระบวนการ (Processes)
2.1 การประชุมชี้แจง

2.2 การรับสมัครสถาบันเกษตรกร
เขารวมโครงการ

2.3 การสนับสนุนอุปกรณ และ
กอสรางปจจัยพื้นฐานแกสถาบัน
เกษตรกร

3. ผลได (Outputs)
- การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ และ
กอสรางปจจัยพื้นฐาน

4. ผลลัพธ (Outcomes)
4.1 ประสิทธิภาพการรวบรวมและ
แปรรูปยางพารา

ตัวชี้วัด
- งบประมาณที่เบิกจาย

เกณฑการประเมิน
- รอยละ 96 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

- จํานวนครั้งที่จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ
และประชาสัมพันธโครงการฯ
- รอยละของสถาบันเกษตรกรทีเ่ ขารวมการประชุม
ชี้แจง
- จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่รวมโครงการ
- ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการรับสมัคร
- ความเหมาะสมของหลักเกณฑการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ
- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน
ปจจัยพื้นฐานในการวบรวมยางพารา และอุปกรณ
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นตนและ
ขั้นกลาง
- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน
อุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา

- ตามเปาหมาย

- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ และกอสรางปจจัยพื้นฐาน แลวเสร็จ
- จํานวนปจจัยพื้นฐานที่สถาบันเกษตรกรไดรบั
- จํานวนอุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางพาราขั้นตนและขั้นกลาง
- จํานวนอุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราที่
สถาบันเกษตรกรไดรับ
- ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ปจจัยพื้นฐานและอุปกรณทไี่ ดรับ

- ตามเปาหมาย

- ระดับการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานและ
อุปกรณ ที่ไดรับการสนับสนุน
- ปริมาณการรวบรวมและแปรรูปยางพารา
- มูลคาผลิตภัณฑที่สถาบันเกษตรกร รวบรวม
หรือผลิต

- ไมนอยกวารอยละ 80
- ตามเปาหมาย
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ตามเปาหมาย

- ตามเปาหมาย

- ตามเปาหมาย
- ตามเปาหมาย
- ตามเปาหมาย
- ไมนอยกวารอยละ 80

- เพิ่มขึ้น 1.5 แสนตัน
- เพิ่มขึ้นจากกอนมี
โครงการ
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ประเด็น
4.2 รายได

4.3 สังคม
- การมีสวนรวม

ตัวชี้วัด
- รอยละของเกษตรกรสมาชิกที่มรี ายไดเพิ่มขึ้น
- จํานวนเกษตรกรสมาชิกที่ขายยางพาราให
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- จํานวนเกษตรกรสมาชิกที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
มากกวาหรือ เทากับ 1,190 บาท/ราย/ป
- ราคายางพาราที่เกษตรกรจําหนายใหกับสถาบัน
เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย (เปาหมาย
42,000 ราย)

- รอยละของสถาบันเกษตรกรทีส่ มาชิก/บุคคล
ทั่วไป มีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
อุปกรณและปจจัยพื้นฐาน

- ไมนอยกวารอยละ 80

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
- ระดับความพึงพอใจตอปจจัยพื้นฐาน และวัสดุ
อุปกรณ ที่ไดรับ

- ไมนอยกวาระดับมาก
- ไมนอยกวาระดับมาก

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ
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14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)
3. ผลได
(Outputs)

4. ผลลัพธ
(Outcomes)
5. ความพึงพอใจ
ตอโครงการ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยวารอยละ 96

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับซื้อยางที่ชัดเจน

- ระดับมากขึ้นไป
- เทากับเปาหมาย

- มีหลักเกณฑการนํายางไปใชที่ชัดเจน
- ปริมาณยางที่รับซื้อเพื่อใหหนวยงานนําไปใช

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- จํานวนหนวยงานที่นํายางไปใช
- ปริมาณยางที่หนวยงานนําไปใช
- ระยะทางที่ ก รมชลประทานนํ า ยางไปใช ดํ า เนิ น การซ อ มแซม/
ปรับปรุง/กอสรางโครงการ โดยใชยางพาราเปนสวนผสม
- ปริมาณยางที่กรมชลประทานนําไปใชในการซอมแซม/ปรับปรุง/
กอสรางโครงการ โดยใชยางพาราเปนสวนผสม
- จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการสัญจร/ไดรับความสะดวก
ในการขนสง สินคาเกษตร
- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการดําเนินงานโครงการ

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
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15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)

3) ผลได
(Outcomes)

4) ความพึงพอใจ
ตอโครงการ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยวารอยละ 96

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการที่ชัดเจน

- ระดับมากขึ้นไป
- เทากับเปาหมาย

- มีการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธโครงการที่ชัดเจนและทั่วถึง
ทุกกลุมเปาหมาย
- มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรวบรวมยางพารา
- มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ระดับจังหวัด
- ระดับ ความเหมาะสมของการกํ าหนดคุณ สมบัติ ของสถาบั น
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
- จํ า นวนครั้ ง การติ ด ตาม ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาแก ส ถาบั น
เกษตรกรที่ไดรับสินเชื่อจากโครงการ
- จํานวนสถาบันเกษตรกรทีส่ มัครเขารวมโครงการ

- เทากับเปาหมาย

- จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อดําเนิน
ธุรกิจรวบรวมยางพารา
- ปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรรับซื้อจากเกษตรกรโดยใช
เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ
- ร อ ยละของสถาบั น เกษตรกรได นํ า เงิ น สิ น เชื่ อ ไปใช ใ นการ
รวบรวมยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกรตอโครงการ

- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)

3 ผลได (Outputs)

4 ความพึงพอใจ
ตอโครงการ

ตัวชี้วัด
- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เกณฑการประเมิน
- ไมนอยกวารอยละ 96

- ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ
- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการที่ชัดเจน

- ระดับมากขึ้นไป
- เทากับกับเปาหมาย

- มีการประชุมชี้แจงโครงการที่ชัดเจนและทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
- มีการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง
- มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
- มีคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
- มีคณะทํางานตรวจสต็อกยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ย
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานตรวจสต็อกยาง
- ระดับความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบ
กิจการยางที่เขารวมโครงการ
- จํานวนผูประกอบกิจการยางที่สมัครเขารวมโครงการ
- จํานวนผูป ระกอบกิจการยางที่ไดรั บการสนับสนุ นสินเชื่อเพื่ อ
ดําเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา
- ปริมาณยางพาราที่ผูประกอบกิจการรับซื้อจากเกษตรกรโดยใช
เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ
- รอยละของผูประกอบกิจการยางไดนําเงินสินเชื่อไปใชในการ
รวบรวมยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอโครงการ

- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- เทากับกับเปาหมาย
- ระดับมากขึ้นไป
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17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
ตัวชี้วัด
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- รอยละของงบประมาณที่เบิกจาย
2. กระบวนการ
- รอยละของการรับทราบขาวสารกิจกรรม
(Processes)
- รอยละของการรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม
3. ผลได (Outputs)
- รอยละของ SMEs /เกษตรกรไดรับการถายทอด
- ร อ ยละของ SMEs /เกษตรกรได รั บ การส ง เสริ ม
พัฒนาการแปรรูป
- รอ ยละของ SMEs ที่ไดรับ การสนับสนุน เครื่องจักร/
อุปกรณแปรรูป
- รอยละของ SMEs ที่ไดรับการพัฒนาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล/อัตโนมัติ
- รอยละของกิจกรรมที่ไดรับการยกระดับและ
มีความพรอมในการใหบริการ
4. ผลลัพธ (Outcomes) - รอยละของ SMEs ที่ลดของเสีย *
5. ความพึงพอใจ
- รอยละของ SMEs มีตนทุนลดลง
- รอยละของ SMEs มียอดขายเพิ่มขึ้น
- รอยละของการนําความรูไปใชประโยชน
- รอยละของการนําความรูที่ไดรับไปถายทอดตอ
- ระดับความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม
- ระดับความพึงพอใจตอกระบวนการทํางาน

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- ระดับปานกลางขึ้นไป
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18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา
(Inputs)
2. กระบวนการ
(Processes)

3. ผลได (Outputs)
4. ผลลัพธ
(Outcomes)

5. ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- รอยละของงบประมาณที่เบิกจาย
- จํานวนหลักสูตรที่จัดการพัฒนาความรูตามแผนปฏิบัติงาน
- รอยละของประเภทสถานประกอบการ
- รอยละของขนาดสถานประกอบการ
- รอยละของการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรม
- รอยละของ SMEs ที่ผานการพิจารณาเขารวมโครงการ
- จํานวน SMEs ที่ผานการอบรมและการใหคําปรึกษา
- รอยละของ SMEs ที่ลดของเสีย
- รอยละของ SMEs ที่มีตนทุนลดลง
- รอยละของ SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
- รอยละของ SMEs ที่นําความรูที่ไดรับไปถายทอดตอ
- ระดับความพึงพอใจตอโครงการ
- ระดับความพึงพอใจตอการใหคําแนะนํา
- ระดับความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน
- เทียบกับเปาหมาย

- เทียบกับเปาหมาย

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- ระดับปานกลางขึ้นไป
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19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ
1.2 เกษตรกรที่สนใจทํา
1.3 องคความรู
2. กระบวนการ (Processes)
2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน

- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
- ความเพียงพอ/ความทันเวลาของงบประมาณ
- จํานวนเกษตรกรทีส่ นใจทําเกษตรแบบอินทรียที่สมัคร
- จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม

- ไมนอยกวารอยละ 96
- ทันตามแผน
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- มีการจัดตั้งคณะทํางานในการดําเนินโครงการ
- จํานวนครั้งการจัดประชุมคณะทํางานฯ
2.2 การจัดฝกอบรม
- จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรม
2.3 การจัดประชุมเจรจาการคา - จํานวนครั้งในการจัดประชุมเจรจาและจัดกิจกรรม
และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด เชื่อมโยงการตลาด
3. ผลได (Outputs)
3.1 การไดรับการถายทอด - จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการถายทอดความรู
ความรูของเกษตรกร
3.2 การพัฒนาและเขาสู
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตร
เกษตรอินทรีย
อินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ
4. ผลลัพธ (Outcomes)
4.1 แผนพัฒนาธุรกิจชุมชน - รอยละของกลุมเกษตรกรที่มีแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน
สินคาเกษตรอินทรีย
สินคาเกษตรอินทรีย
4.2 การจับคูตลาดสินคา
- รอยละของกลุมเกษตรกรที่มีการจับคูตลาดสินคา
อินทรีย
เกษตรอินทรีย
4.3 พื้นที่เกษตรอินทรีย
- จํานวนพื้นที่เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)
4.4 การทําเกษตรอินทรีย
- รอยละของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย แบบมีสวน
แบบมีสวนรวม (PGS)
รวม (PGS)
4.6 รายไดของเกษตรกร
- รอยละของรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น
4.5 การจําหนายสินคา
- รอยละของเกษตรกรที่มีชองทางการจําหนายสินคา
เกษตรอินทรีย
เกษตรอินทรียเ พิ่มขึ้น
5. ความคิดเห็น/ความพึง
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการถายทอด
พอใจของเกษตรกร
ความรู (หลักสูตร/ระยะเวลา/สถานที่จัดอบรม/วิทยากร)
- ระดับความรู/ความเขาใจของเกษตรกรตอหลักสูตรที่
ไดรับอบรม
- ระดับการนําความรูจ ากการถายทอดไปใชประโยชน
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการฯ

- ดําเนินการไดตามแผน
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- รอยละ 60
- รอยละ 60
- เทียบกับเปาหมาย
- รอยละ 60
- รอยละ 5
- รอยละ 60
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
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120. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลการประเมินผล
ประเด็น
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
1.1 งบประมาณ

1.2 เกษตรกรผูล งทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แหงรัฐ
1.3 ปจจัยการผลิต

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน

- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
- ความเพียงพอ/ความทันเวลาของ
งบประมาณ
- จํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียนเพือ่
สวัสดิการแหงรัฐทีส่ มัครเขารวมโครงการ
- จํานวนปจจัยการผลิตทีม่ อบใหกับ
เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ
- ความทันเวลาของปจจัยการผลิต
- จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม

- ไมนอยกวารอยละ 96
- ทันตามแผน

1.4 องคความรู
2. กระบวนการ (Processes)
2.1 การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ - มีการคัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการตามคุณสมบัติที่กําหนด
2.2 การจัดอบรมเพื่อถายทอดความรู/
- จํานวนครั้งในการจัดอบรมเพื่อ
ศึกษา ดูงาน
ถายทอดความรู/ ศึกษา ดูงาน
2.3 การมอบปจจัยการผลิตแกเกษตรกร - จํานวนปจจัยการผลิตทีม่ อบให
เกษตรกร
2.4 การติดตามผลการดําเนินงาน
- จํานวนครั้งในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
3. ผลได (Outputs)
3.1 การรับทราบขอมูลขาวสารของ
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการ
เกษตรกร
ประชาสัมพันธโครงการ (ประเภทสื่อ/
ความถี่)
3.2 การเขารวมโครงการของเกษตรกร
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการคัดเลือก
เพื่อเขารวมโครงการ
3.3 การถายทอดความรู/ ศึกษา ดูงาน
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการ
ถายทอดความรู/ ศึกษา ดูงาน
3.4 การสนับสนุนจากโครงการ
- จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการสนับสนุน
จากโครงการ (ปจจัยการผลผลิต/คาเบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/คาพาหนะ)

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- ทันตามแผน
- เทียบกับเปาหมาย
- ดําเนินการไดทันตาม
แผนที่กําหนด
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย

- มากกวารอยละ 60

- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
- เทียบกับเปาหมาย
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ประเด็น
4. ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes)
4.1 การนําความรูไ ปใชประโยชน

ตัวชี้วัด

- รอยละของเกษตรกรที่นําความรูจ าก
การอบรมไปใชประโยชน
4.2 การถายทอดความรูไปสูเ กษตรกรรายอื่น - รอยละของเกษตรกรที่ถายทอดความรู
ใหเกษตรกรรายอื่น
4.3 รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
- รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ
เกษตรกรและเจาหนาที่
- ระดับความรู ความเขาใจของเกษตรกร
ตอหลักสูตรทีไ่ ดรบั อบรม
- ระดับการนําความรูจ ากการถายทอดไป
ใชประโยชน
- ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยการผลิตที่ไดรับ (คุณภาพ/
ปริมาณ/ความทันเวลา)
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
การถายทอดรู/ ศึกษาดูงาน (หลักสูตร/
วิทยากร/ระยะเวลา/สถานที่จดั อบรม
เปนตน)
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการฯ

เกณฑการประเมิน
- มากกวารอยละ 60

- มากกวารอยละ 60

- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป
- ระดับมากขึ้นไป

- ระดับมากขึ้นไป

- ระดับมากขึ้นไป
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21. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร
ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็น
1) ปจจัยนําเขา (Inputs)
2) ผลได (Outputs)
- การจางงาน

ตัวชี้วัด
- จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย

เกณฑการประเมิน
- รอยละ 76 ของงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

- จํานวนเกษตรกรที่รับจางเปนแรงงานใน
โครงการ
- จํานวนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
โครงการชลประทานจังหวัด ที่ไดรบั การ
ซอมแซม บํารุงรักษา

- เทากับเปาหมาย
- เทากับเปาหมาย

3) ผลลัพธ (Outcomes)
3.1) เศรษฐกิจ

- รายไดเฉลี่ยตอรายทีเ่ กษตรกรไดรับจาก
- เพิ่มขึ้นจากกอนเขารวม
โครงการ
โครงการ
3.2) สังคม
- รอยละของเกษตรกรที่มสี วนรวมในการคิด - ไมนอยกวารอยละ 80
และตัดสินใจรวมกันซอมแซมบํารุงรักษาระบบ
ชลประทานใหตรงกับความตองการ
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ระดับความสัมพันธ และความรวมมือระหวาง
กลุมผูใชน้ําตาง ๆ ในพื้นที่
- ไมนอยกวาระดับมาก
- ระดับการสรางความสามัคคีในชุมชน
3.3) ความพึงพอใจของเกษตรกร - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ - ไมนอยกวาระดับมาก
- ระดับความพึงพอใจตอรายไดทไี่ ดรับ
- ไมนอยกวาระดับมาก

9.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล
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