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(ข) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก) โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ติดตาม
ประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ทั้ง 2 แผน ดังกล่าว เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศส าหรับ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงานโครงการบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผลการประเมินผล มีดังนี้ 

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 13,936.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.77 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ 24,987.42 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ร้อยละ 84.04 เห็นว่าได้รับ
งบประมาณเพียงพอ และร้อยละ 77.57 ได้รับงบประมาณทันเวลา 

การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรและด้านน้ าระดับชุมชน ด าเนินการ   
ได้ทั้งสิ้น 1,909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.51 ของเป้าหมาย 3,006 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ 179,253 
ครัวเรือน พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 853,602 ไร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่โครงการ 115 กลุ่ม และเกษตรกร
ได้รับการจ้างงานตามโครงการ 1,982 ราย 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ตัดโค่นต้นยางเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกยางได้ 12,995 ราย พ้ืนที่ 68,963 ไร่     
คิดเป็นร้อยละ 45.98 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒนาและมีการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ 13,335 ราย พื้นที่ 60,666 ไร่ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิต
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสมโดยจัดอบรมเกษตรกร 829 ราย ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้กับ
เกษตรกร 894 ราย พ้ืนที่ 7,138.50 ไร่  สนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งสิ้น 147 เครื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของเป้าหมาย 225 เครื่อง สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 1,049 ราย เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ 977 ราย ผลิตแม่พันธุ์สุกร 25,169 ตัว 
จ าหน่ายพันธุ์สัตว์ 612 ตัว และจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกรให้เกษตรกร 186 ราย 

การสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ด าเนินการได้ 1,626,947 ราย คิดเป็นร้อยละ 
89.06 ของเป้าหมาย 1,826,800 ราย พัฒนากลุ่มเกษตรกร 24,977 กลุ่ม ปศุสัตว์ได้รับการผสมเทียม 
15,688 ตัว และเกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 58 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร โดยจัดอบรม พาไปดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร 22,305 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 79.89 ของเป้าหมาย 27,920 ราย พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,742 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.15 ของเป้าหมาย 4,850 ราย 



(ค) 
 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา  โดยจ่ายเงิน
อุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปผลผลิต    
ทางการเกษตร 207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.46 ของเป้าหมาย 658 รายการ สถาบันเกษตรกรรวบรวม
ยางพาราได้ 104,085.74 ตัน ใช้ยางเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองชลประทาน 58 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 18.30 ของเป้าหมายหมาย 317 แห่ง ปริมาณยางพาราที่ใช้ 237.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.77 
ของเป้าหมาย 3,509.50 ตัน สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เพ่ือรวบรวมยาง 389 แห่ง วงเงิน 10 ,966.072 ล้านบาท ปริมาณยางที่รวบรวม 424,931.77 ตัน ยกระดับ
โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยอบรมผู้ประกอบการ 55,000 ราย    
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ SMEs จ านวน 206 กิจการ และให้ค าปรึกษาแนะน า
เชิงลึก ณ สถานประกอบการ 1,545 กิจการ 

การส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มั่นคงในการพัฒนาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ โดยจัดอบรมเกษตรกร 1,939 ราย คิดเป็นร้อยละ 146.89 ของเป้าหมาย 1,320 ราย เกษตรกรเข้าสู่
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 791 ราย คิดเป็นร้อยละ 131.83 ของเป้าหมาย 600 ราย พ้ืนที่ 
10,663.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 355.44 ของเป้าหมาย 3,000 ไร่ 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
170,602 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 50,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย เกษตรกรทุกรายได้น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยร้อยละ 73.28 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพ่ิงได้รับการอบรมและ   
อยู่ระหว่างน าความรู้ไปปฏิบัติจึงยังไม่ได้รับผลผลิตส่วนที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลง โดยร้อยละ 22.30        
มีต้นทุนลดลง  ส าหรับการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรด าเนินการได้ 100 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.13 ของเป้าหมาย 172 แห่ง จ้างแรงงาน 9,238 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.85 ของเป้าหมาย 
7,520 ราย 

ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.26 

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
(1) การด าเนินงานอยู่ในช่วงฤดูฝน บางพ้ืนที่มีน้ าท่วมขังท าให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง

และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยควรขยายเวลาด าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ 
(2) เกษตรกรบางส่วนได้ด าเนินการเพาะปลูกไปแล้ว ท าให้การปรับเปลี่ยนกิจกรรมยังไม่

สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยควรด าเนินการก่อนฤดูการผลิตเพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อม
และทันต่อฤดูการผลิต 

(3) การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชและโครงการศูนย์ขยายพันธุ์ฯ ยังไม่ทั่วถึง 
เกษตรกรบางส่วนยังไม่ เข้าใจขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ซื้อพันธุ์สัตว์ ท าให้การจองพันธุ์สั ตว์มีน้อย             



(ง) 
 

ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ อีกทั้งพันธุ์สัตว์
ที่ผลิตควรเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

(4) การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายบางรายการล่าช้ากว่ าแผนที่ก าหนด  
ท าให้ยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ควรจัดหาและส่งมอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์โดยเร็ว เพ่ือให้ ทันการ     
ใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

(5) การฝึกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับการท าเกษตรในพ้ืนที่  ท าให้           
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ บางหลักสูตรมีระยะเวลานาน สถานที่อบรมอยู่ไกลและ
อยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก ท าให้บางรายไม่สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร หรือขอถอนตัว ควรให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมก าหนดหลักสูตร ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม กระชับ ไม่ยาวนานเกินไป ชี้แจง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงเพ่ิมแรงจูงใจหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งควรจัดอบรม
ในช่วงก่อนหรือหลังฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร 

(6) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อจัดจ้างขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีรายละเอียดมาก มีความยุ่งยากและใช้เวลาจัดเตรียมเอกสาร โดยควร
จัดท าคู่มือและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งสถาบัน
เกษตรกรควรจัดท าแผนหรือโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนในกรณีที่มีโครงการเร่งด่วน
เกิดข้ึนในอนาคต 

(7) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน ท าให้บางพ้ืนที่ต้องปรับลด
เป้าหมาย โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนและมีระบบตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนก่อนด าเนินงานโครงการ 

(8) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายบางรายมีชื่อซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น บางรายติดต่อไม่ได้ อีกท้ังบางส่วนเป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวก
ในการเดินทางเข้ารับการอบรม โดยการคัดเลือกเกษตรกรควรก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน และควรจัด
อบรมในพ้ืนที่ใกล้กับเกษตรกรหรือมีบริการรถรับส่ง 

(9) เกษตรกรบางรายไม่มีบัญชีธนาคารท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปเปิดบัญชี
ธนาคารเพื่อรับเงินตามโครงการ โดยควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณารูปแบบการจ่ายเป็นเงิน
สดหรือเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรตามความเหมาะสม 

(10) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร มีหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร
เกษตรกรเพ่ือจ้างแรงงานไม่ชัดเจน โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการให้ชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 



(ฉ) 
 

ค ำน ำ 
 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี 2561 

เพ่ือด าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  และแผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ทางการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกร 

 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มีค าสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร มีรองเลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา  ตราโช) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นคณะท างาน มีอ านาจ
หน้าที่ 1) ก าหนดกรอบ และวิธีการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม  2) ติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรได้รับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม และ 3) รายงานผล
การติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 

 

การติดตามประเมินผล ใช้รูปแบบของคณะท างานเป็นกลไกในการด าเนินงานเพื่อให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รายงานการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และ (2) ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด จ านวน 
21 โครงการ จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มสัมภาษณ์ตามจ านวนตัวอย่าง 
เป็นข้อมูลการด าเนินงานโครงการในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2561 

 

บัดนี้ คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
ได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี 2561 ได้รับทราบผลการติดตามประเมินผล ข้อค้นพบ 
และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ พิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ เกษตรกร 
ประชาชน และภาครัฐ ต่อไป   
 

พฤศจิกายน 2561 
คณะท างานติดตามประเมินผล 

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
1.1 ความเป็นมา 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเพ่ือรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งน าไปชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้วตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์ปฎิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน จ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมดังกล่าว รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 24,993,771,800 บาท เพื่อด าเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นเจ้าภาพหลัก) 
จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 24,300,694,500 บาท และ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก) จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 693,077,300 บาท 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคู่กับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

1.2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต   และความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น 

ตามแนวทางคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ เร่งฝึก
ทักษะและให้ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และส่งเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในชีวิต 
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1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.3.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ 

และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
1.3.2 พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศ พ้ืนที่สวนยางรายย่อย และพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกร 
 

1.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.4.1 เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมี

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
1.4.2 สถาบันเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร  ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ

ราคาได้ 
1.4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าระดับชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
1.4.4 เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมีความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตรไปประกอบ

อาชีพให้มีรายได้ในการด ารงชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

1.5 รายละเอียดการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร และด้านน้ าระดับชุมชน 
1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ า

และจัดหาแหล่งน้าชุมชน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

109,700,000 
14,776,600 

เกษตรกร 

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้าน
แหล่งน้ าชลประทาน 

- กรมชลประทาน 9,966,409,600 เกษตรกร 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวน
ยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- การยางแห่งประเทศไทย 

45,690,000 
1,508,286,400 

เกษตรกร 

4) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อ 
ผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม 

- กรมพัฒนาที่ดิน 29,680,100 เกษตรกร 
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โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

5) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช - กรมส่งเสริมการเกษตร 268,800,600 เกษตรกร 
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี - กรมการข้าว 

- กรมวิชาการเกษตร 
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
และขยายพันธุ์พืช 

45,362,000 
109,225,600 
150,000,000 

เกษตรกร 

7) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และ 
ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 

- กรมปศุสัตว์ 140,000,000 เกษตรกร 

 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8) โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการเกษตร 

5,278,394,100 
9,800,000 

518,900,000 
24,499,200 

เกษตรกร 

9) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร 

- ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7,828,600 
 

23,239,000 
45,387,500 
22,278,900 

เกษตรกร 

10) โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 66,690,500 เกษตรกร 

 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,017,917,200 เกษตรกร 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 410,908,100 
 

เกษตรกร 
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โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการ     

รวบรวมและการแปรรูป     
ยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 340,429,900 เกษตรกร 

14) โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ 

- กรมชลประทาน 
- การยางแห่งประเทศไทย 

3,548,020,900 
80,000,000 

เกษตรกร 

15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

- การยางแห่งประเทศไทย 6,599,000 
 

เกษตรกร 

16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง 

- การยางแห่งประเทศไทย 2,000,000 เกษตรกร 

17) โครงการยกระดับโครงสร้าง
การผลิตในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 

- ส านักงานปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

134,723,000 
 

163,879,100 

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารธุรกิจ 
SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

200,000,000 
 

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 
19) โครงการพัฒนาตลาดสินค้า

เกษตรอินทรีย์ฯ 
- กรมการค้าภายใน 
 

6,118,600 
 

เกษตรกร 

20) โครงการการประเมินผลการ
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

5,150,000 เกษตรกร 
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โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับประโยชน์ 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
21) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่

เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

- ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

221,575,000 
 

18,240,600 
198,750,000 
12,259,800 
11,097,600 
1,068,400 

31,104,000 
7,253,400 
4,174,000 

ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 

22) โครงการจ้างแรงงาน
ชลประทาน 

- กรมชลประทาน 187,554,500 ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการติดตามประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการติดตามประเมินผล 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร วงเงินรวม 24,300.69 ล้านบาท (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก) และแผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก) วงเงินรวม 
693.08 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,993.77 ล้านบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
รายย่อยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านการผลิตและราคา และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร และเพ่ือให้ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยสร้างความมั่นคง
ในอาชีพและรายได้ ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ เร่งฝึกทักษะและให้ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ และส่งเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุนให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในชีวิต 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ซึ่งมีภารกิจในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ทั้ง 2 แผน ดังกล่าว เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศส าหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงานโครงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ 

 

2.3 ขอบเขตของการติดตามประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ติดตามประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่การด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
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2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด 
2) เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม

โครงการ 
2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (16 พฤษภาคม 2561) - 30 กันยายน 2561 
 

2.4 วิธีการติดตามประเมินผล 
2.4.1 รูปแบบการติดตามประเมินผล ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล โดยใช้ IPOO Model 

มาใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) 
และผลลัพธ์ (Outcome) โดยค านึงถึงระยะเวลา และกระบวนการด าเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ 

2.4.2 ประเภทการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินงานโครงการ 
(Ongoing Evaluation) เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ โดยมี
บางโครงการยังด าเนินการต่อหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการกันงบประมาณเหลื่อมปี
ส าหรับโครงการที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

2.4.3 แผนแบบการติดตามประเมินผล  การติดตามประเมินผลครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 
กับเกณฑ์หรือค่าเป้าหมายของโครงการ 

2.4.4 ประเด็นและตัวชี้วัดของการติดตามประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมาย 
- ความเพียงพอ และทันเวลาของงบประมาณ 
 

2. กระบวนการ (Process)  
การบริหารจัดการ - มีการตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 

 

3. ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) 

3.1  การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การผลิตและด้านน้ าระดับชุมชน 

- ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทาง
การเกษตรและด้านน้ าระดับชุมชนที่ด าเนินการ       
แล้วเสร็จ 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แหล่งน้ าของ
โครงการ 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
3.2  การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่

สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและลดต้นทุนการผลิต 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนยางที่ไม่เหมาะสมลดลงจากการ
ตัดโค่นเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 
- ร้อยละของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
- ร้อยละของพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม 

 - ร้อยละของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนให้แก่
เกษตรกร 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
พัฒนาการผลิตและลดต้นทุน 

3.3  การสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
รายย่อย 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ 
- ร้อยละของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

3.4  การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทาง
การเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การผลิตและราคา 

- ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
รวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
ยางพาราที่สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรแล้วเสร็จ 

 - ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่สถาบันเกษตรกร
ด าเนินการรวบรวมและแปรรูป 

 - ร้อยละของถนนคันคลองชลประทานที่ปรับปรุง 
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

 - ร้อยละของปริมาณยางพาราที่ใช้เป็นส่วนผสม         
ในการซ่อมแซมถนนคันคลองชลประทาน 

 - ร้อยละปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรวบรวมโดยใช้สินเชื่อที่ได้รับตาม
โครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 - ร้อยละของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
3.5  การส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาสินค้า

เกษตรอินทรีย์ 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 
3.6  การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 

- ร้อยละของเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ 
- ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการจ้างแรงงานชลประทาน 

4. ทัศนคติ (ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ) - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของโครงการ 

 

2.4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีค าถามทั้งค าถามปลายปิด (Close - ended 
question) และค าถามปลายเปิด (Open - ended question) 

2) แหล่งข้อมูล  ประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสอบถาม

กลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 7,078 ราย จ าแนกเป็น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทั้ง
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด จ านวน 1,508 ราย เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 5,570 ราย  ทั้งนี้ การก าหนดขนาดตัวอย่างและขั้นตอนการเลือกตัวอย่าง 
พิจารณาจากจ านวนประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการเพ่ือเป็นตัวแทนในระดับโครงการ และค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล ประกอบด้วย 

(1) จังหวัด ส ามะโนจังหวัดที่มีการด าเนินงานในแต่ละโครงการ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด 
(2) เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

มีจ านวนตัวอย่างแต่ละโครงการแสดงดังตารางที่ 2.1 โดยพิจารณาวิธีการเลือกตัวอย่างตามความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการ ดังนี้  

(2.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื่อ
ที่เข้าร่วมโครงการ หรือวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แล้วแต่กรณี 

(2.2) ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

(3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ในส่วนกลางอย่างน้อย 1 รายต่อโครงการ และ/หรือ
ระดับจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 รายต่อโครงการ ที่มีการด าเนินงานโครงการในจงหวัดนั้น ๆ 
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนตัวอย่างการติดตามประเมินผล 
 

โครงการ เจ้าหน้าที ่ เกษตรกร 1/ รวม 
1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 72 424 496 
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน 98 580 678 
3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 128 426 554 
4) โครงการปรบัเปลีย่นพื้นทีไ่มเ่หมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินคา้เกษตรอื่นที่

เหมาะสม 
13 147 160 

5) โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุพืช 10         - 10 
6) โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี 40 266 306 
7) โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุและส่งเสรมิการผลติปศุสตัว ์ 38 147 185 
8) โครงการสร้างทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 205 809 1,014 
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 82 428 510 
10) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม ่ 77 433 510 
11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 39 132 171 
12) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 42 297 339 
13) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบัน

เกษตรกร 
24 255 279 

14) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 53         - 53 
15) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อ

รวบรวมยาง 
55 55 110 

16) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 3         - 3 
17) โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่าง

ครบวงจร 
12 231 243 

18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ใน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

12 77 89 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ 1 105 106 
20) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 412 408 820 
21) โครงการจ้างแรงงานชลประทาน 92 350 442 

รวมท้ังสิ้น 1,508 5,570 7,078 

หมายเหตุ : เกษตรกร 1/ ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่

รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน หรือข้อมูล
จากการสังเกต น ามาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential Analysis) โดยการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก และจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Typology 
and Taxonomy) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น และใช้ตัดสินในเรื่องปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
2.1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ เพื่ออธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และค่าผลรวม เพ่ือน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็นการสรุปข้อมูลจาก
ค าถามปลายเปิด ค าอธิบาย ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ จัดเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ การให้คะแนน 
ความเห็น ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด เพ่ิมไปจนกระทั่งคะแนน 10 = มากที่สุด 
โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale แบ่งช่วงของคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด จากนั้นค านวณคะแนนในแต่ละระดับ และจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายผลการประเมิน 
1.00 - 2.80 น้อยที่สุด 
2.81 - 4.60 น้อย 
4.61 - 6.40 ปานกลาง 
6.41 - 8.20 มาก 
8.21 - 10.00 มากที่สุด 

 

 

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผล 
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการเพ่ือไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 
และวางแผนการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 



บทที่ 3 
ผลการติดตามประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร จ านวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 2 โครงการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

การติดตามประเมินผลครั้งนี้เป็นการติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินงานโครงการ (Ongoing 
Evaluation) โดยก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์หรือค่าเป้าหมายของโครงการ 
โดยติดตามประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ด าเนินงานทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จากเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการ
ตั้งแต่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (16 พฤษภาคม 2561) - 30 กันยายน 2561 มีผลการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 
 

3.1 งบประมาณ 
การด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,936.62 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,933.77 ล้านบาท จ าแนกเป็น แผนงานยุทธศาสตร์
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 13,448.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,300.69 ล้านบาท และ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 487.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ 693.08 ล้านบาท (ตารางท่ี 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,300.69 13,448.91 55.36 
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 693.08 487.72 70.37 

รวม 24,933.77 13,936.62 55.77 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
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ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร 
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ พบว่า ร้อยละ 84.04 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับ
มีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 17.96 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของ
พ้ืนที่  ในส่วนของความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ร้อยละ 77.57 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับทันเวลา
ด าเนินงาน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 22.43 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับไม่ทันเวลา เนื่องจากงบประมาณมาล่าช้า 
ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยลง อีกทั้งงบประมาณมาในช่วงฤดูฝนท าให้การด าเนินงานบางโครงการ
มีผลกระทบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบชลประทาน ถนนคันคลองชลประทาน 
การก่อสร้างอาคารจัดเก็บ แปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร  (ภาพท่ี 3.1 และ 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ความเพียงพอของงบประมาณ     ภาพที่ 3.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 

3.2 การบริหารจัดการโครงการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยได้ตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ จ านวน 2 คณะ ดังนี้ 

 

3.2.1 คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร    
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มีค าสั่งที่ 2/2561 แต่งตั้งคณะท างานติดตาม
ประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมี นางอัญชนา ตราโช 
รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล
การพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกรอบ วิธีการ 

ทันเวลา, 
77.57%

ไม่ทันเวลา, 
22.43%

เพียงพอ, 
84.04%

ไม่เพียงพอ, 
17.96%
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และติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรที่ ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยคณะท างานฯ ได้จัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2561 

 

3.2.2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Operation Room และแต่งตั้งคณะท างานติดตามและแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 642/2561 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Operation Room
และแต่งตั้งคณะท างานติดตามและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนโดยมี นางสาวจริยา 
สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเป็น
คณะท างาน นางประนาถ พิพิธกุล ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการ 
และนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มีอ านาจหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ค าปรึกษา หรือแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาให้
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยจัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2561  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
 

3.3 ผลการติดตามประเมินผลรายโครงการ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูป

โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่
ด าเนินงาน 77 จังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนกลางและระดับ
จังหวัด เกษตรกร ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม
โครงการ เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานตั้งแต่ได้รับอนุมติงบประมาณ - 30 กันยายน 2561 มีผลการติดตาม
ประเมินผลเป็นรายโครงการ ดังนี้ 
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3.3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน  
โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและการจัดหาแหล่งน ้าชุมชน มี 2 หน่วยงาน ด้าเนินการ คือ 

กรมพัฒนาที่ดิน ด้าเนินการ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ืออนุรักษ์ดินและน ้า และส้านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ด้าเนินการ 2 กิจกรรม คือกิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน และ
กิจกรรมสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการประเมินผล ดังนี  

1) กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้า (กรมพัฒนาที่ดิน) 
1.1) สาระส้าคัญโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเพิ่มความชุ่มชื นให้แก่ทรัพยากรดินและน ้า 
ในบริเวณพื นที่ด้าเนินโครงการ เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งในการท้าเกษตรกรรม  เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน ้า ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ   

(2) เป้าหมาย ด้าเนินการใน 45 จังหวัด 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับการจ้างแรงงาน
อย่างน้อย 8,776 ราย และเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 164,550 ราย 

(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด้าเนินงานโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 
109,700,000 บาท  

1.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1.1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานโครงการ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน 

(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทุกจังหวัดในพื นที่เป้าหมาย 45 
จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 45 ราย 

(1.3) สอบถามเกษตรกร 270 ตัวอย่าง ในพื นที่เป้าหมาย 45 จังหวัด  
(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561     

1.3) ผลการติดตามประเมินผล  
(1) ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) 

(1.1) กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55,023,792 บาท ร้อยละ 50.16 
ของงบที่ได้รับ 109,700,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2561 จ้าแนกเป็น งบด้าเนินงาน 
7,242,308 บาท ร้อยละ 17.24 ของงบด้าเนินงานที่ได้รับ 42,015,100 บาท และงบลงทุน  47,781,484 บาท 
ร้อยละ 70.59 ของงบลงทุนที่ได้รับ 67,684,900 บาท (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ หน่วย         เป้าหมาย     เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
งบประมาณทั งหมด บาท 109,700,000 55,023,792 50.16 

งบด้าเนินงาน บาท 42,015,100 7,242,308 17.24 
งบลงทุน บาท 67,684,900 47,781,484 70.59 

ที่มา : รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน  

 
(1.2) ความทันเวลาและเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ  พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
ร้อยละ 56.82 เห็นว่าได้รับงบประมาณทันเวลา ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 43.18 ได้รับงบประมาณไม่สอดคล้อง
กับฤดูกาล เนื่องจากการก่อสร้างฝายชะลอน ้า จะต้องด้าเนินการก่อสร้างก่อนฤดูฝน รวมทั งก่อนฤดูกาล
เพาะปลูกของเกษตรกร โดยจังหวัดที่เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่ก้าหนดไว้ตามตัว
โครงการที่ก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการในช่วงเดือนเมษายน จ้านวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ล้าปาง พิษณุโลก พิจิตร ชลบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ หนองคาย สกลนคร บุรีรัมย์ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ อุดรธานี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และระนอง โดยเห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรจัดสรร
งบประมาณระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
ร้อยละ 56.82 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด้าเนินงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ 43.18 ไม่เพียงพอ 
โดยจังหวัดที่เห็นว่าได้รับงบประมาณไม่เพียงพอมี 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย 
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์  นครสวรรค์ พิษณุโลก ชลบุรี เพชรบุรี สระบุรี เลย นครราชสีมา สกลนคร ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ อุดรธานี สงขลา ตรัง และสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้รวมค่าขนส่ง
ในการขนย้ายเข้าไปในพื นที่จุดก่อสร้าง ซึ่งอยู่ไกล การเดินทางล้าบาก  นอกจากนี  ฝายชะลอน ้าบางแห่ง
เป็นพื นที่รกร้างต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับพื นที่ก่อนการก่อสร้าง 

(2) กระบวนการ (Process) กรมพัฒนาที่ดิน  ได้ก้าหนดแนวทางและขั นตอน
การด้าเนินงานโครงการ ซึ่งข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด และ
เกษตรกรในพื นที่โครงการ  พบว่า มีผลการด้าเนินงาน ดังนี   

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการและการรับรู้ของเกษตรกร  เจ้าหน้าที่ทุก
จังหวัดรายงานว่าได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิการชี แจงโดย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ที่ดิน ประธาน/คณะกรรมการ และผู้น้าชุมชน  ด้านการรับรู้เกษตรกรในพื นที่ก่อสร้างฝายทุกรายรับทราบ
การก่อสร้างฝายในเขตบริเวณพื นที่ โดยส่วนใหญ่รับทราบโครงการจากผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ที่ดนิ ร้อยละ 63.40 และ 59.62 ตามล้าดับ 
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(2.2) การก้าหนดพื นที่เป้าหมายเพ่ือก่อสร้างฝายชะลอน ้า เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด
รายงานว่า ไดม้ีการด้าเนินการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน 

(2.3) การแจ้งการด้าเนินงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด พบว่า สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ได้มีการด้าเนินการแจ้งให้ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบรายละเอียดโครงการ 

(2.4) การก้าหนดรูปแบบการก่อสร้างฝายชะลอน ้าตามลักษณะของศูนย์การพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พบว่า ทุกจังหวัดได้ด้าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน ้า ตามรูปแบบที่กรมพัฒนา
ที่ดินได้ก้าหนด 

(2.5) การจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน ้า  พบว่า  ทุกจังหวัด
มีการจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน ้าแล้ว   

(2.6) การอบรมแรงงานก่อสร้าง และเกษตรกรในพื นที่จุดก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
- แรงงานก่อสร้างฝายชะลอน ้า พบว่า มีการจัดอบรมเกษตรกร ร้อยละ 90.91 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.09 ใช้วิธีการสอนระหว่างการก่อสร้างฝายทุกขั นตอน  
- เกษตรกรบริเวณพื นที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า มีเกษตรกรร้อยละ 85.66 

ได้รับการอบรม ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.34 ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากไม่อยู่ในพื นท่ีช่วงจัดอบรม  
(2.7) การแต่งตั งประชาชนในพื นที่เพ่ือร่วมตรวจรับงานการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 

พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดมีการด้าเนินการแต่งตั งประชาชนตรวจสอบงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ น้าชุมชน เช่น 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

(2.8) การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างของเกษตรกร มีเกษตรกร
ร้อยละ 30.57 เท่านั น ที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน เนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และส่วนใหญ่
เกษตรกรเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเท่านั น ซึ่งในการตรวจรับจะมีการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับโดยเฉพาะ 
เช่น ผู้น้าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น (ตารางที่ 3.3) 
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ตารางท่ี 3.3 การด้าเนินงานตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า   

หน่วย : ร้อยละ     
กิจกรรม มี ไม่มี 

1. การประชาสมัพันธ์โครงการ   
1.1 การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหนา้ที่ 100.00 - 
1.2 การรับทราบการประชาสัมพนัธ์ของเกษตรกร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  - 

(1) เกษตรกรรับทราบโครงการจากผู้น้าชุมชน 63.40 - 
(2) เกษตรกรรับทราบโครงการจากเจ้าหน้าที ่ 59.62 - 
(3) เกษตรกรรับทราบโครงการจากประธาน/คณะกรรมการ 0.75 - 

2. การก้าหนดพื นที่เป้าหมายเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100.00 - 
3. การแจ้งการด้าเนินการให้คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 100.00 - 
4. การก้าหนดรูปแบบตามลักษณะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ 100.00 - 
5. การจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อกอ่สร้างฝายชะลอน ้า 100.00 - 
6. การจัดอบรมเกษตรกร    

6.1 การอบรมแรงงานท่ีก่อสร้างฝายชะลอน ้า 90.91 9.09 
6.2 การอบรมเกษตรกรในพื นที่จดุก่อสร้างฝายชะลอน ้า  85.66 14.34 

7. การแต่งตั งประชาชนในพื นท่ีเพื่อตรวจสอบงานก่อสร้างฝายชะลอน ้า 100.00 - 
8. การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างฝายชะลอน ้าของประชาชนในพื นท่ี 30.57 69.43 

ที่มา : จากการส้ารวจ 

 
(3) ผลได้ (Outputs) จากการด้าเนินงานโครงการ ผลที่เกิดขึ น ดังนี   

(3.1) การจ้างแรงงานเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน ้า มีเป้าหมาย 8,776 ราย 
ด้าเนินการจ้างแรงงานเกษตรกรแล้ว 8,489 ราย ร้อยละ 96.73 ของเป้าหมายทั งหมด  

(3.2) การก่อสร้างฝายชะลอน ้า มีเป้าหมาย จ้านวน 1,097 แห่ง ด้าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว 877 แห่ง ร้อยละ 79.95 ของเป้าหมายทั งหมด 

(3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรในพื นที่บริเวณการก่อสร้างฝาย (แห่งละ 150 ราย อบรม 1 วัน) เป้าหมายทั งหมด 164,550 ราย 
ผลการด้าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 31,075 ราย 
ร้อยละ 18.88 ของเป้าหมายทั งหมด เฉลี่ย 35 ราย/แห่ง (จากเป้าหมาย 150 รายน/แห่ง) สาเหตุที่ฝายส่วนใหญ่
มีเกษตรกรมาเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย เพราะฝายชะลอน ้าบางแห่งอยู่ในพื นที่ใกล้กัน ท้าให้
จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมมีน้อย เกษตรกรบางรายมีภารกิจอ่ืนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันเวลาที่มี
การจัดการอบรมได้ (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 ผลได้จากการด้าเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 
1. การจ้างงานเกษตรกร ราย 8,776 8,489 96.73 
2. การก่อสร้างฝายชะลอน ้าแล้วเสร็จ แห่ง 1,097 877 79.95 
3. การอบรมเกษตรกรในพื นที่สร้างฝายชะลอน ้า ราย 164,550 31,075 18.88 

ที่มา : รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
(4) ผลลัพธ์ (Outcomes) (ตารางที่ 3.5) 

(4.1) พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ จากรายงานผลการด้าเนินงานของกรมพัฒนา
ที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า การสร้างฝายชะลอน ้าท้าให้มีพื นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์
ถึง 22,628 ไร่ จากเป้าหมาย 2,714 ไร่ และจากการสอบถามเกษตรกร พบว่า สามารถลดปัญหาภัยแล้ง
และปอ้งกันการชะล้างหน้าดินช่วงน ้าท่วมไหลหลากได้ถึง ร้อยละ 98.87  

(4.2) การใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน ้า จากการสอบถามเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการเข้าไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน ้า ร้อยละ 58.11 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.89 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางแห่งพื นที่ท้าการเกษตรอยู่ไกลจากจุดก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้า การก่อสร้างฝายชะลอน ้าอยู่ในพื นที่การเกษตรของเกษตรกรเพียงไม่กี่ราย บางแห่งจุดก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าอยู่ห่างจากพื นที่ชุมชนออกไปไกล  ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน ้าส่วนใหญ่
ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และการอุปโภค/บริโภค ร้อยละ 88.96 และ 20.78 ตามล้าดับ  

(4.3) การน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม พบว่า เกษตรกรน้าเอา
ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติ ร้อยละ 96.48 ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม  โดยผลจากการน้าความรู้
ไปใช้ยังไม่สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในช่วงการประเมินครั งนี  ต้องรอวัดผลในการประเมินครั ง
ต่อไป  
 

ตารางท่ี 3.5 ผลลัพธ์เบื องต้น 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ได้ ไม่ได้ 
1. การได้รับประโยชน์* 58.11 41.89 
    1) ด้านการเกษตร 88.96 - 
    2) ด้านการอุปโภค/บริโภค 20.78 - 
2. การลดปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมไหลหลาก 98.87   1.13 

ที่มา : 1. รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน 
        2. จากการส้ารวจ 
หมายเหตุ : * เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ทั ง 2 กิจกรรม 



21 
 

(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อกิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน ้า จากการส้ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดที่มีต่อการด้าเนินงาน
กิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 7.80 
อยู่ในระดับมาก เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.54 ด้านการจ้างแรงงานเกษตรกรที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า  มีค่าคะแนน
เท่ากับ 7.71 ด้านการอบรมแรงงานที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.77 ด้านการแต่งตั งประชาชน
ตรวจรับงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.24 และด้านการด้าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน ้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.76 (ตารางที่ 3.6) 

 

ตารางท่ี 3.6 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่่อการด้าเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 7.80 มาก 
1. ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 7.54 มาก 
2. ด้านการจ้างแรงงานเกษตรกรที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า  7.71 มาก 
3. ด้านการอบรมแรงงานที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 7.77 มาก 
4. ด้านการแต่งตั งประชาชนตรวจรับงาน 8.24 มากที่สุด 
5. ด้านก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า 7.76 มาก 

ที่มา : จากการส้ารวจ    
 

 
(6) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน

และน ้า จากการส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมที่ระดับ 8.83 คะแนน ในระดับมากที่สุด ทั งนี เกษตรกร
มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี  ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการก่อสร้าง เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
9.33 คะแนน ด้านการอบรมแรงงานที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 7.95 คะแนน ด้านการน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
มีค่าคะแนน 8.73 คะแนน ด้านการจ้างแรงงานก่อสร้างฝายชะลอน ้า 9.16 คะแนน ด้านการใช้ประโยชน์
จากการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 9.04 คะแนน และด้านการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมไหลหลากและช่วงขาดแคลนน ้า 
มีค่าคะแนน 8.79 คะแนน (ตารางท่ี 3.7) 
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ตารางท่ี 3.7 ความพึงพอใจของเกษตรกร/แรงงานต่อการด้าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย   แปลผล 

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 8.83 มากที่สุด 

1. ด้านการก้าหนดพื นที่เปา้หมายในการก่อสร้างฝายชะลอน า้ 9.33 มากที่สุด 

2. ด้านการอบรมแรงงานที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 7.95 มาก 
3. ด้านการนา้ความรู้ทีไ่ด้รับไปปฏิบัติ 8.73 มากที่สุด 

4. ด้านการจ้างแรงงานก่อสร้างฝายชะลอน า้ 9.16 มากที่สุด 

5. ด้านการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 9.04 มากที่สุด 
6. ด้านการแก้ไขปัญหาน ้าทว่มไหลหลาก และช่วงขาดแคลนน า้ 8.79 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

(7) ข้อค้นพบ  เนื่องจากช่วงเวลาได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือไปด้าเนินการภายใต้
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ปี 2561 ล่าช้ากว่าแผนเดิมที่ก้าหนดไว้ ถึงแม้หน่วยงานจะมีการเตรียม
แผนปฏิบัติงานไว้แล้ว และมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเมื่อด้าเนินการในพื นที่แล้ว
ยังพบปัญหา ดังนี  

(7.1) จุดพื นที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้า การด้าเนินการในช่วงฤดูฝนท้าให้พื นที่
ก่อสร้างบางแห่งมีปริมาณน ้าท่วมขัง บางพื นที่ฝนตกชุกท้าให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง บางแห่งมีปริมาณ
น ้าไหลผ่านปริมาณมากไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ ท้าให้การด้าเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า ซึ่งได้
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการท้าทางเบี่ยงน ้าแล้วก่อสร้าง บางแห่งชะลอ
การก่อสร้างไปจนกว่าปริมาณน ้าจะลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงพื นที่ก่อสร้างฝายใหม่ 

(7.2) แรงงานในการก่อสร้างฝายชะลอน ้า พบว่า แรงงานมีน้อย เนื่องจาก
ช่วงด้าเนินงานโครงการ เป็นช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร ประกอบกับค่าแรงงานที่ได้รับ 300 บาทต่อวัน 
ไม่จูงใจให้มารับจ้างเมื่อเทียบกับการไปรับจ้างงานอื่น แรงงานเกษตรกรที่มีความช้านาญในพื นที่มีน้อย 
ซึ่งบางพื นที่แก้ไข ด้วยการใช้แรงงานที่มีความช้านาญจากจุดก่อสร้างอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันที่ด้าเนินการก่อสร้าง
เสร็จแล้วมาเป็นแรงงานก่อสร้าง แรงงานที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่เป็นสตรีและคนชรา 
ไม่สามารถท้างานในโครงการได้ เนื่องจากการสร้างฝายต้องใช้แรงงานที่แข็งแรง ท้าให้ต้องใช้คนงาน
จากที่อ่ืนมาช่วยด้าเนินการ 

(7.3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การก่อสร้างเข้าในพื นที่ พบว่า จุดก่อสร้าง
บางแห่งการขนส่งด้วยรถยนต์ไม่สามารถเข้าพื นที่ได้ ต้องจ้างรถอีแต๋นขนย้ายวัสดุ หรือแรงงานคนในการขนวัสดุ 
ท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง บางพื นที่ฝนตกส่งผลให้ทางล้าเลียงซึ่งเป็นทางดินโคลน จึงไม่สะดวกในการเดินทาง 
ท้าให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งนาน 

(7.4) การก่อสร้างฝายบางแห่ง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการปรับพื นที่บริเวณจุดก่อสร้าง 
เนื่องจากเป็นพื นที่รกร้าง ต้องจ้างแรงงานปรับสภาพพื นที่ก่อนการก่อสร้าง 
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(8) ข้อเสนอแนะ กรมพัฒนาที่ดิน ควรพิจารณาด้าเนินการ ดังนี  
(8.1) การด้าเนินการต่อเพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ควรขยาย

ระยะเวลาการก่อสร้างฝายชะลอน ้า ส้าหรับพื นที่ท่ีมีน ้าท่วมขังไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้   
(8.2) แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง พิจารณาใช้แรงงานที่มีความช้านาญในพื นที่

ใกล้เคียงกัน ที่ด้าเนินการเสร็จแล้ว เป็นแรงงานในพื นที่ที่ยังด้าเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หากมีการด้าเนินงาน
โครงการในลักษณะนี ในปีต่อไป  

(8.3) ด้านงบประมาณ หากมีการด้าเนินโครงการลักษณะนี ในปีต่อไป ควรจัดสรร
งบประมาณลงพื นที่เพ่ือให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง   

(8.4) ด้านแรงงานก่อสร้างฝายชะลอน ้า ซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีความช้านาญเฉพาะ 
และเป็นแรงงานที่ต้องใช้ก้าลัง ควรก้าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานให้ชัดเจน  

(8.5) จัดท้ารายละเอียดการขออนุญาตใช้พื นที่ และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้มีความชัดเจน 

(8.6) งบประมาณที่จัดสรร ควรรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุเข้าไปในพื นที่
ก่อสร้าง และควรรวมค่าจ้างแรงงานในการปรับสภาพพื นที่ก่อนการก่อสร้างฝายชะลอน ้าด้วย 

 

2) กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
2.1) สาระส้าคัญโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือขยายผลศาสตร์พระราชาด้วยการสร้างฝายชะลอน ้า
ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝาย
ชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น 

(2) เป้าหมาย พื นที่ด้าเนินการ 23 จังหวัด ก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราว
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง  

(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด้าเนินการโดย ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
งบประมาณ 6,482,820 บาท  

2.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

(1.1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานโครงการ ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม 

(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื นที่ เป้าหมาย 23 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จ้านวน 23 ราย  

(1.3) สอบถามเกษตรกรในพื นที่เป้าหมาย 23 จังหวัด 138 ตัวอย่าง  
(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั งแต่เดือนพฤษภาคม - 30 กันยายน 2561   
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2.3) ผลการติดตามประเมินผล 
(1) ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) 

(1.1) ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด้าเนินการเบิกจ่าย
แล้ว 4,649,200 บาท ร้อยละ 71.72 ของงบที่ได้รับ 6,482,820 บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  

(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ (ตารางที่ 3.8) 
- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 65.22 เห็นว่า

ได้รับงบประมาณทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 34.78 เห็นว่าไม่ทันเวลา เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน เริ่มเข้าสู่
ฤดูฝน ท้าให้การก่อสร้างฝายชะลอน ้าด้าเนินการได้ค่อนข้างล้าบาก บางพื นที่มีปริมาณน ้ามาก บางพื นที่
การเดินทางค่อนข้างยากล้าบาก 

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 86.96 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการด้าเนินกิจกรรม ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.04 เห็นว่าไม่ เพียงพอ เนื่องจาก
ค่าวัสดุไม่ได้รวมค่าขนส่งเอาไว้ด้วย  
 

ตารางท่ี 3.8 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
              รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา 100.00 

1.1 ทันเวลา 65.22 
1.2 ไม่ทันเวลา 34.78 

2. ความเพียงพอ 100.00 
2.1 เพียงพอ 86.96 
2.2 ไม่เพียงพอ 13.04 

ที่มา : จากการส้ารวจ 

 
(2) กระบวนการ (Process) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการใน

ระดับจังหวัด การด้าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ และการสอบถามเกษตรกรในพื นที่โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี   (ตารางท่ี 3.9) 

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วในทุกจังหวัด ด้านการรับรู้ของเกษตรกรในพื นที่ก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ ทุกราย
รับทราบการก่อสร้างฝายในเขตบริเวณพื นที่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข่าวการก่อสร้างฝาย จากเจ้าหน้าที่ 
ร้อยละ 72.66 รองลงมา เป็นผู้น้าชุมชน (ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ร้อยละ 43.88 

(2.2) การก้าหนดพื นที่เป้าหมายตามแผนงาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พบว่า ด้าเนินการแล้ว ร้อยละ 91.30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.70 เห็นว่าการก้าหนดพื นที่เป้าหมายเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่มิใช่หน้าที่ของเกษตรกร  
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(2.3) การประสานความร่วมมือต่าง ๆ ในพื นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 95.65 
ได้ด้าเนินการแจ้งประสานความร่วมมือในพื นที่ อาทิ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. อ้าเภอ  ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 4.35 ได้ด้าเนินการร่วมกับเกษตรกรในชุมชน  

(2.4) การจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ
จัดอบรมเกษตรกรที่เป็นแรงงานก่อสร้างทุกจังหวัด  

(2.5) การด้าเนินการตรวจรับงานก่อสร้าง เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตรวจรับ
งานก่อสร้างเพียงร้อยละ 25.18 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานเท่านั น ทั งนี มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการตรวจรับงานโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื นที่  

 

ตารางท่ี 3.9 การด้าเนินงานตามกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน  
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม มี ไม่ม ี
1. การประชาสัมพันธโ์ครงการ    

1.1 การประชาสัมพนัธ์โครงการของเจ้าหน้าที่ 100.00 - 
1.2 การรับทราบการประชาสัมพันธ์ของเกษตรกร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  - 

1) เกษตรกรรับทราบจากเจ้าหน้าที่ 72.66  
2) เกษตรกรรับทราบจากผู้นา้ชมุชน(ก้านัน/ผู้ใหญ่บา้น) 43.88  
3) เกษตรกรรับทราบจากประธาน/คณะกรรมการ 2.88  

2. การก้าหนดพื นที่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 91.30 8.70 
3. การประสานความร่วมมือต่าง ๆ ในพื นที ่ 95.65 4.35 
4. การอบรมเกษตรกรที่เป็นแรงงานก่อสร้างฝายชะลอน า้ฯ 100.00 - 
5. การมีส่วนร่วมในการตรวจรับการก่อสร้างฝายชะลอน า้ฯ 25.18 74.82 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

(3) ผลได้ (Outputs) จากรายงานของส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และจากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่าง ดังนี   

(3.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้  ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางได้ท้าการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ แก่เจ้าหน้าที่
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดขึ น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการ
ปฏิรูปที่ดินบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส้าหรับระดับจังหวัดจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวแก่เกษตรกร/ผู้น้าชุมชน  อบรมแล้ว 1,971 ราย 23 จังหวัด 
ครบตามเป้าหมาย 
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(3.2) การจ้างแรงงานเกษตรกร พบว่า เกษตรกรได้รับการจ้างแรงงานร้อยละ 94.96 
ของเกษตรกรที่ไปใช้แรงงานในการก่อสร้างฝาย ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.04 เป็นจิตอาสาไปช่วยงานก่อสร้าง
โดยไม่ได้รับการจ้างแรงงาน 

(3.3) การก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ มีเป้าหมายก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จ้านวน 244 แห่ง ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ทั งหมด 

(4) ผลลัพธ์ (Outcomes)  จากการสอบถามเกษตรกรในพื นที่บริเวณการก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน พบว่า  เกษตรกรร้อยละ 91.54 น้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปปฏิบัติแล้ว และเกษตรกร ร้อยละ 59.71 ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ 
โดยร้อยละ 91.57 ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ร้อยละ 32.53 ใช้ด้านอุปโภค/บริโภค ส่วนอีกร้อยละ 40.29 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากพื นที่การเกษตรอยู่ห่างไกล และไม่ได้อยู่ในพื นที่รับน ้า ทั งนี เกษตรกรร้อยละ 93.53 
เห็นว่าการก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ สามารถลดปัญหาภัยแล้งและปัญหาน ้าท่วมไหลหลากได้ 
(ตารางที่ 3.10) 

 

ตารางท่ี 3.10 ผลลัพธ์จากโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ใช้/ได้รับ ไม่ได้ใช้/ไม่ได้รับ 
1. การน้าความรู้ไปปฏิบัติ 91.54 8.46 
2. การได้รับประโยชน์*  59.71 40.29 

2.1 การเกษตร 91.57 - 
2.2 อุปโภค/บริโภค 32.53 - 

3. การลดปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมไหลหลาก 93.53   6.47 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
หมายเหตุ : * เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

 
(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการด้าเนินงานกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้า

ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการส้ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับ
จังหวัดที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการในประเด็นต่าง ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.40 ในระดับมากที่สุด เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.38  ด้านการประสานความร่วมมือต่าง ๆ ในพื นที่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.13 ด้านการจัด
ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.85 ด้านการจัดซื อจัดจ้าง และด้านการด้าเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.25 และ 9.00 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3.11) 
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ตารางที่ 3.11 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการด้าเนินงานกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภท
ชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ภาพรวมการด้าเนินงานโครงการ 8.40 มากที่สุด 
1. ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 8.38 มากที่สุด 
2. ด้านการประสานความร่วมมือต่าง ๆ ในพื นที่ 8.13 มาก 
3. ด้านการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8.85 มากที่สุด 
4. ด้านการจัดซื อจัดจ้าง 8.25 มากที่สุด 
5. ด้านการด้าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ 9.00 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส้ารวจ 

 
(6) ความพึงพอใจของเกษตรกร/แรงงานต่อการด้าเนินงานกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้า

ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการส้ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมที่ระดับคะแนน 9.02 
คะแนน  ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมายมีค่า
คะแนน เท่ากับ 9.35 คะแนน ด้านการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนน เท่ากับ 9.16 
คะแนน ด้านการน้าความรู้ไปปฏิบัติงาน เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ระดับคะแนน 9.08 คะแนน  ด้านการจ้างแรงงานเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 8.88 คะแนน 
ด้านการตรวจรับการก่อสร้างเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้างมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง
ที่ระดับคะแนน 9.51 คะแนน ด้านการใช้ประโยชน์ที่ระดับคะแนน 9.05 คะแนน ด้านการแก้ปัญหาน ้าท่วม
ไหลหลาก และช่วงขาดแคลนน ้ามีระดับคะแนนเท่ากับ 8.12 คะแนน (ตารางท่ี 3.12)  
 

ตารางที่ 3.12 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด้าเนินงานกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภท
ชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ภาพรวมต่อการด้าเนินงานโครงการ 9.02 มากที่สุด 
1. ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 9.35 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9.16 มากที่สุด 
3. ด้านการน้าความรู้ไปปฏิบัติ 9.08 มากที่สุด 
4. ด้านการจ้างแรงงาน 8.88 มากที่สุด 
5. ด้านการด้าเนินการตรวจรับการก่อสร้าง 9.51 มากที่สุด 
6. ด้านการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน ้าช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 9.05 มากที่สุด 
7. ด้านการแก้ปัญหาน ้าท่วมไหลหลากและช่วงขาดแคลนน ้า 8.12 มาก 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
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(7) ข้อค้นพบ 
(7.1) การก่อสร้างฝายชะลอน ้าชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้าเนินการค่อนข้าง

ล้าบาก  เนื่องจากด้าเนินกิจกรรมในช่วงฤดูฝน เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
รวมทั งพื นที่ก่อสร้างบางแห่งอยู่ไกล มีความยากล้าบากในการเดินทาง/การขนส่งวัสดุในการก่อสร้างเข้าไป
ในจุดก่อสร้าง 

(7.2) แรงงานในการก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวฯ มีน้อย เนื่องจากอยู่
ในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร และแรงงานส่วนใหญ่เป็นสตรีและผู้สูงอายุ 

(7.3) รปูแบบฝายชะลอน ้าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินที่ก้าหนดไม่เหมาะสม
กับสภาพพื นที่บางแห่ง 

(7.4) การโอนเงินค่าจ้างแรงงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีขั นตอนกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารที่ล่าช้า 

(5) ฝายชะลอน ้าที่ก่อสร้างช้ารุดเสียหายง่าย เนื่องจากเป็นฝายชะลอน ้าประเภท
ชั่วคราว  

(8) ข้อเสนอแนะ 
(8.1) ควรด้าเนินกิจกรรมนอกฤดูฝนเพ่ือแก้ปัญหาความยากล้าบาก และความล่าช้า

ในการก่อสร้าง รวมทั งแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปยังพื นที่เป้าหมาย 
(8.2) ควรมีการส้ารวจพื นที่ก่อสร้างและการก้าหนดรูปแบบการก่อสร้างให้เหมาะสม 

รวมถึงควรมีการส้ารวจราคาวัสดุก่อสร้างและใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมส้าหรับฝายแต่ละแห่งด้วย 
(8.3) ควรจะมีการก่อสร้างฝายถาวร ที่มีความคงทน แข็งแรง 

3) กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
3.1) สาระส้าคัญโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าใช้เพ่ือการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร  และเกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 

(2) เป้าหมาย ก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการทั งหมด 8 แห่ง แห่งละ 10 ถัง รวม 80 ถัง ใน 4 จังหวัด (นครราชสีมา 
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี) 

(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด้าเนินการโดย ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม งบประมาณ  8,293,800 บาท  

3.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    

(1.1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานโครงการ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม 
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(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ราย  

(1.3) สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 16 ราย 
(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั งแต ่16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

3.3) ผลการติดตามประเมินผล  
(1) ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) 

(1.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณกิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
8,293,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 673,100 บาท ร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561) ทั งนี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมได้
เนื่องจากระยะเวลากระชั นชิดและไม่สามารถหาผู้รับจ้างก่อสร้างถังต้นแบบและท้าสัญญาได้ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2561 ได้ ซึ่งทั ง 3 จังหวัด อยู่ในระหว่างการคืนเงินงบประมาณ  

(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเห็นว่า

งบประมาณมาไม่ทันเวลา เนื่องจากการด้าเนินโครงการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝน ท้าให้เป็นอุปสรรคในการ
ก่อสร้างและขนส่งวัสดุ 

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเห็นว่า
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินกิจกรรม เนื่องจากราคาวัสดุที่สูงมากกว่าแบบ รวมทั งราคาจัดซื อวัสดุ
ไม่ได้รวมค่าขนส่งไว้ด้วย 

(2) กระบวนการ (Process) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการใน
ระดับจังหวัด การด้าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีรายละเอียด ดังนี    

(2.1) การก้าหนดพื นที่เป้าหมาย พบว่า ทุกจังหวัดมีการเตรียมความพร้อม 
ก้าหนดพื นที่เป้าหมายเพื่อด้าเนินโครงการแล้ว  

(2.2) การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง พบว่า ทุก
จังหวัดได้ด้าเนินการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง โดยได้ประสาน เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับจ้าง เป็นต้น 

(2.3) การประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าที่ได้ท้าการประชาสัมพันธ์โครงการ
ในช่องทางต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบแล้วทุกจังหวัด 

(2.4) การจัดฝึกอบรมเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 25 ด้าเนินการจัดฝึกอบรม
เกษตรกร  ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 อยู่ระหว่างการด้าเนินการ (ตารางที่ 3.13) 
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ตารางท่ี 3.13 การด้าเนินงานตามกิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม มี ไม่มี 
1. การก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 100 - 
2. การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 100 - 
3. การประชาสัมพันธ์โครงการ 100 - 
4. การจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ   25 75 

ที่มา : จากการส้ารวจ 

 
(3) ผลได้ (Outputs) ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้รายงาน ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างถังต้นแบบ(ถังเหล็ก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดท้า
รายละเอียด คุณลักษณะ ราคากลาง และจัดหาผู้รับจ้างแล้ว ก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 10 ถัง 
ร้อยละ 12.5 ของเป้าหมาย 80 ถัง อย่างไรก็ตามมีจังหวัดที่ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมได้ คือ จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากไม่สามารถด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างถังต้นแบบ 
และไม่สามารถท้าสัญญาภายใน 30 กันยายน 2561  

(4) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อกิจกรรมสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากการส้ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดที่มีต่อ
การด้าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรม พบว่า มีคะแนนเท่ากับ 4.94 
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 
มีคะแนนเท่ากับ 6.00 ด้านการประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดซื อจัดจ้าง มีคะแนนเท่ากับ 5.33 คะแนน 
และด้านการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 (ตารางท่ี 3.14) 
 

ตารางที่ 3.14 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการด้าเนินงานกิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. เพื่อ
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 4.94 ปานกลาง 
1. ด้านการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย 6.00 ปานกลาง 
2. ด้านการประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดซื อจัดจ้าง 5.33 ปานกลาง 
3. ด้านการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3.50 น้อย 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
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(5) ข้อค้นพบ 
(5.1) จังหวัดไม่สามารถจัดหาบริษัท หรือบุคคลที่รับสร้างแบบเพ่ือใช้ในการเท

คอนกรีตผนังถังพักน ้าชนิดแบบเหล็กได้ หรือการสร้างแบบไม่เป็นไปตามก้าหนด  เนื่องจากราคาวัสดุที่
ก้าหนดไว้ต่้ากว่าราคาจริง จึงส่งผลให้ไม่มีผู้เข้าประกวดราคา  

(5.2) การด้าเนินโครงการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝน ท้าให้เป็นอุปสรรคในการ
ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

(6) ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดหาแหล่งสร้างแบบที่มีมาตรฐานส้าหรับใช้ในการก่อสร้างและควร

ด้าเนินการนอกฤดูฝน 
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1.1 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้า (กรมพัฒนาที่ดิน) 
 

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้า ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ.เพชรบูรณ์ 
 

  
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้า ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ. กระบี ่

 

 
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้า ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จ. ตรัง 
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1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
 

   
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าประเภทช่ัวคราวเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จ.หนองบัวล้าภู 

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าประเภทช่ัวคราวเขตปฏิรูปที่ดิน ต.พุทธบาท อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
 

  
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าประเภทช่ัวคราวเขตปฏิรูปที่ดิน จ. ลพบุรี 
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3.3.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ และกิจกรรมการพัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งน ้าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
1) สาระส้าคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือสร้างความมั่นคงเรื่องน ้าให้มีน ้าท้าการเกษตร อุปโภค/บริโภคในฤดูแล้ง 

และป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน ้าหลาก 
(2)  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและ

รายได้เพ่ิมมากขึ น 
(3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าให้ดีมากยิ่งขึ น 
(4) เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(5) เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560 
(6) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มต่้า 13 ทุ่ง 
(7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายส้าคัญของ กษ. สามารถเพ่ิมรายได้ คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนที่ท้าอาชีพเกษตรกรรม และประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากิน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(8) เพ่ือป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี และสนับสนุน
น ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน 

(9) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินการก่อสร้าง 
งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า เพ่ือให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน 

(10) เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน ้าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราว
ลงพื นที ่รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน ้าในพื นที่ภาคใต้ 

(11) เพ่ือเพ่ิมพื นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ น 
1.2) เป้าหมาย พื นที่ด้าเนินการ 71 จังหวัด จ้านวน 1,585 แห่งพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 

17,960 ไร่ พื นที่รับประโยชน์เพ่ิมขึ น 2,142,961 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์เพ่ิมขึ น 361,704 ครัวเรือน 
ปริมาตรน ้าเก็บกักเพ่ิมขึ น 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 

1.3) หน่วยงานและงบประมาณ ด้าเนินการโดย กรมชลประทาน งบประมาณ 
9,966.4096 ล้านบาท 
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2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานโครงการ ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จากกรมชลประทาน 

(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
(2.1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

30 จังหวัด 30 ราย 
(2.2) กิจกรรมพัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทาน เพ่ือป้องกันและบรรเทา

อุทกภัยและภัยแล้ง 68 จังหวัด จ้านวน 68 ราย 
(3) สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

(3.1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
30 จังหวัด จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง และจังหวัดน้าร่อง 9 จังหวัด จังหวัดละ 10 ตัวอย่าง รวม 240 ตัวอย่าง 

(3.2) กิจกรรมพัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทาน เพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง 68 จังหวัด จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง รวม 340 ตัวอย่าง 

(4) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) 
(1) กรมชลประทาน ด้าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 4,412.37 ล้านบาท ร้อยละ 44.27 

ของงบประมาณที่ได้รับ 9,966.4096 ล้านบาท จ้าแนกเป็น 

 (1.1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ด้าเนินการเบิกจ่ายแล้ว  262.39 ล้านบาท ร้อยละ 37.51 ของงบประมาณที่ได้รับ 699.51 ล้านบาท  

(1.2) กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
และภัยแล้ง ด้าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 4,149.98 ล้านบาท ร้อยละ 44.79 ของงบประมาณที่ได้รับ 
9,266.90 ล้านบาท (ตารางท่ี 3.15) 
 

ตารางท่ี 3.15 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ได้รับ เบิกจ่าย 

1) พัฒนาแหล่งน า้สนับสนุนโครงการพระราชดา้ริ   699.51   262.39 37.51 

2) พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง 9,266.90 4,149.98 44.79 
รวม 9,966.41 4,412.37 44.27 

ที่มา: รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมชลประทาน 
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(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
(2.1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับจังหวัด ร้อยละ 85 เห็นว่าทันเวลา ส่วนร้อยละ 15 เห็นว่าไม่ทันเวลา มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ อุดรธานี บุรีรัมย์ สระบุรี สมุทรปราการ และยะลา เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณก้าลัง
เข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื นที่ซึ่งมีน ้าท่วมขังค่อนข้างล้าบาก ควรมาในเดือนมกราคมถึงมีนาคม  

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับจังหวัด ร้อยละ 90 เห็นว่างบประมาณเพียงพอ ส่วนร้อยละ 10 เห็นว่าไม่เพียงพอ มี 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดล้าปาง พะเยา ร้อยเอ็ด และสกลนคร 

(2.2) กิจกรรมพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
และภัยแล้ง 

- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับจังหวัด ร้อยละ 79.52 เห็นว่าทันเวลา ส่วนร้อยละ 19.28 เห็นว่าไม่ทันเวลา มี 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ก้าแพงเพชร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และยะลา เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณก้าลังเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ปฏิบัติงานในพื นที่ซึ่งมีน ้าท่วมขังได้ล้าบาก ควรมาในเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคม  

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับจังหวัด ร้อยละ 95.12 เห็นว่างบประมาณเพียงพอ ส่วนร้อยละ 4.88 เห็นว่าไม่เพียงพอ 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี อุดรธานี สกลนคร และสุพรรณบุรี 

3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

(1.1) การประกาศรับสมัครการจ้างแรงงานและการทราบข่าวโครงการ พบว่า 
ร้อยละ 75 ของเจ้าหน้าที่มีการประกาศรับสมัครการจ้างงานในพื นที่โครงการ ส่วนร้อยละ 25 ไม่มีการประกาศ
จ้างแรงงาน เนื่องจากบางรายการเป็นการจ้างเหมาทั งโครงการ เกษตรกรร้อยละ 98.52 ทราบข่าวโครงการ 
ส่วนร้อยละ 1.48 ไม่ทราบข่าวของโครงการ 

(1.2) การจ้างงานเกษตรกร และการได้รับจ้างแรงงานในพื นที่โครงการ พบว่า 
ร้อยละ 73.68 มีการจ้างแรงงาน ส่วนร้อยละ 26.32 ไม่มีการจ้างแรงงาน เนื่องจากบางรายการเป็นการจ้าง
เหมาทั งโครงการ เกษตรกรร้อยละ 72.77 ได้รับการจ้างแรงงาน เกษตรกรได้รับค่าแรงวันละ 377.85 บาท 
โดยในส่วนนี ประกอบไปด้วย ค่าแรง 360 บาท และค่าประกันสังคม 17.85 บาท ซึ่งอัตราค่าแรงดังกล่าว
ก้าหนดจากส่วนกลาง เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่แรงงานของกรมชลประทาน ส่วนร้อยละ 27.23 ไม่ได้รับการจ้าง
เป็นแรงงาน 
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(1.3) เกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้าง พบว่า ร้อยละ 19.31 
มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้าง ส่วนร้อยละ 80.69 ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนมากเป็นเพียงแรงงาน โดยเกษตรกรแจ้งว่าการตรวจรับงานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน หรือ
คณะกรรมการ/ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งน ้าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง (ตารางท่ี 3.16) 

(2.1) การประกาศรับจ้างแรงงาน และการทราบข่าวโครงการ พบว่า ร้อยละ 89.16 
ของเจ้าหน้าที่มีการประกาศรับสมัครการจ้างงานในพื นที่โครงการ ส่วนร้อยละ 10.84 ไม่มีการจ้างแรงงาน 
เนื่องจากบางรายการเป็นการจ้างเหมาซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง เกษตรกรร้อยละ 97.45 ทราบข่าว
โครงการ ส่วนร้อยละ 2.55  ไม่ทราบข่าวของโครงการ 

(2.2) การจ้างงาน (เกษตรกร/จิตอาสา) และการได้รับจ้างแรงงานในพื นที่โครงการ 
พบว่า ร้อยละ 83.13 มีการจ้างแรงงาน ส่วนร้อยละ 16.87 ไม่มีการจ้างแรงงาน เนื่องจากบางรายการเป็น
การจ้างเหมาทั งโครงการ เกษตรกรร้อยละ 79.56 ได้รับการจ้างแรงงาน เกษตรกรได้รับค่าแรงวันละ 
377.85 บาท โดยในส่วนนี ประกอบไปด้วย ค่าแรง 360 บาท และค่าประกันสังคม 17.85 บาท ซึ่งอัตรา
ค่าแรงดังกล่าวก้าหนดจากส่วนกลาง เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่แรงงานของกรมชลประทาน ส่วนร้อยละ 20.44 
ไม่ได้รับการจ้างเป็นแรงงาน 

 (2.3) เกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้าง พบว่า  เกษตรกร
ร้อยละ 17.15 มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้าง ส่วนร้อยละ 82.85 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากเป็นเพียงแรงงาน โดยเกษตรกรแจ้งว่าการตรวจรับงานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ชลประทาน หรือคณะกรรมการ/ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร  
 

ตารางท่ี 3.16 กระบวนการด้าเนินงาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ/กิจกรรม 
พัฒนาแหล่งน ้าโครงการ

พระราชด้าริ 
พัฒนา ฟ้ืนฟู 

แหล่งน ้าชลประทาน 
ด้าเนินการ ไม่ได้ด้าเนินการ ด้าเนินการ ไม่ได้ด้าเนินการ 

1) การประกาศรบัสมคัรแรงงาน 75.00 25.00 89.16 10.84 
2) เกษตรกรรับรู้ข่าวโครงการ 98.52 1.48 97.45 2.55 
3) การจ้างแรงงาน 73.68 26.32 83.13 16.87 
4) การได้รับจ้างแรงงาน 72.77 27.23 79.56 20.44 
5) เกษตรกรมสี่วนร่วมตรวจรับงาน 19.31 80.69 17.15 82.85 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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3.3) ผลได้ (Outputs) จากรายงานของกรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 มีการด้าเนินการ ดังนี   (ตารางท่ี 3.17) 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(1.1) การจ้างงานเกษตรกร พบว่า เกษตรกรได้รับการจ้างงานในพื นที่โครงการ 

1,982 ราย ร้อยละ 75.91 ของเป้าหมาย 2,611 ราย 
(1.2) การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่โครงการ พบว่า มีการตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่

โครงการแล้ว 115 กลุ่ม ร้อยละ 130.68 ของเป้าหมาย 88 กลุ่ม 
(1.3) การปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้าชลประทาน พบว่า มีการด้าเนินการปรับปรุง/

ซ่อมแซมแหล่งน ้าแล้วเสร็จ 76 แห่ง ร้อยละ 25.33 ของเป้าหมาย 300 แห่ง 
(2) กิจกรรมพัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งน ้าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแล้ง การปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้าชลประทาน พบว่า มีการด้าเนินการแล้วเสร็จ 702 แห่ง ร้อยละ 54.63 
ของเป้าหมาย 1,285 แห่ง  
 

ตารางท่ี 3.17 ผลการด้าเนินงานโครงการ 
 

รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 
1) พัฒนาแหล่งน ้าโครงการพระราชด้าริ 

- การจ้างแรงงานในพื นที่ (ราย) 2,611 1,982 75.91 
- จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า (กลุ่ม) 88 115 130.68 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้า (แห่ง) 300 76 25.33 

2) พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน ้าชลประทาน 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน ้า (แห่ง) 1,285 702 54.63 

ที่มา: รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมชลประทาน 

 
3.4) ผลลัพธ์เบื องต้น (Outcomes) จากการส้ารวจ ข้อมูล ณ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 

2561  และจากการรายงานผลการด้าเนินงานของกรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2561 
มีผลลัพธ์เบื องต้น ดังนี  (ตารางท่ี 3.18 และ 3.19) 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(1.1) มีพื นที่รับประโยชน์จากโครงการ 67,855 ไร่ ร้อยละ 73.53 ของเป้าหมาย 

92,285 ไร่  
(1.2) ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการแล้ว 10,832 ครัวเรือน 

ร้อยละ 74.14 ของเป้าหมาย 14,611 ครัวเรือน  
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(1.3) เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 68.08 ได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ โดยใช้ในการท้าเกษตรร้อยละ 81.38 และใช้ในการอุปโภค/บริโภค ร้อยละ 60  
ส่วนร้อยละ 31.92 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางรายมีที่ดินอยู่นอกเขตชลประทาน บางรายมีที่ดินอยู่
ต่างอ้าเภอหรืออยู่ไกลจากจุดที่มีการก่อสร้าง และบางรายไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร  

จากผลลัพธ์ข้างต้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หลายประการ 
ได้แก่ เป็นการสนับสนุนนโยบายของ กษ. และสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ สามารถเพ่ิมพื นที่
ชลประทานและปริมาณกักเก็บ เกษตรกรมีความมั่นคงเรื่องน ้า มีน ้าท้าการเกษตร อุปโภค/บริโภค ในด้าน
การบริหารจัดการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้า ท้าให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพมากขึ น 
จากการเข้าไปปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน ้า ซ่อมแซมระบบส่งน ้า และอาคารบังคับน ้า 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งน ้าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

 (2.1) มีพื นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน 763,119 ไร่ ร้อยละ 37.21 
ของเป้าหมาย 2,050,676 ไร่ 

 (2.2) ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการแล้ว 168,421 ครัวเรือน 
ร้อยละ 48.52 ของเป้าหมาย 347,093 ครัวเรือน  

 (2.3) เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 68.36 ได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ โดยใช้ในการท้าเกษตรร้อยละ 72.34 และใช้ในการอุปโภค/บริโภค ร้อยละ 57.98 
ส่วนร้อยละ 31.64 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางรายมีที่ดินอยู่นอกเขตชลประทาน  บางรายมีที่ดินอยู่
ต่างอ้าเภอหรืออยู่ไกลจากจุดที่มีการก่อสร้าง และบางรายเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ท้าการเกษตร  

จากผลลัพธ์ข้างต้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หลายประการ ได้แก่ 
เป็นการสนับสนุนนโยบายของ กษ. สามารถเพ่ิมพื นที่ชลประทานและปริมาณกักเก็บ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า และฟ้ืนฟูโครงสร้างพื นฐานด้านชลประทานที่ประสบอุทกภัย 
รวมถึงเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มต่้า เกษตรกรมีความมั่นคงเรื่องน ้า มีน ้าท้าการเกษตร 
อุปโภค/บริโภค ในด้านการบริหารจัดการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้า ท้าให้เกษตรกรมีความมั่นคง
ด้านอาชีพมากขึ น จากการเข้าไปปรับปรุง/ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน ้า และคันคลองระบายน ้า 

 

ตารางท่ี 3.18 ผลลัพธ์เบื องต้นของโครงการ 

รายการ 
พัฒนาแหล่งน ้าโครงการพระราชด้าริ พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน ้าชลประทาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

ร้อยละ 

1) พื นท่ีรับประโยชน์จากโครงการ (ไร่) 92,285 67,855 73.53 2,050,676 763,119 37.21 
2) ครัวเรือนท่ีไดร้ับประโยชน์จากโครงการ 
(ครัวเรือน) 

14,611 10,832 74.14 347,093 168,421 48.52 

ที่มา: รายงานผลการด้าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 3.19 การน้าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
พัฒนาแหล่งน ้าโครงการพระราชด้าริ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทาน 

ใช้ประโยชน ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
1. ใช้ท้าการเกษตร 81.38 - 72.34 - 
2. อุปโภค/บรโิภค 60.00 - 57.98 - 
รวม 68.08 31.92 68.36 31.64 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
หมายเหต:ุ เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

 
3.5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด้าเนินงาน

โครงการจากการส้ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด และเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง พบว่า (ตารางที่ 3.20)   

(1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
(1.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่มีต่อการด้าเนินงาน

ในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.29 โดยด้านการประกาศรับสมัครแรงงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.29 
ด้านการจ้างแรงงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.43 การตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.16  

(1.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการในภาพรวม 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.15  โดยด้านการจ้างแรงงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.38 ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.22   ด้านการมีส่วนร่วมตรวจรับงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.97 ด้านการช่วยแก้ปัญหา
อุทกภัย/ภัยแล้ง มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.01  

(2) กิจกรรมพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

(2.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่มีต่อการด้าเนินงาน
ในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.60  โดยด้านการประกาศรับสมัครแรงงาน  มีคะแนนเท่ากับ 8.45 
ด้านการจ้างแรงงาน มีคะแนนเท่ากับ 8.33 และด้านการตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า มีคะแนนเท่ากับ 9.03  

(2.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการในภาพรวม 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.48 โดยด้านการจ้างแรงงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.54  ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.50 ด้านการมีส่วนร่วมตรวจรับงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.77 ด้านโครงการสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.12  
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ตารางท่ี 3.20 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด้าเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
พัฒนาแหล่งน ้าโครงการพระราชด้าริ พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชลประทาน 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความพึงพอใจของเจ้าเหน้าท่ีภาพรวม 8.29 มากที่สุด 8.60 มากที่สุด 

1.1 ด้านการรับสมัครการจ้างแรงงาน 8.29 มากที่สุด 8.45 มากที่สุด 
1.2 ด้านการจ้างแรงงาน 8.43 มากที่สุด 8.33 มากที่สุด 
1.3 ด้านการตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นท่ี 8.16 มาก 9.03 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของเกษตรกรภาพรวม 9.15 มากที่สุด 9.48 มากที่สุด 
2.1 ด้านการจ้างแรงงาน 9.38 มากที่สุด 9.54 มากที่สุด 
2.2 การใช้ประโยชน์จากโครงการ 9.22 มากที่สุด 9.50 มากที่สุด 
2.3 ด้านการมีส่วนร่วมตรวจรับงาน 8.97 มากที่สุด 9.77 มากที่สุด 
2.4 โครงการสามารถช่วยแก้ปัญหา

อุทกภัย/ภัยแล้ง 
9.01 มากที่สุด 9.12 มากที่สุด 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 

3.6) ข้อค้นพบ 
(1) ด้านการด้าเนินงานซ่อมแซม/ปรับปรุง พบว่า เป็นช่วงฤดูฝน ท้าให้เป็นอุปสรรค

ในการด้าเนินงาน 
(2) ด้านแรงงานในการด้าเนินการ พบว่า เกษตรกรบางส่วนขาดทักษะงานช่าง 

แรงงานในพื นที่หายาก กิจกรรมบางอย่างต้องใช้แรงมาก ต้องใช้แรงงานที่แข็งแรง และเนื่องจากอยู่ในช่วง
ฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจึงไม่สามารถมาท้างานได้เต็มเวลา 

3.7) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรขยายระยะเวลาการด้าเนินงานของโครงการในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ปริมาณน ้าฝนที่ตกลงมามาก 
(2) วางแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการท้างานในพื นที่ และ

ข้อจ้ากัดด้านเวลา อายุ เพศ และทักษะงานช่าง 
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กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จ.เลย จ.ระนอง และ จ.อุตรดิตถ์ 
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กิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน ้าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  
จ.เลย จ.แพร่ และ จ.เพชรบูรณ์ 
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3.3.3 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความย่ังยืน 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน มี 2 หน่วยงาน คือ 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด าเนินกิจกรรมลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
กับ กยท. ที่มีอายุยางต่ ากว่า 25 ปี รายละ 1 - 10 ไร่ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท และ
กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) จัดอบรมให้ความรู้ค าแนะน าเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรมใหม่ของเกษตรกร 

1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่
ระบบ ลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ า เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการท าอาชีพสวนยาง  

1.3) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ปลูกยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ที่มี
อายุยางต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 150,000 ไร่ เกษตรกร 30,000 ราย 

1.4) หน่วยงานและงบประมาณ 
(1) การยางแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณ 1,508,286,400 บาท 
(2) กรมส่งเสริมการเกษตร   ได้รับงบประมาณ     45,690,000 บาท 

2) วิธีการติดตามและประเมินผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

(1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่  30 
กันยายน 2561 การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร 

(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย 64 จังหวัด หน่วยงานละ 1 
ราย/จังหวัด  

(3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนตัวอย่าง 426 ราย  
(4) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

3) ผลการติดตามและประเมินผล  
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1) การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 661.003 ล้านบาท ร้อยละ 42.54 ของงบประมาณที่ได้รับ 1,553.9764 ล้านบาท  
จ าแนกเป็น  (ตารางท่ี 3.21) 

(1.1) การยางแห่งประเทศไทยด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 643.592 ล้านบาท 
ร้อยละ 42.67 ของงบประมาณที่ได้รับ 1,508.2864 ล้าน  โดยเบิกจ่ายงบด าเนินงานแล้ว 3.748 ล้านบาท 
ร้อยละ 45.23 ของงบประมาณที่ได้รับ 8.2864 ล้านบาท และเบิกจ่ายงบอุดหนุนในการสนับสนุนการโค่น
ต้นยางแล้ว 639.844 ล้านบาท  รอยละ 42.66 ของงบประมาณที่ได้รับ 1,500 ล้านบาท สาเหตุที่การเบิกจ่าย
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งบประมาณไม่เป็นไปเป้าหมาย เนื่องจากระยะเวลาของโครงการจ ากัด จ านวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการน้อย และเกษตรกรบางส่วนไม่ผ่านการอนุมัติจากโครงการ เพราะขาดคุณสมบัติการเข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 

(1.2) กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพแล้ว 17.411 ล้านบาท ร้อยละ 38.11 ของงบประมาณที่ได้รับ 
45.690 ล้านบาท สาเหตุที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรมีจ านวนน้อย 
และการขยายระยะเวลารับสมัคร ท าให้รายชื่อเกษตรกร และการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อแผนการจัดอบรมเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 3.21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณ เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. การยางแห่งประเทศไทย 1,508.286 643.592 42.67 
  1.1 ค่าบริหารโครงการ 8.286 3.748 45.23 
  1.2 งบอุดหนุน 1,500.000 639.844 42.66 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร  45.690 17.411 38.11 
      รวมทั้งหมด 1,553.976 661.003 42.54 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
(2) ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ (ตารางที่ 3.22) 

(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับ
จังหวัด ร้อยละ 94.12 เห็นว่ามาทันเวลาที่ต้องการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.88 เห็นว่ามาไม่ทันเวลา โดยเห็นว่า
ควรเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือตั้งแต่เดือนตุลาคม หรืออย่างน้อยไม่เกินเดือนมกราคม 
และควรเริ่มด าเนินงานก่อนฤดูฝน เพ่ือจะได้มีเวลาในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส ารวจความต้องการ
ของเกษตรกร และตัวเกษตรกรจะได้มีเวลาในการจัดเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกให้ทันฤดูกาล   

(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับ
จังหวัด ร้อยละ 82.69 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 17.31 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง และต้องส ารวจอย่างน้อย 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1 ส ารวจรังวัดพื้นที่ และครั้งที่ 2 ตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร โดยเห็นว่า
การจัดสรรเงินงบประมาณ ควรพิจารณาจากระยะทางของพ้ืนที่โครงการ  
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ตารางท่ี 3.22 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  100.00 

1.1 ทันเวลา 94.12 
1.2 ไม่ทันเวลา   5.88 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ 100.00 
2.1 เพียงพอ 82.69 
2.2 ไม่เพียงพอ 17.31  

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร โครงการฯ  เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 ต่อมามีมติของคณะกรรมการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2561 ให้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ 14,914 ราย พ้ืนที่ 94,946 ไร่ และได้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ของโครงการ
เป็นพื้นที่ยางพารา 93,062 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.04 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
14,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.74 ของเป้าหมาย 30,000 ราย เหตุผลที่เกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย 
(ตารางท่ี 3.23) 

 

ตารางท่ี 3.23 การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. จ านวนเกษตรกร ราย 30,000 14,623 48.74 
2. พื้นที่ยางพารา ไร ่ 150,000 93,062 62.04 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
3.2) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 

(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านสื่อต่าง ๆ 
ดังนี้ ร้อยละ 41.47 ผ่านสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และผู้น ากลุ่มชาวสวนยาง ร้อยละ 26.73  
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือราชการ แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 20.74 ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
ร้อยละ 11.06 ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์ เช่น Application line และ Face book  จะเห็นได้ว่า
สื่อที่เข้าถึงตัวเกษตรกรมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผุ้น าชุมชน โดยสามารถสื่อสารกับเกษตรกรได้
อย่างใกล้ชิด (ตารางท่ี 3.24) 
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ตารางท่ี 3.24 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทสื่อ ร้อยละ 

1. สื่อบุคคล เช่น เจ้าหนา้ที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และผู้น ากลุ่ม 41.47 
2. สื่อออนไลน์ เช่น Application Line /Face book 11.06 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ เชน่ หนังสือราชการ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 26.73 
4. สื่อวิทยุ/โทรทัศน ์ 20.74 
   รวม 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ  หลังจากที่เกษตรกรได้รับการแจ้งผลการ

อนุมัติเข้าร่วมโครงการ หนว่ยงานได้จัดประชุม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 97.16 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงละเอียด ส่วนที่
เหลือร้อยละ 2.84 ไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง เนื่องจากเกษตรกรบางรายท างานต่างจังหวัด หรือมภีารกิจส่วนตัว 
ท าให้ไม่อยู่รับฟังค าชี้แจง แต่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้น ากลุ่มฯ หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน 
รวมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 

(3) การรับทราบข้อก าหนดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
(ตารางท่ี 3.25) 

(3.1) การทราบข้อก าหนดของโครงการฯ เกษตรกรร้อยละ 98.82 ทราบว่า
ต้องตัดโค่นต้นยางออกจากพ้ืนที่ที่น าเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการผลิตกิจกรรม
ทางการเกษตรตามศักยภาพของตนเอง รับการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพและด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ตามที่วางแผนไว้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 1.18 ไม่ทราบ เนื่องจากน าพ้ืนที่มาเข้าร่วมโครงการในภายหลัง และ
เกษตรกรบางรายเข้าร่วมรับฟัง แต่ทราบข้อก าหนดของโครงการไม่ชัดเจน 

(3.2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ เกษตรกรจะได้เงินอุดหนุน
ไร่ละ 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท หลังจากท่ีเกษตรกรโค่นต้นยาง 
พาราแล้ว และเข้าร่วมวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนการผลิตรายบุคคลแล้ว และงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท 
หลังจากเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามแผนการผลิต และด าเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพแล้วเสร็จ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 99.52 ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.48 ไม่ทราบว่าถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  

 
 
 
 



48 
 

 

ตารางท่ี 3.25 การชี้แจงและการทราบรายละเอียดโครงการของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเข้าร่วม 

เข้าร่วม/ทราบ ไม่เข้าร่วม/ไม่ทราบ รวม 
1. การฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 97.16 2.84 100.00 
2. การทราบข้อก าหนดโครงการ 98.82 1.18 100.00 
3. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วม 99.52 0.48 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(4) การส ารวจรังวัดพ้ืนที่สวนยาง ในส่วนของการส ารวจรังวัดพ้ืนที่สวนยางพาราที่

เข้าร่วมโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่การยางแห่งประทศไทย เข้าส ารวจรังวัดพ้ืนที่ของเกษตรกร โดยจับพิกัด
จากเครื่อง GPS แล้วค านวณหาจ านวนพ้ืนที่ที่ได้ตัดโค่นต้นยาง บันทึกรายละเอียด จัดส่งให้หน่วยงานเพ่ือ
บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ และรออนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป  

3.3) ผลได้ (Outputs) 
(1) การลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 

93,062 ไร่ เกษตรกร 14,623 ราย จากรายงานความก้าวหน้าโครงการของการยางแห่งประเทศ มีการส ารวจรังวัด
และตัดโค่นต้นยางแล้ว พื้นที่ 69,080 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 74.23 ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 93,062 ไร่ 
เกษตรกร 13,030 ราย (ตารางท่ี 3.26) 

 

ตารางท่ี 3.26 การตัดโค่นต้นยางเปรียบเทียบกับพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
จ านวน 

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) 
1. การเข้าร่วมโครงการ 14,623 93,062 
2. การตัดโค่นต้นยาง 13,030 69,080 
3. ร้อยละการตัดโค่นต่อพื้นที่เข้าร่วม 89.11 74.23 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, การยางแห่งประเทศไทย  

 
จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรน าพ้ืนที่สวนยางพาราเข้าร่วมโครงการ

เฉลี่ย 6.13 ไร่ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.73 เป็นสวนยางพาราที่อายุตั้งแต่ 8 - 14 ปี รองลงมาร้อยละ 31.52 
เป็นสวนยางพาราที่มีอายุต่ ากว่า 7 ปี  อีกร้อยละ 22.75 เป็นสวนยางพาราที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผลผลิต
เฉลี่ย 147.78 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ตารางท่ี 3.27) 
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ตารางท่ี 3.27 พื้นที่ อายุ และผลผลิตเฉลี่ยของยางพาราที่เกษตรกรน าเข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วย จ านวน 
1. พ้ืนที่สวนยางพาราเข้าร่วมโครงการ ไร่ 6.13 
2. อายุยางที่เกษตรกรน าเข้าร่วมโครงการ   
   2.1 อายุยาง น้อยกว่า 7 ปี ร้อยละ 31.52 
   2.2 อายุยาง ระหว่าง 8 - 14 ปี ร้อยละ 45.73 
   2.3 อายุยาง มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.75 
3. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี กิโลกรัม/ไร่ 147.78 
   3.1 อายุยาง น้อยกว่า 7 ปี กิโลกรัม/ไร่ 18.80 
   3.2 อายุยาง ระหว่าง 8 - 14 ปี กิโลกรัม/ไร่ 188.35 
   3.3 อายุยาง มากกว่า 15 ปีขึ้นไป กิโลกรัม/ไร่ 244.90 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
สาเหตุที่เกษตรกรน าพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 36.86 ให้เหตุผลว่า ต้นยางไม่มี

ความสมบูรณ์ ได้ผลผลิตน้อย รองลงมาร้อยละ 27.48 เห็นว่าราคายางตกต่ า  ร้อยละ 23.38 มีความต้องการ
ที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.51 และ 2.77 ให้เหตุผลว่า ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และมี
พ้ืนที่สวนยางพารามาก ท าให้ดูแลไม่ท่ัวถึง ตามล าดับ (ภาพท่ี 3.3) 

 
 

ภาพที่ 3.3 สาเหตุที่เกษตรกรน าพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 
 

ต้นยางไม่สมบูรณ์, 
36.86

ราคายางตกต่ า, 27.48

ต้องการปรับเปลี่ยน
อาชีพ, 23.38

ขาดแคลนแรงงานกรีด
ยาง, 9.51

ดูแลไม่ทั่วถึง, 2.77
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(2) องค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับ โครงการฯ ก าหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรมใหม่ เพ่ือเป็นทางเลือกทดแทนการท าสวนอาชีพยางเพียงอย่างเดียว จากรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการของการยางแห่งประเทศไทย จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้
กรมส่งเสริมการเกษตร และจัดส่งรายชื่อต่อให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการเข้าไปให้ค าแนะน า 
วางแผนการพัฒนาอาชีพ และจัดท าแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรเป็นรายบุคคลแล้วเสร็จ 14,623 ราย 
ร้อยละ 48.74 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติงาน และขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือด าเนินการจัดอบรมเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด
จัดท ารายละเอียดหลักสูตรอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรที่ผ่านการอบรม 13,760 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.10 ของรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากการยาง
แห่งประเทศไทย 14,623 ราย จ าแนกเป็น  

(2.1) การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว และพืช
สมุนไพร 595 ราย 

(2.2) การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง เบญจมาส บอนสี หน้าวัว กล้วยไม้ 
ไม้ตัดใบ ฯลฯ 30 ราย 

(2.3) การปลูกพืชไร่ จ านวน 4,800 ราย  
(2.4) ด้านไม้ผล/ไม้ยืนต้น  เช่น ทุเรียน มะม่วง มะละกอ ไผ่ กล้วย ฝรั่ง มังคุด 

ลองกอง ส้ม ฯลฯ 6,086 ราย 
(2.5) ด้านประมง 103 ราย  
(2.6) ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้ง จิ้งหรีด ชนัโรง ฯลฯ 508 ราย 
(2.7) ด้านการเกษตรผสมผสาน 1,638 ราย 

(3) การได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 1การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด โอนเงินสนับสนุน
งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เข้าบัญชีของเกษตรกรทางธนาคาร จากรายงานผลการด าเนินงานของการยาง
แห่งประเทศไทย พบว่า ได้จ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้ว 12,995 ราย พ้ืนที่ยางพารา 68,962.55 ไร่ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 275.850 ล้านบาท จากการประเมินผล พบว่าเกษตรกรร้อยละ 88.87 ได้รับเงินสนับสนุน
การตัดโค่นต้นยางแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.13 ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าอยู่
ระหว่างด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร 

(4) การน าความรู้จากการอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตรไปปฏิบัติ เกษตรกรที่ได้รับ
การอบรมตามโครงการฯ ร้อยละ 79.19 มีการน าความรู้ไปปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ อีกร้อยละ 20.81 
ยังไม่น าปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ (เตรียมดิน) รอพันธุ์พืช ให้เจ้าหน้าที่มา
ตรวจสอบแปลง และสภาพอากาศยังไม่เหมาะสม ฝนตก และมีน้ าท่วมขังในแปลง  

(5) การได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด โอนเงินสนับสนุน
งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เข้าบัญชีของเกษตรกรทางธนาคาร เมื่อเกษตรกรด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
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หรือปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว  จากรายงานผลการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า จ่ายเงินให้กับ
เกษตรกรแล้ว 11,335 ราย พ้ืนที่ยางพารา 60,665.55 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 363.993 ล้านบาท จากการประเมินผล 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.51 ได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 แล้ว  ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.49 ยังไม่ได้รับเงิน 
เนื่องจากยังด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcomes) 
(1) การปรับเปลี ่ยนอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการพัฒนาอาชีพ

ชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพ่ือ เพ่ิมรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือนเกษตร จากอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามความถนัดของบุคคล และลดความเสี่ยงจากภาวะ
ราคายางพาราตกต่ า พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.24 เลือกประกอบอาชีพด้านเพาะปลูกพืช อาทิ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด เงาะ ทุเรียน และล าไย รองลงมาร้อยละ 3.95 เลือกประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 
อาทิ โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง และไก่ไข่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.80 เลือกประกอบอาชีพด้านประมง อาทิ การเลี้ยงปลาดุก 
ปลาหมอ และกบในกระชัง  

(2) พ้ืนที่ปลูกยางพาราลดลง  โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความ
ยั่งยืน สามารถลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้จ านวน 93,062 ไร่ จากผลการส ารวจ พบว่า ผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 147.78 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบลดลง
ได้ปีละ 13,752.70 ตัน ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(3) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ด้านเกษตรกร 
(3.1) เกษตรกรร้อยละ 63.36 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ควรท าอย่างต่อเนื่อง 

และสนับสนุนเงินอุดหนุน และ/หรือปัจจัยการผลิตเพ่ือน าไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ 
(3.2) เกษตรกรร้อยละ 15.27 เห็นว่าโครงการฯ สามารถลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้ 

มีการสนับสนุนปลูกพืชให้หลากหลาย และปลูกพืชระยะสั้นเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างรอพืชหลัก 
(3.3) เกษตรกรร้อยละ 12.97 เห็นว่าควรขยายโครงการ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 

และเพ่ิมขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  
(3.4) เกษตรกรร้อยละ 4.58 เห็นว่าควรให้มีการสนับสนุนความรู้ทางการเกษตร

อย่างครบวงจร (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า) ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการตลาด  

(3.5) เกษตรกรร้อยละ 3.82 เห็นว่า ภาครัฐควรสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ าทาง
การเกษตร เช่น การขุดเจาะน้ าบาดาล ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ และการประมง 

(3.6) เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยมีคะแนนเต็ม 10 ดังนี้ 
- ท าให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น มีความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง” 

คะแนนเฉลี่ย 5.88 
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- โครงการท าให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการท าสวนยางพาราอย่างเดียว 
มีความพึงพอใจในระดับ “มาก” คะแนนเฉลี่ย 7.73 

- โครงการฯ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร มีความพึงพอใจในระดับ 
“มากที่สุด”คะแนนเฉลี่ย 8.28 

(4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ด้านเกษตรกร 
(4.1) ระยะเวลาด าเนินการโครงการมีค่อนข้างจ ากัด และเร่งด่วน ท าให้การ

ประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ประกอบกับช่วงเวลาปฏิบัติงานมีปัญหาสถานการณ์ฝนตก ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผน 

(4.2) งบประมาณค่าบริหารโครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ
อยู่กระจัดกระจาย และมีการตัดโค่นต้นยางล่าช้า ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางมาตรวจแปลงซ้ า โดยเฉพาะ
จังหวัดที่ไม่มีที่ตั้งของหน่วยงาน  

(4.3) มีปัญหาในการจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากเกษตรกร
บางรายขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ บางรายเปลี่ยนใจและขอลาออกในภายหลัง เนื่องจากราคา
ไม้ยางพาราต่ า พ่อค้าไม่รับซื้อ บางแห่งเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ ไม่มีโรงงานรับซื้อไม้ยาง และรายชื่อเกษตรกร
ซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน 

(4.4) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร 
ไม่สามารถติดต่อเกษตรกรได้ เป็นอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร 

(4.5) ปัญหาด้านการประสานระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ การจัดส่งรายชื่อให้กับ
ผู้จัดอบรมเกษตรกร มีความล่าช้า และการขยายระยะเวลารับสมัคร ท าให้เป้าหมายการอบรมของกรมส่งเสริม
การเกษตรเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

(4.6) การด าเนินงานโครงการ ควรเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการนี้ เพ่ือบริหารจัดการให้ครบทุกกระบวนการ เป็นการลดขั้นตอนการท างานและข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการส่งข้อมูล และการด าเนินการโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

3.5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(1) ระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด ควรขยายระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ด าเนินการ

จ่ายเงินงวดที่ 2 ออกไปอีก และจัดท าโครงการในระยะที่ 2 เพ่ือเพ่ิมเป้าหมายการลดพ้ืนที่สวนยางพารา 
และก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ก่อนเข้าฤดูฝน  

(2) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ท าให้เกษตรกรบางรายไม่ทราบข่าวโครงการ  
ท าให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการด าเนินงาน 
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(3) ควรปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ด้านคุณสมบัติของเกษตรกรให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และก าหนดอายุยางที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็นยางที่เปิดกรีดแล้วเท่านั้น จึงจะ
สามารถลดปริมาณยางที่จะเข้าสู่ตลาดได้ 

(4) การแก้ไขปัญหาราคายางพาราในประเทศ รัฐควรสนับสนุนโดยการส่งเสริม
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของยางพารา ลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และเพ่ิมการส่งออก
ให้มากขึ้น  

(5) การปรับเปลี่ยนอาชีพ นอกจากก าหนดอาชีพให้เกิดความมั่นคง สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน ควรด าเนินการจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต เพ่ือป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาด 
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การปรับสภาพดิน เพื่อเตรียมการปลูกพืช 

 

 
การโค่นต้น เพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนอาชีพ 
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การปรับเปลี่ยนอาชีพ ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น และข้าวไร่ 
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3.3.4 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
ให้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และช่วยเหลือตนเองได้ 
รวมทั้งเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาด 
ที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ าและไม่มีคุณภาพ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือสนับสนุนให้ผลิต
สินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม  (N) 6,832 ไร่ เกษตรกร 860 ราย ในพื้นที่ 
13 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานและงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน งบลงทุน 29.68 ล้านบาท 
2) วิธีการติดตามประเมินผล 

2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จากกรมพัฒนาที่ดิน 
(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ทีพั่ฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด เจ้าหน้าที่

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จ านวน 13 ราย  
(3) สอบถามเกษตรกร 147 ราย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 13 จังหวัด โดยท าการส ารวจ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 
2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต ่16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

(1) การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือสนับสนุนให้
ผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) ในพ้ืนที่ 6,832 ไร่ เกษตรกร 860 ราย 
รวม 13 จังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17,604,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.31 
ของเป้าหมาย 29,680,100 บาท 

(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 92.31 เห็นว่า 
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเพียงพอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.69 ไม่เพียงพอ เนื่องจากบางพ้ืนที่งบประมาณ
ที่ขอรับจัดสรรไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริงในพ้ืนที่ (ภาพที่ 3.4) ด้านความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ 
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 38.46 ได้รับงบประมาณทันเวลาต่อการด าเนินงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ 61.54 ได้รับ
งบประมาณไม่ทันเวลา ช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นช่วงฤดูฝน เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ท าให้มี
ปัญหาเข้าไปด าเนินการไม่ได้ โดยมีความพึงพอใจต่อระดับความเพียงพอของงบประมาณที่ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 7.50 (คะแนนเต็ม 10) (ภาพที่ 3.5) 
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   ภาพที่ 3.4 ความเพียงพอของงบประมาณ          ภาพที่ 3.5 ความทันเวลาของงบประมาณ 
ที่มา : จากการส ารวจ   

 

3.2) กระบวนการ (Process)  
(1) การชี้แจงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัด 55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับเกษตรกร
ได้รับการชี้แจงแล้ว 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860 ราย ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.23 ยังไม่ได้รับ
การชี้แจง เนื่องจากมีข้ันตอนในการตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนประชาสัมพันธ์โครงการในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ภาพที่ 3.6)  

ภาพที่ 3.6 ผลการด าเนินงานตามกระบวนการ 
ที่มา : จากรายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 88.36 ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

รองลงมาร้อยละ 34.25 ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ ร้อยละ 22.60  ได้รับ
การชี้แจงจากหมอดินอาสา และร้อยละ 4.11 ได้รับการชี้แจงจาก ศพก. ในพ้ืนที่  (ตารางที่ 3.28)  

 
 

ได้รับการ
ช้ีแจงแล้ว, 
89.77%

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ, 
10.23%

เกษตรกร

ช้ีแจงแล้ว, 
84.62%

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ, 
15.38%

เจ้าหน้าที่

ทันเวลา, 
38.46%

ไม่ทันเวลา/
ล่าช้า, 

61.54%

เพียงพอ, 
92.31%

ไม่เพียงพอ, 
7.69%

ระดับมาก 
คะแนน 7.50 
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ตารางท่ี 3.28 การชี้แจงรายละเอียดการด าเนินโครงการต่อเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 

 1. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด 88.36 
 2. หมอดินอาสา 22.60 
 3. เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ 34.25 
 4. ศพก. ในพ้ืนที่   4.11 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
(2) การวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกร พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.40 มีส่วนร่วมในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.60 ไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที ่โดยมีเจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนในภายหลัง (ภาพที่ 3.7) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 การวางแผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกร 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.3) ผลได้ (Outputs) (ตารางที่ 3.29) 

(1) การคัดเลือกเกษตรกร มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1,103 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย 860 ราย  

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรม 829 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 96.40 ของเป้าหมาย 860 ราย ซึ่งจากการส ารวจ เกษตรกรร้อยละ 93.46 ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รองลงมาร้อยละ 25.23 ได้รับจากเกษตรต าบล และเกษตร
อ าเภอ ร้อยละ 21.50 และ 4.67 ได้รับจากหมอดินอาสา และ ศพก. ในพื้นที่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 27.21 
ยังไม่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากในบางพ้ืนที่อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงาน และคาดว่าจะ
ด าเนินการทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินงานใหม่ ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับการอบรม

มีส่วนร่วม, 
86.40%

ไม่มีส่วนร่วม, 
13.60%
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ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้ที่ระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับพืชเดิมที่
เพาะปลูก ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาการ
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่มาก่อน และหลังเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้
เกษตรกรมีความรู้ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.21 ได้แก่ ความรู้ด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
สภาพดินเสื่อมโทรม โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และโดโลไมท์ 

(3) การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยนในพ้ืนที่1 

ด าเนินการแล้ว 7,138.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า 894 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย 860 ราย 

(4) ชนิดสินค้าหรือพืชที่เกษตรกรเลือกปรับเปลี่ยน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตร
ผสมผสาน ครบตามเป้าหมาย  

 

ตารางท่ี 3.29 ผลได้ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 

การด าเนินการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 

1. เกษตรกรที่ผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ ราย 860 1,103 128.26 
2. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินให้กับเกษตรกร 
    ที่เข้าร่วมโครงการ 

ราย 860 829 96.40 

3. ก่อสร้างระบบอนุรักษด์ินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะ
ปรับเปลีย่น 

    

    3.1 พื้นที่ท่ีจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไร ่ 6,832 7,138.50 104.49 
    3.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ราย 860 894 103.95 

4. สินค้า หรือชนิดพืชที่เกษตรกรเลือกปรับเปลี่ยนแทนการปลูกข้าว ชนิด 2 2 100.00 

ที่มา :  รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ โดย

เกษตรกรร้อยละ 66.67 ได้รับการสนับสนุนปัจจัย อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. กากน้ าตาล และถังหมักปุ๋ย 
รวมทั้งบางรายยังได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ จากเจ้าหน้าที่เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ 
และ ศพก. ในพื้นที่อีกด้วย ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย  เนื่องจาก เกษตรกร
ยังไม่ไดร้ับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ (ภาพที่ 3.8) 

                                                           
1  ก าหนดลักษณะของการปรับปรุงแปลงนา 3 ลักษณะ ดังนี้  

(1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นคันดินที่สร้างข้ึนโดยให้ระดับของคันดินอยู่ระดับเดียวกัน เน้นให้มีการปลูกข้าวแบบเดิม 
(2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เน้นการปลูกข้าวร่วมกับไม้ผลชนิดอื่น ๆ เพื่อกักเก็บน้ า ระบายน้ าและส่งน้ า จะเน้นให้มีการปลูกข้าวร่วมกับไม้ผลชนิดอื่น ๆ   
(3) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการท านาเป็นการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
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ภาพที่ 3.8 การสนับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcome) 

(1) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.46 ได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไปท า
การเกษตรอื่นแล้ว โดยเริ่มด าเนินการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยน
เฉลี่ย 4.12 ไร่ต่อราย จากพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดเฉลี่ย 10.92 ไร่ต่อราย ซึ่งชนิดสินค้าหรือพืชที่เกษตรกร
เลือกปรับเปลี่ยนเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 71.05 รองลงมา ร้อยละ 17.11 เป็นเกษตรผสมผสาน 
ร้อยละ 7.89 เป็นพืชไร่ ร้อยละ 2.63 เป็นพืชผัก และร้อยละ 1.32 เป็นพืชอาหารสัตว์ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 43.54 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน เนื่องจากประสบปัญหาฝนตก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ด าเนินการ 
และในบางพ้ืนที่เกษตรกรท านาไปแล้ว ซึ่งจะสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาล
เก็บเกี่ยว คาดว่าจะด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (ตารางที่ 3.30) 
 

ตารางท่ี 3.30 ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลกูข้าวฯ 100.00 
    1.1 ยังไม่ไดเ้ปลีย่น     43.54 
    1.2 ปรับเปลี่ยนแล้ว    56.46 

1) จ านวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนเฉลี่ย (ไร่)    4.12 
2) จ านวนพื้นที่ท านาท้ังหมดเฉลี่ย (ไร่)   10.92 

2 ชนิดสินค้า/พืชที่เลือกปรับเปลีย่น 100.00 
   2.1 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น    71.05 
   2.2 เกษตรผสมผสาน    17.11 
   2.3 พืชไร่     7.89 
   2.4 พืชผัก     2.63 
   2.5 พืชอาหารสัตว ์     1.32 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 

ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัย, 66.67%

ไม่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัย, 33.33%
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ทั้งนี้ จากการสอบถามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการถึงเหตุผลที่ต้องการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเกษตรอ่ืน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 39.42 พ้ืนที่ปลูกข้าวประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ซ้ าซาก อาทิ อุทกภัย และภัยแล้ง ท าให้มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รองลงมา 
ร้อยละ 22.12 ผลผลิตมีปริมาณต่ า ร้อยละ 18.27 ต้นทุนการผลิตสูง ร้อยละ 17.31 ราคาผลผลิตตกต่ า 
และร้อยละ 2.88 อยู่ห่างไกลจากแหล่งรับซื้อผลผลิต 

(2) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร จากการส ารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ในภาพรวมของโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.70 โดยประเด็นการด าเนินงานโครงการที่พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 
การชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานโครงการ การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และ
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  ส าหรับการอบรมให้ความรู้ในการปลูกพืชที่ปรับเปลี่ ยน เกษตรกรมี
ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.60 เนื่องจากบางส่วนเป็นเกษตรกรทีเ่ดิมเคยท าแต่การเกษตร
เชิงเดี่ยว ไม่เคยปลูกไม้ผล หรือท าเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่ปลูกข้าวมาก่อน และคิดว่าตนเองยังไม่มีประสบการณ์ 
(ตารางที่ 3.31)  

 

ตารางที่ 3.31 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

รายการ ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

1. การชี้แจงรายละเอียดการด าเนนิงานโครงการ 9.16 มากที่สุด 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 8.99 มากที่สุด 
3. การอบรมใหค้วามรู้ในการปลูกพืชที่ปรับเปลี่ยน 7.60 มาก 
4. การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 9.04 มากที่สุด 

ภาพรวม 8.70 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.5) ข้อค้นพบ  

(1) บางแปลงเกิดปัญหาน้ าท่วมขังจึงไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความล่าช้า และเกษตรกรบางรายเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ  

(2) ช่วงเวลาด าเนินการส่งเสริมฯ ล่าช้าไม่ทันช่วงฤดูการผลิต เนื่องจากได้รับงบประมาณ
ล่าช้า ประกอบกับเกษตรกรบางรายปลูกข้าวไปแล้ว จึงไม่สามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ 

(3) บางพ้ืนที่ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพ้ืนที่
ท าการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน  

(4) เกษตรกรอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรในระยะยาว 
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3.6) ข้อเสนอแนะ 
(1) กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ควรก ากับดูแลให้หน่วยงานในพ้ืนที่ได้

เตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าหลังหมดฤดูฝน เพ่ือให้ทันตาม
แผนที่ก าหนด  

(2) การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ฯ ควรด าเนินการก่อนช่วงฤดูการผลิต (เดือนมกราคม - 
พฤษภาคม) เพ่ือให้เกษตรกรไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ และทันต่อช่วงฤดูการผลิต 

(3) ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร อาทิ สระน้ าขนาดเล็กให้แก่
เกษตรกรส าหรับใช้ในช่วงที่ฤดูแล้ง  
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ประมวลภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว 
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การชี้แจงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ   การจัดระบบฯ โดยการปรับรูปแบบแปลงนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดระบบฯ โดยการท าทางล าเลียงในไร่นา     การจัดระบบฯ โดยการท าบ่อดักตะกอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอธิบายการจัดระบบฯ              เกษตรกรท่ีได้รับการจัดท าระบบฯ แล้ว 
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3.3.5 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งผลิตพืช
พันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน ปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช จ านวน 10 ศูนย์ หรือศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เดิม โดยการปรับปรุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชพันธุ์ดี (ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และเนื้อเยื่อ) 

1.3) หน่วยงานและงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 268,800,600 บาท 
2) วิธีการติดตามประเมินผล 

2.1) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย ์จ านวน 10 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต ่16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
(1) การจัดสรรงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณ 268,800,600 บาท 

แบ่งเป็น งบด าเนินงาน เพื่อประชุมหารือ เตรียมการ วิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 38,388,200 บาท และ งบลงทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงโรงเรือนและ 
ครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์ส าหรับการขยายพันธุ์พืช 230,412,400 บาท ณ (30 กันยายน 2561) 
มีการเบิกจ่ายในภาพรวม 37,509,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ 
ได้ท าสัญญาเพ่ือก่อหนี้ผูกพันในรายการปรับปรุงโรงเรือนแล้ว จ านวน 70,770,695 บาท 

(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
(2.1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80.00 เห็นว่า งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอส าหรับการด าเนินงานและปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช ในระดับมากที่สุด ที่ค่า
คะแนน 9.25 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.00 เห็นว่า งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ประมาณการไว้เดิม (ภาพที่ 3.9) 

(2.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 70.00 เห็นว่า ช่วงเวลา
ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทันเวลาที่จะด าเนินงานได้  และร้อยละ 30.00  เห็นว่างบประมาณมาล่าช้า
และกระชั้นชิดท าให้ต้องเร่งรีบด าเนินการ 
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ทั้งนี้ ปริมาณงานซ่อมปรับปรุงในแต่ละศูนย์ฯ มีหลายรายการ อาจท าให้การด าเนินงาน
ไม่ทันในปีงบประมาณ 2561 โดยขอเสนอให้มีการกันเงินเหลื่อมปีของงบลงทุนส าหรับการปรับปรุงศูนย์ฯ 
เนื่องจากหากเร่งด าเนินการเกินไป โดยเฉพาะในการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ได้คุณภาพได้ (ภาพที่ 3.10) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.2) กระบวนการ (Process) 

(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร การส ารวจสภาพโรงเรือน อุปกรณ์ต่าง ๆ และแปลงพันธุ์พืช การส ารวจ
ข้อมูลการผลิตพันธุ์พืช และความต้องการพันธุ์พืชของเกษตรกรบริเวณรอบพ้ืนที่ศูนย์ฯ ในเบื้องต้น เพ่ือน ามาสู่
การจัดท าแผนการผลิตพันธุ์พืชและแผนการเพ่ิมศักยภาพของศูนย์ฯ พบว่า ร้อยละ 90.00 ด าเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพแล้ว ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ขยายพันธุ์พืช สิ่งจ าเป็นที่จะปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิม ศักยภาพของศูนย์ฯ คือ (1) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ฯ เช่น โรงเรือน อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และแปลงพ่อแม่พันธุ์พืช ให้พร้อมใช้งานหรือมีการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ (2) การพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการบริหารโครงการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียน 

(2) การวางแผนการผลิตพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และพิจารณา
ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการพันธุ์พืชของกลุ่มเกษตรกรบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
ซึ่งพร้อมด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ภายหลังจากการปรับปรุงศูนย์ฯ แล้วเสร็จ 

(3) การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ได้จัดท ารายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและวางขอบเขตของงาน โดยได้เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา ทั้งนี ้ไดป้ระกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาภายในช่วงเดือนกันยายน 2561 

เพียงพอ
80%

ไม่พียงพอ
20%

ภาพที่ 3.9 ความเพียงพอของงบประมาณ ภาพที่ 3.10 ความทันเวลาของงบประมาณ 

ทันเวลา
70%

ร้อยละ, 
30%
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3.3) ผลได้ (Outputs)  (ตารางที่ 3.32) 
(1) การประชุมหารือ เตรียมการ ด าเนินการปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ด าเนินการ 

4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
(2) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 4 ครั้ง 150 คน ครบตามเป้าหมาย 
(3) การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 10 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
(4) การปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป้าหมาย 176 รายการ ในภาพรวม

ด าเนินการแล้ว 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ รายการปรับปรุงโรงเรือนแล้วเสร็จ 
2 รายการ ท าสัญญาแล้ว 40 ราย และมีการยกเลิกประกาศเชิญชวนเดิม จ านวน 110 รายการ เนื่องจากไม่มี 
ผู้ผ่านการพิจารณา ส าหรับรายการครุภัณฑ์การเกษตรได้รับครบถ้วนแล้ว 24 รายการ 

(5) การจัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์ ด าเนินการครบ 30 แปลง ตามเป้าหมาย  
 

ตารางท่ี 3.32 ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
1. ประชุมหารือ เตรียมการ ด าเนนิการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้ง 4 4 100.00 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ราย 150 150 100.00 
3. ซ่อมแซมครภุัณฑ ์ แห่ง 10 10 100.00 
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑก์ารเกษตร รายการ 176 66 37.50 

4.1 ปรับปรุงโรงเรือน รายการ 152 42 27.63 
- ปรับปรุงแล้วเสร็จ   รายการ  2 1.32 
- ท าสัญญาแล้วเสร็จ รายการ  40 26.31 

4.2 ครุภัณฑ์การเกษตร (รถไถพรอ้มอุปกรณ์) รายการ 24 24  
5. จัดท าแปลงพ่อแม่พันธ์ุส าหรับการขยายพันธ์ุพืช แปลง 30 30 100.00 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
3.4) ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.90 (คะแนนเต็ม 10) เนื่องจากได้รับงบประมาณส าหรับ
การปรับปรุงศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรือน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานมานาน บางส่วน
ช ารุด และใช้การไม่ได้ ทั้งนี้ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรเตรียมความพร้อม และวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร
ในด้านการท าการตลาดพันธุ์พืชของศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
 
 
 
 



67 
 

4) ข้อค้นพบ 
4.1) ระยะเวลาด าเนินการจ ากัด เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และรายการที่ต้องซ่อมแซม

ปรับปรุงนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชยังขาดประสบการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2) การบริหารจัดการศูนย์ฯ ภายหลังการปรับปรุงยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการส ารวจ

ความต้องการพันธุ์พืชและการท าการตลาดด้านพันธุ์พืชต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ในการผลิต และขยายพันธุ์พืชในระยะต่อไป 

4.3) บุคลากรของศูนย์ขยายพันธุ์พืชยังขาดความรู้และทักษะในการด าเนินการ ทั้งนี้ 
เมื่อมีการปรับ ภารกิจการให้บริการของศูนย์ฯ จ าเป็นต้องพิจารณาในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภารกิจด้วย 

5) ข้อเสนอแนะ จากข้อค้นพบดังกล่าว เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร น าข้อเสนอแนะไป
พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

5.1) เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน กรณีที่สามารถ
กันเงินเหลื่อมปีได้ และควรมีการเตรียมการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านบุคลากร และการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการผลิตและขยายพันธุ์พืช 

5.2) ส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานก่อสร้างที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญ 
ควรมีการจัดตั้งคณะท างานหรือผู้ที่เชี่ยวชาญ เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า 

5.3) ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริการของศูนย์ฯ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
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ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  

  
ด้านหน้าโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ด้านหน้าโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 

 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา  

  
ภายในโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ภายในโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 

 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  
ภายในโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ภายในห้องเพาะเนื้อเยื่อ 

 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม 

  
ด้านหน้าโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ภายในโรงเรือนอนุบาลต้นพันธุ์ออ้ย  
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3.3.6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  
1) สาระส าคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์โครงการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
(2) เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
1.2) เป้าหมาย และพ้ืนที่ด าเนินงาน 

(1) เมล็ดพันธุ์ข้าว 2,160 ตัน เกษตรกรมีความรู้แปรรูป 1,581 ราย ในพ้ืนที่ปลูกข้าว 
30 จังหวัด 

(2) เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 43 กลุ่ม 1,035 ราย 6,242 ไร่ ใน 16 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานและงบประมาณ กรมการข้าว งบประมาณ 45.36 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 
งบประมาณ 109.23 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) พ้ืนที่เป้าหมายโครงการ 36 จังหวัด   
(2) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ ในส่วนของ

กรมการข้าว ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 26 ราย ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ รวม 
14 ราย รวมทั้งหมด 40 ราย  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวม 266 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) งบประมาณโครงการ รวม 154.59 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว ได้รับงบประมาณ 45.36 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร ได้รับงบประมาณ 
109.23 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2561 ใช้จ่ายไป รวม 84.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.34 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ ซ่ึงใช้ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ การประชุมชี้แจง และการอบรม ทั้งนี้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานมี
แผนการเบิกจ่ายเงินในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เนื่องจากเป็นการผลิตในช่วงปลายฤดูฝน 
เก็บผลผลิตปลายเดือนตุลาคม ท าให้ต้องกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ (ตารางท่ี 3.33) 
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ตารางท่ี 3.33 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบประมาณที่ได้รับ 
ใช้จ่าย 

จ านวน ร้อยละ 
1) กรมการข้าว   45.36 29.51 65.06 
2) กรมวิชาการเกษตร 109.23 54.50 49.90 

รวม 154.59 84.01 54.34 
ที่มา: กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ณ 30 กันยายน 2561 

 
3.2) กระบวนการ (Process) การด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย กระบวนการต่าง ๆ 

ได้แก่ การประชุมชี้แจง การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
โดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 68.42 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจากส่วนกลาง ร้อยละ 31.58 
ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดราชการอ่ืน และบางส่วนไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม (ภาพที่ 3.11) ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 65.79 เห็นว่า การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 31.58 เห็นว่า ช้ากว่าแผน 
เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับฤดูการผลิต ท าให้ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงาน และ
ร้อยละ 2.63 เห็นว่า การด าเนินงานโครงการเร็วกว่าแผน (ภาพท่ี 3.12) 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.11 การเข้าร่วมประชุมชี้แจง         ภาพที่ 3.12 กระบวนการด าเนินงานโครงการ 
ที่มา: จากการส ารวจ  

   
3.3) ผลได้ (Outputs) 

(1) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หน่วยงานได้ก าหนดหลักสูตร/เนื้อหาสาระต่าง ๆ   
ตามกิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่ หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว วิ ทยาการการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และบ ารุงรักษา และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
รวมเป้าหมาย 2,995 ราย ด าเนินการได้รวม 3,009 ราย ร้อยละ 100.47 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.34)  

 

 
 

เข้าร่วม 68.42%

ไม่เข้าร่วม 32%

เป็น ไปตามแผน

  65.79%เร็วกวา่แผน   2.63%

ลา่ช้า  31.58%
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ตารางท่ี 3.34 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หน่วย: ราย 

รายการ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ    

1.1) การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว   900 900 100.00 
1.2) วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   900 900 100.00 
1.3) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และบ ารุงรักษา   160 160 100.00 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ 
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ (ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

1,035 1,049 101.35 

รวม 2,995 3,009 100.47 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร  

 
(1.1) หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และวิทยาการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว ในส่วนของกรมการข้าว ส่วนใหญ่หน่วยงานในพ้ืนที่จะด าเนินการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 
โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 50 ราย ได้รับงบประมาณวงเงิน 15,000 บาท (150 บาท/ราย) ส าหรับหน่วยงาน
ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 46.15 เห็นว่า มีปัญหาเกษตรกรสนใจค่อนข้างน้อย วิทยากรในพื้นที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมพร้อมกัน มีการจัดอบรมหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน กรมการข้าวจึงได้
จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้จากส่วนกลาง เข้าไปเป็นวิทยากรเพ่ิมเติมแล้ว อย่างไรก็ตาม การอบรมมีความจ าเป็น 
ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน เพ่ือด าเนินการด้านต่าง ๆ การด าเนินงานโครงการในช่วงระยะเวลากระชั้นชิด จึงอาจ
ท าให้การฝึกอบรมไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิทยาการผลิต
เมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการเครื่องจักรและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม
ระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.89 โดยเห็นว่า วิทยากรที่มาให้ความรู้มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์โดยตรง และ
ความรู้ที่ได้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

(1.2) หลักสูตรการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และบ ารุงรักษา กลุ่มที่มีเกษตรกรเข้าร่วม
อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือ และการดูแล บ ารุงรักษา มีระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมอบรมระดับมาก
ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.77 โดยมีความเห็นว่าวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และได้
ลงมือปฏิบัติจริง 

(1.3) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนได้เกินเป้าหมาย 
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ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายละ 500 บาท หน่วยงานได้จัดสรรค่าใช้จ่าย คือ โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารให้เกษตรกรรายละ 360 บาท เพ่ือเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารเช้า และเย็น ส่วนที่เหลือรายละ 
140 บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับการจัดอบรม 1 วัน 
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร เกษตรกรบางราย
ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการผลิตถั่วลิสงเป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาในความเข้าใจรายละเอียดด้านการจัดการ 
เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ยาป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลง เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ร้อยละ 100 ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมแปลงส าหรับ
ปลูกพืช การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์  การป้องกันและก าจัดศตัรูพืช และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ดี  

(2) การจัดหาและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในการด าเนินงานโครงการมีการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในแต่ละกิจกรรมโครงการแตกต่างกัน ดังนี้ (ตารางท่ี 3.35) 

(2.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ก าหนดเป้าหมาย จัดหา
และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง ส่งมอบแล้ว 
17 เครื่อง อีก 1 เครื่อง การจัดหาล่าช้า เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
และได้กันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด โดยส่งมอบแล้ว 18 ชุด ทั้งนี้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว ได้แก่ ชุดปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว เครื่องวัดความชื้น เครื่องเย็บกระสอบ และเครื่องชั่ง โดยเกษตรกร ร้อยละ 58.02 
เห็นว่า เครื่องมือที่ได้รับเพียงพอ และร้อยละ 41.98 ต้องการให้สนับสนุนเพ่ิม เช่น รถไถนา เครื่องอัดฟาง 
รถบรรทุก ตู้อบเมล็ดพันธุ์ รวมถึงต้องการให้เพิ่มจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนให้มากกว่า 1 ชุด 

(2.2) การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว 88 เครื่อง ส่วนกลาง ลงนามสัญญาแล้ว 73 เครื่อง ก าหนดส่งมอบให้เกษตรกร เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 5 ธ.ค.61 และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว ส่วนภูมิภาค ส่งมอบแล้ว 15 เครื่อง ทั้งนี้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว ได้แก่ เครื่องตีเยื่อกระดาษ หม้อต้มฟาง ตะแกรงกระดาษ 
อ่างกระจายเยื่อ เครื่องบดแป้ง เครื่องท าไอศกรีม ตู้แช่แข็ง เครื่อง HOMOGINIZER และเครื่องซีลสุญญากาศ 
โดยเกษตรกร ร้อยละ 24.00 เห็นว่า เครื่องมือที่สนับสนุนเพียงพอ และร้อยละ 76.00 เห็นว่า เครื่องมือที่
สนับสนุนไม่เพียงพอ ต้องการให้สนับสนุนเพิ่ม 

(2.3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือรองรับการปฏิรูป
การผลิตภาคการเกษตร โดยพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช  4 แห่ง ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 101 เครื่อง จัดหาแล้ว 97 เครื่อง และ
อีก 4 เครื่อง ไม่มีผู้เสนอราคา ทั้งนี้ การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ทุกรายการส่วนมากด าเนินการส่งมอบ
ให้แก่เกษตรกรแล้ว และเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในระดับมากที่สุดที่
ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.40  
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ตารางท่ี 3.35 การจัดหาและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว      
   1.1 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณก์ารผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าว 

กลุ่ม 18 
 

18 
 

       - เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่อง 18  - ส่งมอบเกษตรกรแล้ว 17 เครื่อง 
- อยู่ระหว่างการจัดหา เนื่องจากม ี
  การอุทธรณ์ผลการประกวดราคา 
  1 เครื่อง ได้กันเงินไว้เบิกจ่าย 
  เหลื่อมปีแล้ว 

       - ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ชุด  18 - ส่งมอบเกษตรกรแล้ว 18 ชุด 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ      
   - สนับสนุนเครื่องมือพัฒนาผลติภัณฑ์
แปรรูปข้าว 

เครื่อง 88  - ส่งมอบเกษตรกรแล้ว 15 เครื่อง 
- ลงนามสัญญาแล้ว 73 เครื่อง  ก าหนด
ส่งมอบให้เกษตรกร เสร็จสิ้นภายในวันที่ 
5 ธ.ค. 61 และได้กันเงินเหลื่อมปแีล้ว 

3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชฯ 
  - พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเมลด็พันธ์ุพืช 
  - จัดหาอุปกรณ ์เครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพ 

 
 

แห่ง 
 

เครื่อง 

 
 
4  
 

101 

 
 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
- จัดหาได้แล้ว 97 เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ 4 เครื่อง ไม่มผีู้เสนอราคา 

รวม แห่ง/เครื่อง/
ชุด 

229 - ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 แห่ง 
- ส่งมอบเกษตรกรแล้ว 50 เครื่อง/ชุด 
- รอส่งมอบให้เกษตรกร 73 เครื่อง 
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 1 เครื่อง 
- จัดหาได้แล้ว 97 เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ 4 เครื่อง ไม่มผีู้เสนอราคา 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร  

 
(3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิต

ภาคการเกษตร ผลการด าเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม 
1,035 ราย ครบตามเป้าหมาย แต่เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม มีฝนตกชุกท าให้เกษตรกร
ผู้ผลิตถั่วลิสง จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกการผลิต ผลการด าเนินงาน ณ เดือนกันยายน จึงมีเกษตรกรในเครือข่ายฯ 
43 กลุ่ม 977 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย 
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3.4) ผลลัพธ์ 
(1) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช โดยเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ด าเนินการได้ 

977 ราย 6,551 ไร่ ร้อยละ 94.40 และ 104.95 ของเป้าหมาย 1,035 ราย 6,242 ไร่  จ าแนกแต่ละชนิดพืช 
ได้แก่ (1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 212 ราย 2,094 ไร่ ร้อยละ 81.54 และ 107.38 ของเป้าหมาย 260 ราย 
1,950 ไร่ (2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 243 ราย 3,384 ไร่ ร้อยละ 105.65 และ 107.43 ของเป้าหมา ย 
230 ราย 3,150 ไร่  (3) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 502 ราย 991 ไร่ ร้อยละ 95.62 และ 93.49 ของเป้าหมาย 
525 ราย 1,060 ไร่ และ (4) ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์หลัก 20 ราย 82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
(ตารางท่ี 3.36) 

 

ตารางท่ี 3.36 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ร้อยละ 

1) ถั่วเหลือง ราย 260 212.00 81.54 
 ไร ่ 1,950 2,094.00 107.38 
2) ถั่วเขียว ราย 230 243 95.62 
 ไร ่ 3,150 3,384 93.49 
3) ถั่วลิสง ราย 525 502 105.65 
 ไร ่ 1,060 991 107.43 
4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ราย 20 20 100.00 
 ไร ่ 82 82 100.00 

รวม ราย 1,035 977 94.40 
 ไร่ 6,242.00 6,551 104.95 

ที่มา: รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมวิชาการเกษตร 

 
(2) ความเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ จากการส ารวจความคิดเห็น  และ

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 กิจกรรม ในภาพรวมของโครงการด้านต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่ เห็นว่า เหมาะสมในระดับมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.50 คะแนน โดยเห็นว่า การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้จริง เกษตรกรมีอาชีพทางเลือก และสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น ดังนี้  
(ตารางท่ี 3.37) 

(2.1) ความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.64 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
จากหน่วยงานส่วนกลาง ทราบวัตถุประสงค์โครงการตั้งแต่เริ่มต้น ได้รับข้อมูลจากกรมต้นสังกัดโดยตรง ท าให้มี
ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีบางรายเห็นว่า โครงการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินการบ่อยท าให้เจ้าหน้าที่
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เกิดความสับสน บางรายไม่ได้รับการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจากส่วนกลาง และแนวทางการ
ด าเนินงานและขั้นตอนบางอย่างยังไม่ชัดเจน 

(2.2) การคัดเลือกกลุ่ม/เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการก าหนดเกณฑ์
คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ และอยู่
ในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีระดับภาค เจ้าหน้าที่เห็นว่า เหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.73 
เนื่องจาก การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานการการพิจารณาที่ชัดเจน กลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกค่อนข้างมี
ศักยภาพสูงท าให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ดี และเกษตรกรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปลูกพืชชนิดนั้น 
อยู่แล้วโครงการนี้จึงเป็นการต่อยอดอาชีพให้แก่เกษตรกรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 
แต่บางจังหวัดเห็นว่า ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรนั้นเวลามีค่อนข้างจ ากัดและเร่งด่วนท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถคัดเลือกเกษตรกรได้อย่างได้มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรบางกลุ่มไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน
จึงท าให้การด าเนินโครงการค่อนข้างช้า  

(2.3) การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับข้าราชการในจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงาน
โครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่เห็นว่า เหมาะสมในระดับมาก ค่าคะแนน 8.08 โดยมีการประชุม
ชี้แจงให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานของโครงการ กับหน่วยงาน ในเวทีประชุมต่าง ๆ เช่น 
เทศบาล ฯลฯ และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน แต่มีบางจังหวัด เห็นว่า การนัดประชุมค่อนข้าง
เร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดงานราชการอ่ืน และบางจังหวัดได้รับค าชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการหลังจากด าเนินโครงการแล้ว 

(2.4) วิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่เห็นว่า เหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.97 เนื่องจากถ่ายทอดความรู้ได้ตรงหลักสูตรและครอบคลุมเนื้อหา 
ในหลักสูตรทั้งหมด วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรมเป็นอย่างดีและเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎีจึงท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

(2.5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ เห็นว่า เหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.40 โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่โครงการสนับสนุนมีความจ าเป็นและตรงต่อความต้องการของเกษตรกรมาก ซึ่งจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช้ประโยชน์ โดยบางส่วนได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์แล้วแต่ยังไม่ครบ และบาง
จังหวัดอยู่ระหว่างท าสัญญา  

(2.6) ความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่เห็นว่า เหมาะสม
ในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.16 โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ระยะเวลาพอเหมาะ แต่บางส่วนเห็นว่า ะยะเวลา
ด าเนินการสั้นเกินไป กระชั้นชิด ค่อนข้างรวบรัดท าให้ทุกอย่างเร่งรีบ ควรเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงานไม่สอดคล้องกับฤดูการผลิต  
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ตารางท่ี 3.37 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานโครงการ  

รายการ ค่าคะแนน แปลผล 
1) ความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินโครงการ 8.64 มากที่สุด 
2) การคัดเลือกกลุ่ม/เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8.73 มากที่สุด 
3) การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับข้าราชการในระดับจังหวัด 8.08 มาก 
4) วิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 8.97 มากที่สุด 
5) การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 8.40 มากท่ีสุด 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 8.16 มาก 

เฉลี่ย 8.50 มากที่สุด 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
4.3) ความเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร  จากการส ารวจความเห็นและความพึงพอใจ

ของเกษตรกร ทั้ง 3 กิจกรรม ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของโครงการ พบว่า เหมาะสมในระดับมากที่สุด
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.90 โดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.38) 

(1) คุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน เกษตรกร เห็นว่า คุณภาพ
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สนับสนุน มีคุณภาพในระดับมาก ค่าคะแนน 8.09 โดยมีความเห็นว่าอุปกรณ์
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ มีคุณภาพ สภาพการใช้งานใหม่ตรงตามความต้องการ 
แต่ขณะที่บางราย เห็นว่า เครื่องมือฯ ที่ได้รับมีขนาดเล็กไม่สามารถท าการผลิตได้ทีละมาก ๆ และบางราย
เพ่ิงได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ จึงยังไม่ได้ใช้งาน 

(2) การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกร เห็นว่า ความรู้ที่
ไดร้ับอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.95 โดยเห็นว่าความรู้ที่ได้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง วิทยากร
อธิบายเข้าใจง่าย รู้ถึงวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีด้วยตัวเอง ขณะที่บางรายไม่สามารถจ าเนื้อหาที่อบรมได้ 

(3) การปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร เห็นว่า 
การปฏิบัติตามเทคโนโลยีฯ ในการจัดท าแปลงอยู่ในระดับมากทีสุด ค่าคะแนน 9.27  

(4) ความพึงพอใจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ เกษตรกรเห็นว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 9.27 โดยเมล็ดพันธุ์งาม อัตราการงอกเกือบ 100% และไม่มีสิ่งปนเปื้อน 
แต่บางราย พบว่า เมล็ดพันธุ์ลีบ และข้ึนรา ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้ท าการติดตามเพ่ือแก้ปัญหาแล้ว 

(5) ความพึงพอใจต่อชนิดเมล็ดพันธุ์ที ่ได้รับ เกษตรกรเห็นว่า ชนิดพันธุ์ที ่ได้รับ
การสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 9.37 โดยพันธุ์ที่ได้รับมีอัตราการงอกและโตเร็ว พันธุ์เชียงใหม่ 
60 ให้ผลผลิตดี ลูกดก ฝักใหญ่ และเปลือกบางแกะง่าย บางรายได้รับเมล็ดพันธุ์ลีบและเหี่ยว ซึ่งกรมวิชาการเกษตร
ได้ท าการติดตามเพ่ือแก้ปัญหาแล้ว 
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ตารางท่ี 3.38 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อผลการด าเนินงานโครงการ 
 

รายการ ค่าคะแนน แปลผล 
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ   
1) คุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน  8.09 มาก 
2) การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์  8.83 มากที่สุด 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ   
3) การปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 8.95 มากที่สุด 
4) ความพึงพอใจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ 9.27 มากที่สุด 
5) ความพึงพอใจต่อชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ 9.37 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.90 มากที่สุด 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
3.4) ความคาดหวังผลจากการด าเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นต่อผลการด าเนินงาน

โครงการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (ตารางท่ี 3.39) 
(1) การช่วยให้สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้น ในระดับ

มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.72 เนื่องจากสถาบันเกษตรกรบางแห่งท าการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลานาน 
จึงมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน ก็สามารถลดภาระงานให้แก่
กลุ่มเกษตรกรได้ ท าให้การผลิตเมล็ดพันธุ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมล็ดพันธุ์ก็มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีข้ึน 
และได้รับการควบคุมมาตรฐานการผลิตจากเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะสร้างความเข็มแข็งในกลุ่ม
เกษตรกรได้ในอนาคต  เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถท าให้ในอนาคต
เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เองและสามารถจ าหน่ายได้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้น 
และเกษตรกรสามารถแปรรูปสินค้าที่มีอยู่ให้มีราคาที่สูงขึ้นได้  ทั้งนี้ บางจังหวัดไม่ได้รับการอบรม ในส่วน
การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 

(2) การช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและมีคุณภาพ 
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.50 เนื่องจาก ผลผลิตที่ได้สามารถน าไปต่อยอดโดยการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า และหากสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ สามารถน าไปจ าหน่าย ซึ่งช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
แต่บางกลุ่ม มีความเห็นว่าอุปกรณ์ที่สนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ ควรมีการ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนอื่น   

(3) สร้างความรู้และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.83 เนื่องจากเกษตรกรมีองค์ความรู้ และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดี โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และตลอดช่วงการด าเนินโครงการนั้นมีเจ้าหน้าที่
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จากหน่วยงานลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามประเมินผลให้ค าแนะน าเพ่ือช่วยแก้ปัญหา  ทั้งนี้ บางรายมีความเห็นว่า 
เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงเพียงบางส่วนเท่านั้น 

(4) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.08 โดยเห็นว่า 
เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างน้อย ร้อยละ 90 การผลิตเมล็ดพันธุ์จะดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีอุปกรณ์
คัดเมล็ดพันธุ์และเครื่องเกี่ยวนวดที่ใช้ภายในกลุ่ม เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี โดยผ่าน
การแนะน าและตรวจแปลงจากหน่วยงาน ทั้งนี้บางรายเห็นว่า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมระหว่างการผลิตด้วย  

(5) สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 8.62 เนื่องจาก เกษตรกรมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี และมีความเข้มแข็ง สามัคคี เกษตรกรมี
อาชีพทางเลือกที่มั่นคง ที่มีต้นทุนการผลิตต่ า จึงสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในอนาคต สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บางรายเห็นว่า ผลผลิตที่ได้มีปริมาณต่ าไม่คุ้มกับต้นทุน
ที่เสียไป และการเก็บเก่ียวในช่วงฤดูฝนเกษตรกรไม่มีลานตากผลผลิตท าให้เกิดความเสียหายได้  
 

ตารางที่ 3.39 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ  
 

รายการ ค่าคะแนน แปลผล 
1) โครงการช่วยให้สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเมลด็พันธุ์เพิ่มขึ้น 8.72 มากที่สุด 
2) โครงการช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรปูข้าว และมีคณุภาพ  8.50 มากที่สุด 
3) สร้างความรู้และทักษะในการผลิตเมลด็พันธ์ุพืชคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกร 8.83 มากที่สุด 
4) คุณภาพเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตได ้ 8.08 มาก 
5) สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 8.62 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.55 มากที่สุด 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
5) ข้อค้นพบ  

5.1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  
(1) การด าเนินงานโครงการโดยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ในส่วนที่จัดหาโดยส่วนกลางอยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มเกษตรกรได้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพียงบางส่วน 
ซึ่งสามารถใช้งานได้แต่ไม่เพียงพอส าหรับการผลิตและแปรรูปสินค้า   อีกทั้งเครื่องมือที่สนับสนุนบางชนิด
ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานของเกษตรกร ท าให้การด าเนินงานบางพ้ืนที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานให้เห็น
ถึงความส าเร็จตามเป้าหมายโครงการ 

(2) ระยะเวลาการด าเนินโครงการค่อนข้างสั้นและเร่งด่วน ท าให้เครื่องมืออุปกรณ์ 
ในบางรายการ ที่จัดซื้อจัดหามีความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  บางรายการยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ เช่น 
รถเกี่ยวนวดข้าว เกษตรกรต้องฝึกหัดขับก่อน จึงสามารถน าไปใช้ได้จริง  จังหวัดสกลนครยังไม่ถึงฤดูกาล
เก็บเก่ียวจึงยังไม่ได้ใช้งาน  
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5.2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ  
(1) ระยะเวลาในการคัดเลือกเกษตรกรมีน้อยและไม่เป็นระบบมากพอ เนื่องจากมี

เกษตรกรบางรายลงชื่อเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 โครงการ และในส่วนของการท าความเข้าใจในโครงการ
เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งท าให้เกษตรกรบางรายเกิดความ
สับสนไม่เข้าใจ    

(2) ช่วงเวลาในการจัดอบรมควรจัดก่อนฤดูกาลท าการเกษตร เนื่องจากเป็นช่วงที่
เกษตรกรว่างและสามารถเข้าร่วมการอบรมได้  

(3) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูฝน เก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561 
ท าให้ต้องกันเงินเหลื่อมปี ส าหรับการจ้างเก็บเกี่ยว และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และปริมาณน้ าฝนด้วย  

6) ข้อเสนอแนะ  
6.1) ควรมีการส ารวจความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในกลุ่มเกษตรกรก่อนให้การ

สนับสนุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
6.2) การส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ บางรายการที่ต้องใช้ความช านาญในการใช้ ควรส่งมอบ

ให้เร็ว เพ่ือให้เกษตรกรได้ทดลองใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อน 
6.3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรองรับสินค้าที่

กลุ่มเกษตรกรผลิตหรือแปรรูปขึ้น และก าหนดราคาขายที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ 
6.4) เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน ต้องมีการติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า

แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ควรมีการชี้แจงตั้งแต่เริ่มโครงการ และควรแบ่งแยกระหว่างกิจกรรมภายในกรม
ให้ชัดเจน 

6.5) ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
พัฒนาตนเอง และอยากเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
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ประมวลภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรม ที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและตลาดเฉพาะ (กข.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ (วก.) 
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3.3.7 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมาโครงการ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์
สัตว์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศ ในแต่ละปีมีการพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากแต่ละปีกรมปศุสัตว์
ได้รับงบประมาณค่อนข้างจ ากัด และรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ได้น าเข้าเป็นรายได้แผ่นดินไม่น้อยกว่าปีละ 
90 ล้านบาท แต่ไม่สามารถน ากลับใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์เพ่ือการจ าหน่ายให้กับเกษตรกรได้ ดังนั้นกรมปศุสัตว์ 
จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ขึ้น เพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจ าหน่ายให้กับเกษตรกร
รายย่อย และเครือข่ายการผลิต ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง 
และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรได้ 

1.2) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกร
รายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ 

1.3) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์และศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ รวม 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีและน้ าเชื้อสุกรให้กับเกษตรกร
รายย่อยและเครือข่ายจ านวน 19,000 ราย ในพ้ืนที ่77 จังหวัด 

1.4) หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ด าเนินงานโดย กรมปศุสัตว์ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จ านวน 140,000,000 บาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล  
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของ

แตล่ะศูนย์ 38 ศูนย ์และเกษตรกรที่ซื้อพันธุ์สัตว์จากโครงการแล้ว จ านวน 147 ราย 
2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 
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3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร กรมปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์รวมทั้งสิ้น 140 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
ทั้งหมด 115.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เห็นว่า
งบประมาณดังกล่าว มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ ร้อยละ 100  ส าหรับความทันเวลาของงบประมาณ 
ร้อยละ 94.74 เห็นว่างบประมาณมีความทันเวลาต่อการด าเนินโครงการ และร้อยละ 5.26 เห็นว่างบประมาณ
มาไม่ทันเวลา  โดยควรจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนด (ตารางที่ 3.40) 

 

 



82 

ตารางท่ี 3.40 ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเพียงพอ 100.00 

1.1 เพียงพอ 100.00 
1.2 ไม่เพียงพอ - 

2. ความทันเวลา 100.00 
2.1 ทันเวลา 94.74 
2.2 ไม่ทันเวลา 5.26 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

(2) การประชาสัมพันธ์โครงการ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า 
ศูนย์ฯ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ   ในพ้ืนที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
บุคคลมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯก านัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมา 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Face book /เว็บไซต์ ของศูนย์วิจัยฯ ปศุสัตว์อ าเภอ และปศุสัตว์
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 63.16 และสื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 26.32 (ตารางที่ 3.41) 
 

ตารางท่ี 3.41 การประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที ่
 

รายการ ร้อยละ 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ  

1.1 มีการประชาสมัพันธ์ 100.00 
1.2 ไม่มีการประชาสมัพันธ์ - 

2. สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ  
2.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Face book, Application, เว็บไซตต์่าง ๆ) 63.16 
2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร,โปสเตอร ์จากกรมปศสุัตว์) 26.32 
2.3 สื่อบุคคล ( จนท.ศูนย์วิจัยฯ , อบต., ก านัน, ผญบ.) 94.74 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหต ุ: สื่อท่ีใช้ประชาสมัพันธ์ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 
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3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง/แปลงหญ้า การด าเนินงานโครงการศูนย์ขยายพันธุ์

และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ฯ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แปลงหญ้า และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของ
ศูนย์ฯ ทั้งนี้เพ่ือให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถผลิตพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งแต่ละศูนย์ได้มีการด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว 

(2) การเลี้ยงพ่อ/แม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกและน้ าเชื้อ กิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
โครงการฯ นอกจากการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ แล้ว ยังมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกรเพ่ือ
ผลิตน้ าเชื้อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์ผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี จ.ราชบุรี โดยขณะนี้ได้มี
การผลิตน้ าเชื้อสุกรจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว และในส่วนของการเลี้ยงแม่พันธุ์สัตว์เพ่ือขยายเป็นแม่พันธุ์
สัตว์ทดแทนแม่พันธุ์สัตว์เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกสัตว์พันธุ์ดีจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในระยะต่อไป 
ซึ่งด าเนินงานโดยศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 38 แห่ง พบว่า มีการเลี้ยงแม่พันธุ์สัตว์เพ่ือ
ขยายเป็นแม่พันธุ์สัตว์ทดแทนแล้ว รวมทั้งมีการผลิตลูกสัตว์พันธุ์ดีจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรแล้วเช่นเดียวกัน 
 

3.3) ผลได้ (Outputs) (ตารางที่ 3.42) 
(1) ศูนย์ฯ ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แปลงหญ้า และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
ของศูนย์ฯ เพ่ือให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถผลิตพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้นั้น ผลการด าเนินงาน พบว่า ทั้ง 38 ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง แปลงหญ้า และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของศูนย์ฯ แต่มีรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ่อหมัก ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าเป็นการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงบลงทุน จึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรายการงบลงทุน ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
เกิดความล่าช้าบ้าง แต่ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

(2) แม่พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ การผลิตแม่พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ือขยายเป็นแม่พันธุ์
สัตว์ทดแทนแม่พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่เดิมของแต่ละศูนย์ฯ พบว่า แต่ละศูนย์ฯ สามารถด าเนินการคัดเลือกแม่พันธุ์
สัตว์ที่มีคุณภาพได้แล้วครบตามเป้าหมาย จ านวน 25,169 ตัว ซึ่งแม่พันธุ์สัตว์ดังกล่าวทางศูนย์ฯ จะเลี้ยงเพ่ือ
ผลิตลูกจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในระยะต่อไป  

(3) สัตว์พันธุ์ดี/น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้ 
(3.1) สัตว์พันธุ์ดี การผลิตสัตว์พันธุ์ดีเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในระยะแรก

เป็นพันธุ์สัตว์ที่ผลิตได้จากงานผลิตสัตว์ในงบประมาณประจ าปีของแต่ละศูนย์ฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า 
มีการผลิตและจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรแล้ว 24,116 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของเป้าหมาย 
1,838,488 ตัว  
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(3.2) น้ าเชื้อสุกร มีการผลิตน้ าเชื้อสุกรแล้ว 2,531 โด๊ส  คิดเป็นร้อยละ 84.37 
ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส  โดยจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกรให้กับเกษตรกรแล้วได้ 2,178 โด๊ส  คิดเป็นร้อยละ 72.60 
ของเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อ  

(4) เกษตรกรได้รับสัตว์พันธุ์ดี  ในการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์จากโครงการฯ ให้แก่
เกษตรกรนั้น ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรไว้ 3 ประเภท โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้   

(4.1) เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้านปศุสัตว์/เกษตรกรตามโครงการ
เพ่ิมทักษะอาชีพ  

(4.2) เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม  
(4.3) เกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ โดยเกษตรกรต้องยื่นแบบค าขอ

จองสัตว์ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และให้ปศุสัตว์อ าเภอท าการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ความพร้อม
ในการเลี้ยงสัตว์ และรับรองเกษตรกร จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมรายชื่อส่งให้กับ
ศูนย์ฯ เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรต่อไป ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อพันธุ์สัตว์ได้ 1 ครั้ง/ราย และเพียงชนิด
เดียวเท่านั้น ผลการด าเนินงาน พบว่า มีการจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรแล้ว 612 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.26 
ของเป้าหมาย 18,800 ราย และมีการจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกรให้แก่เกษตรกรแล้ว 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.00 
ของเป้าหมาย 200 ราย  

 

ตารางท่ี 3.42 ผลได้จากการด าเนินงานโครงการศูนย์ขยายพันธุ์ฯ 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ศูนย์ ฯ ท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ด ี ศูนย ์          38      38 100.00 
2. แม่พนัธุส์ัตว์ที่มีคณุภาพ  ตัว     25,169 25,169 100.00 
3. สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได ้ ตัว 1,838,488 24,116     1.31 
4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลติได ้ โด๊ส       3,000   2,531  84.37 
5. เกษตรกรได้รับสัตว์พันธุ์ด ี ราย     18,800      612    3.26 
6. เกษตรกรที่ซื้อน้ าเชื้อสุกร และปริมาณน้ าเชื้อ
สุกรที่จ าหน่าย 

ราย 
โด๊ส 

        200 
     3,000 

    186 
  2,178 

 93.00 
 72.60 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมปศุสัตว์  
 

ในส่วนของราคาพันธุ์สัตว์ที่จ าหน่าย กรมปศุสัตว์ ได้มีประกาศลงวันที่  5 
มิถุนายน 2561 ก าหนดราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 และได้ประชาสัมพันธ์/ประกาศเชิญชวนให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ามาจองพันธุ์สัตว์ได้ที่
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ตารางที่ 3.43) 
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ตารางท่ี 3.43 ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต(พันธุ์สัตว์)ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 

ประเภทสัตว์คัดออก ชนิดสัตว์ ชนิดพันธุ์ เพศ อายุ/น้ าหนัก 

 
ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 
ราคาประกาศ 

(ใหม่) 

เปรียบเทียบราคา
ประกาศ (ใหม่/เดิม) 

หมายเหตุ 
ลดลง  
(บาท) 

ลดลง  
(%) 

1.สัตว์พันธุ์คัดออก โคเนื้อ บราห์มัน ตาก  ผู ้ หย่านม - 6 ปี กก.ละ 120 บาท กก.ละ 100 บาท 20 17 จ าหน่ายต่อตัว ตามเพศ 
  กบินทร์บุรี ภูพาน  มากกว่า 6 ปี กก.ละ 110 บาท กก.ละ 90 บาท 20 18 และน้ าหนัก 
   เมีย หย่านม - 10 ปี กก.ละ 140 บาท กก.ละ 120 บาท 20 14  

    มากกว่า 10 ปี กก.ละ 130 บาท กก.ละ 110 บาท 20 15  
  พื้นเมือง ผู ้ หย่านม - 6 ปี กก.ละ 90 บาท กก.ละ 75 บาท 15 17  
    มากกว่า 6 ปี กก.ละ 80 บาท กก.ละ 70 บาท 10 13  
   เมีย หย่านม - 9 ปี กก.ละ 110 บาท กก.ละ 90 บาท 20 18  
    มากกว่า 9 ปี กก.ละ 100 บาท กก.ละ 75 บาท 25 25  
  ชาฮิวาล ผู ้ ทุกอายุ กก.ละ 90 บาท กก.ละ 75 บาท 15 17  
   เมีย ทุกอายุ กก.ละ 100 บาท กก.ละ 85 บาท 15 15  
 โคนม ขาว - ด า และพันธุ์

ผสม 
เมีย หย่านม - 14 ปี กก.ละ 100 บาท กก.ละ 85 บาท 15 15 ใช้ราคาจ าหน่ายต่อตัว  

ตามเพศและน้ าหนัก 
 กระบือ พื้นเมือง ผู ้ หย่านม - 8 ปี กก.ละ 120 บาท กก.ละ 100บาท 20 17 จ าหน่ายต่อตัว ตามเพศ 
    มากกว่า 8 ปี กก.ละ 110 บาท กก.ละ 90 บาท 20 18 และน้ าหนัก 
   เมีย หย่านม - 10 ปี กก.ละ 120 บาท กก.ละ 100 บาท 20 17  
    มากกว่า 10 ปี กก.ละ 110 บาท กก.ละ 90 บาท 20 18  
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ตารางท่ี 3.43 ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต(พันธุ์สัตว์)ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  
 

ประเภทสัตว์คัดออก ชนิดสัตว์ ชนิดพันธุ์ เพศ อายุ/น้ าหนัก 

 
ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 
ราคาประกาศ 

(ใหม่) 

เปรียบเทียบราคา
ประกาศ (ใหม่/เดิม) 

หมายเหตุ 
ลดลง 
(บาท) 

ลดลง 
(%) 

 สุกร ทุกชนิดพันธุ์ ทุกเพศ น้ าหนักตัวไม่เกิน  
12 กก. 

ตัวละ 1,300 บาท 
(นน.เกินคิด กก.ละ 
50 บาท) 

ตัวละ 1,100 บาท 
(นน.เกินคิด กก.ละ 
50 บาท) 

200 15 จ าหน่ายต่อตวั ทั้งเพศผู้และเพศเมีย 
หรือตามน้ าหนกัตัว 

  ทุกชนิดพันธุ์ ทุกเพศ ผ่านการทดสอบ กก.ละ 60 บาท กก.ละ 50 บาท 10 17  

  หมูด าเชียงใหม่  น้ าหนักตัวไม่เกิน  
12 กก. 

ตัวละ 1,300 บาท 
(นน.เกินคิด กก.ละ 
50 บาท) 

ตัวละ 1,100 บาท 
(นน.เกินคิด กก.ละ 
50 บาท) 

200 15  

 แพะ แกะ ทุกชนิดพันธุ์ ทุกเพศ ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 120 บาท กก.ละ 100 บาท 20 17 จ าหน่ายต่อตัว ทั้งเพศผู้และเมีย 

 ไก่/ไก่งวง ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ คละเพศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 15 บาท ตัวละ 10 บาท 5 20  
  ไก่ไข่ เพศผู้ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท ตัวละ 1 บาท 1 50  
   เพศเมีย ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 16 บาท ตัวละ 14 บาท 2 13  
   คละเพศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท ตัวละ 10 บาท 2 17  
  ไก่งวงคละเพศ คละเพศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท ตัวละ 32 บาท 3 9  
 เป็ด/ห่าน เป็ดเทศคละเทศ คละเพศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท ตัวละ 20 บาท 5 20  
  เป็ดไข่ เพศผู้ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท ตัวละ 1 บาท 1 50  
  เป็ดไข่ เพศเมีย ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท ตัวละ 10 บาท 2 17  
  ห่านคละเพศ คละเพศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท ตัวละ 30 บาท 5 14  
 นก นกกระทา คละเทศ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 3 บาท ตัวละ 2 บาท 1 33 อายุมากกว่า 1 สัปดาห์ และเหลือ

จากทดแทน จ าหน่ายตามท้องตลาด 
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ตารางท่ี 3.43 ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต(พันธุ์สัตว์)ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  
 

ประเภทสัตว์คัดออก ชนิดสัตว์ ชนิดพันธุ์ เพศ อายุ/น้ าหนัก 

 
ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 
ราคาประกาศ 

(ใหม่) 

เปรียบเทียบราคา
ประกาศ (ใหม่/เดิม) 

หมายเหตุ 
ลดลง 
(บาท) 

ลดลง 
(%) 

2. สัตว์คัดออก โคเนื้อ บราห์มัน ตาก  ผู ้ ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 75 บาท กก.ละ 65 บาท 10 13 จ าหน่ายต่อตัว ตามเพศ 
  กบินทร์บุรี ภูพาน เมีย ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 75 บาท กก.ละ 55 บาท 20 27 และน้ าหนัก 
  พื้นเมือง ผู ้ ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 60 บาท กก.ละ 50 บาท 10 17  
   เมีย ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 60 บาท กก.ละ 50 บาท 10 17  
  พันธุ์ลูกผสม ผู ้ ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 75 บาท กก.ละ 65 บาท 10 13  
   เมีย ทุกอายุ/น้ าหนัก กก.ละ 75 บาท กก.ละ 65 บาท 10 13  
  ชาฮิวาล ผู ้ ทุกอายุ กก.ละ 75 บาท กก.ละ 60 บาท 15 20  
   เมีย ทุกอายุ กก.ละ 75 บาท กก.ละ 60 บาท 15 20  
 โคนม พันธุ์ผสม ผู ้ อายุไม่เกิน 1 เดือน ตัวละ 500 บาท ตัวละ 400 บาท 100 20 จ าหน่ายต่อตัว ตามเพศ 
    อายุมากกว่า 1 เดือน กก.ละ 65 บาท กก.ละ 55 บาท 10 15 และน้ าหนัก 
 กระบือ พื้นเมือง ผู ้ ทุกอายุ กก.ละ 60 บาท กก.ละ 50 บาท 10 17 จ าหน่ายต่อตัว ตามเพศ 
   เมีย ทุกอายุ กก.ละ 60 บาท กก.ละ 50 บาท 10 17 และน้ าหนัก 
 สุกร 

แพะ แกะ 
กวาง 

ทุกชนิดพันธุ์ ทุก
เพศ 

 จ าหน่ายตามราคา 
ท้องตลาด 

จ าหน่ายตามราคา 
ท้องตลาด 

- - จ าหน่ายต่อตัว ท้ังเพศผู้และ
เพศเมีย หรือตามน้ าหนักตัว 

     เฉลี่ยต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์) ลดลง 18.46  

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมปศุสัตว์  
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3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcome) 
(1) เกษตรกรมีต้นทุนค่าพันธุ์สัตว์ลดลง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ซื้อพันธุ์สัตว์

จากโครงการแล้ว พบว่า เกษตรกร มีต้นทุนพันธุ์สัตว์ลดลง  เนื่องจากสามารถซื้อพันธุ์สัตว์จากโครงการได้
ในราคาถูกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยพันธุ์สัตว์ที่เกษตรกรซื้อได้ในราคาถูกลง ได้แก่ 1) แพะ ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรซื้อพันธุ์สัตว์ในราคาเฉลี่ย 124 บาท/กก. หลังเข้าร่วมโครงการซื้อพันธุ์สัตว์ได้ในราคา
เฉลี่ย 100 บาท/กก. ราคาลดลงเฉลี่ย 24 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของราคาเดิม 2) เป็ดเทศ ก่อน
เข้าร่วมโครงการเกษตรกรซื้อพันธุ์สัตว์ในราคาเฉลี่ย 25 บาท/ตัว  หลังเข้าร่วมโครงการซื้อพันธุ์สัตว์ได้ใน
ราคาเฉลี่ย 20 บาท/ตัว ราคาลดลงเฉลี่ย 5 บาท/ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ของราคาเดิม 3) สุกร ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรซื้อพันธุ์สัตว์ในราคาเฉลี่ย 1,765 บาท/ตัว หลังเข้าร่วมโครงการซื้อพันธุ์สัตว์ ได้ในราคาเฉลี่ย 
1,471 บาท/ตัว ราคาลดลงเฉลี่ย 294 บาท/ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของราคาเดิม  และ 4) ไก่พ้ืนเมือง ก่อน
เข้าร่วมโครงการเกษตรกรซื้อพันธุ์สัตว์ในราคาเฉลี่ย 13 บาท/ตัว หลังเข้าร่วมโครงการซื้อพันธุ์สัตว์ได้ในราคา
เฉลี่ย 10 บาท/ตัว ราคาลดลงเฉลี่ย 3 บาท/ตัว คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของราคาเดิม (ตารางที ่3.44) 
 

ตารางท่ี 3.44 ราคาพันธุ์สัตว์ทีเ่กษตรซื้อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ชนิดพันธุส์ัตว์ หน่วยนับ 
ราคาพันธุ์สัตว์ที่เกษตรกรซ้ือ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ราคาลดลง ร้อยละของราคาท่ีลดลง 

1. แพะ  
2. เป็ดเทศ  
3. สุกร 
4. ไก่พ้ืนเมือง 

บาท/กก. 
บาท/ตัว 
บาท/ตัว 
บาท/ตัว 

  124 
   25 
1,765 
   13 

  100 
    20 
1,471 
   10 

 24 
   5 
294 
    3 

19.35 
20.00 
16.66 
23.08 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

 
(2) รายได้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ในส่วนของรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก

อยู่ระหว่างการเลี้ยง เกษตรกรยังไม่ได้ขายผลผลิตจึงยังไม่ทราบผลการเปลี่ยนแปลง 
3.5) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร 

(1) การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯของเกษตรกร  ในส่วนของการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ พบว่า เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฯ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ ก านัน  และผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95.92 รองลงมา 
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายปิดประกาศจากกรมปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 4.08 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Face book /เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ปศุสัตว์อ าเภอ และปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 3.40 
(ตารางท่ี 3.45) 
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ตารางท่ี 3.45 สื่อที่เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. สื่อบุคคล ( จนท.ศูนย์วิจัยฯ /ปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด, อบต., ก านัน, ผญบ.) 95.92 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร, โปสเตอร์จากกรมปศุสัตว์) 4.08 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook, Application, เว็บไซต์ต่าง ๆ) 3.40 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : ประเภทสื่อท่ีเกษตรกรได้รับทราบตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
(2) ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  จากการสอบถามเกษตรกรที่ได้ซื ้อ

พันธุ์สัตว์จากโครงการแล้ว พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการมากที่สุด ที่คะแนน
เฉลี่ย 8.88 โดยมีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.32 พึงพอใจต่อราคา
ของพันธุ์สัตว์ที่ซื้อจากศูนย์มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.90 พึงพอใจต่อคุณภาพของสัตว์ที่ซื้อจากศูนย์มากที่สุด 
ที่คะแนนเฉลี่ย 8.80 และพึงพอใจต่อความทันเวลาของพันธุ์สัตว์ที่ซื้อจากศูนย์มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.44 
(ตารางท่ี 3.46) 
 

ตารางท่ี 3.46 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ   
 

รายการ คะแนน แปลผล 
1. คุณภาพของสัตว์ที่ซื้อจากศูนย์ 8.80 มากที่สุด 
2. ราคาของพันธุ์สัตว์ที่ซื้อจากศูนย์ 8.90 มากที่สุด 
3. ความทันเวลาของพนัธุ์สัตว์ตอ่ความต้องการใช้ ที่ซื้อจากศูนย์ 8.44 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที ่ 9.32 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.88 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4) ข้อค้นพบ  

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นแบบค าขอจองพันธุ์สัตว์มีจ านวนน้อย เนื่องจากเกษตรกร
บางส่วนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์จากโครงการ  และบางส่วนเห็นว่าขั้นตอน
การขอรับสิทธิ์  มีความยุ่งยากจึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้เกษตรกรยังเห็นว่าจ านวนพันธุ์สัตว์ที่
สามารถซื้อได้  มีจ านวนน้อย ไม่คุ้มกับค่าเดินทางมาซื้อพันธุ์สัตว์ที่ศูนย์ฯ เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ไกล
จากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ จึงไม่สะดวกในการเดินทางมาซื้อพันธุ์สัตว์จากศูนย์ ฯ  
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5) ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่

ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนในการขอจอง
พันธุ์สัตว์ ราคาพันธุ์สัตว์ที่จ าหน่ายซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และพ้ืนที่ตั้งศูนย์ฯ ที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่
เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมากที่สุด  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาซื้อพันธุ์สัตว์จากโครงการเพ่ิมขึ้น  
นอกจากการเพิ่มประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว พันธุ์สัตว์ที่แต่ละศูนย์ฯ ผลิตควรเป็นพันธุ์สัตว์ที่มีประวัติ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของตลาด และมีคุณลักษณะที่เกษตรกรต้องการ เช่น เลี้ยงง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี เป็นที่
ต้องการของตลาด  
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3.3.8 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  เป็นโครงการใหญ่ที่ร่วมบูรณาการ

ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร 
ด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 4 โครงการย่อย โดยมีสาระส าคัญของโครงการ 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

1.1) สาระส าคัญของโครงการ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้  
มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นโครงการที่มีหลักการและวิธีการที่ดีสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกทีเ่กษตรกรยังไม่มีรายได้จากการเกษตร โดยการเติมเต็มองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นการติดอาวุธทางปัญญา  เพ่ือตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เกษตรกรจะได้รับความรู้จากการอบรม 
การรวมกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ น าเสนอ และด าเนินงานโครงการของชุมชนที่เน้นการพัฒนาเกษตรกรและ
ชุมชนให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง จากภายในระดับฐานรากสุดของระบบเกษตรกรรมของประเทศ และ
สร้างโอกาสในการต่อยอดความส าเร็จของโครงการตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล คือประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน สามารถแข่งขันไปในธุรกิจและการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 

1.2) วัตถุประสงค์โครงการ 
(1) เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบท

สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกท้ัง  เป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาการเกษตรในระยะยาว 

(2) เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

1.3) การด าเนินงานโครงการ มุ่งพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย ที่เป็นเกษตรกร หรือสมาชิก
ในครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1,820,200 ราย  9,101 ชุมชน (เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย) ด าเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด รวม 9,101 ชุมชน 
ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณโครงการ 5,278,394,100 ล้านบาท  กิจกรรมโครงการ
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(1) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร การฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยการเรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญ
ของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดเล็กและการจัดท าแผนธุรกิจ รวมทั้ง
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การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรที่เพ่ิมผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และการท าแผนธุรกิจกลุ่ม เพ่ือขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน โดยด าเนินการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 3 กลุ่มวิชา คือ วิชาการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 วัน 

(2) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร การน าเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
กิจกรรม และมีความพร้อมในการพัฒนา มารวมกลุ่มย่อยภายในชุมชน กลุ่มละ 25 ราย โดยจะต้องมีสมาชิก
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย 10 ราย เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการของชุมชน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม คุณสมบัติกลุ่มย่อยในชุมชน และเงื่อนไขโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

(2.1) คุณสมบัติกลุ่มย่อยในชุมชน   
- เป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไม่เป็นนิติบุคคล ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับ
รองจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน 

- ประกอบด้วยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย   และมี
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 10 ราย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ 
โดยสามารถแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนด าเนินการต่าง  ๆ 
ตามความจ าเป็น 

- ต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 
ตามข้อ (2.1) จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ราย 

- เกษตรกรสมาชิกต้องเป็นเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือ
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- มีความพร้อมในการพัฒนาและจัดท าโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

(2.2) ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน 

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และมีความยั่งยืน 
- เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย  ด้านการผลิตพืช พันธุ์สัตว์ 
ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิต
อาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการผลิตแมลง
เศรษฐกิจ 
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นอกจากนี้ หากการรวมกลุ่มการจัดท าโครงการตามความต้องการของ
ชุมชนไม่เข้าข่ายด้านต่าง ๆ ข้างต้น (ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ) ก็ให้เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

(2.3) เป็นโครงการที่เกษตรกรกลุ่มย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการ สามารถ
ด าเนินการได้เองและควรมีแผนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิมที่
สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มประกอบการเชิงธุรกิจการเกษตรต่อไปได้ 

(2.4) เป็นโครงการที่มีความครบถ้วนในมิติด้านการผลิต การจ าหน่ายเพ่ือสร้าง
รายได้ โดยโครงการต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และควรมีแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มย่อย
ในชุมชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 

(3) เงื่อนไขโครงการ 
(3.1) เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการ 

- กลุ่มย่อยในชุมชน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

- การสนับสนุนงบประมาณ ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 
300,000 บาท ต่อชุมชน 1 กลุ่มย่อยในชุมชนเสนอได้ 1 โครงการ (ไม่จ ากัดจ านวนโครงการ) 

- งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้ส าหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานในการด าเนินงานตามโครงการ หรือเป็นไป
ตามมติของกลุ่มย่อยในชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือการมีส่วนร่วมให้โครงการประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ด าเนินการ
โดยคณะท างานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และคณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
กลุ่มย่อยในชุมชน ทั้งนี้คณะท างานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์  ณ ที่ตั้งของกลุ่มย่อย
ในชุมชน 

- การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็น
ล าดับแรก ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มีราคามาตรฐานให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น 

- กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอก าหนดให้มีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย อย่าง
น้อย 2 แหล่งผู้ขาย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุสินค้าท่ีจัดซื้อ 

- ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อ
สารเคมี เช่น ยูเรีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท าปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถซื้อได้  
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1.4) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 

77 จังหวัด จากเจ้าหน้าที่ ประธาน/กรรมการกลุ่ม และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดขึ้นในประเด็นหลัก ๆ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ ผลลัพธ์ การรับรู้
รับทราบข่าวสารโครงการ และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

(2) ช่วงเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
1.5) ผลการติดตามประเมินผล 

(1) ปัจจัยน าเข้า โครงการฯ ได้รับงบประมาณ 5,278.39 ล้านบาท ประกอบด้วย 
งบด าเนินงาน 2,548.09 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน 2,730.30 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4,808.53 ล้านบาท ร้อยละ 91.09 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด แบ่งเป็น เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน 
2,190.64 ล้านบาท  และงบเงินอุดหนุน 2,617.89 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  
ผลการประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการในส่วนของ
งบประมาณ มีความคิดเห็น ดังนี้  

(1.1) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่
ร้อยละ 98.46 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอ มีเพียงประมาณร้อยละ 1.54 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 75.81 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 24.19 เห็นว่า
งบประมาณควรจัดสรรเร็วกว่านี้ หากเป็นไปได้ควรจัดสรรในต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2560)  

(1.2) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 98.21  เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ  มีเพียงร้อยละ 1.79 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ร้อยละ 81.82 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.18 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับไม่ทันเวลา ควรจัดสรรให้ในต้นปีงบประมาณ เช่นกัน จึงจะท าให้การด าเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) กระบวนการ  ภาพรวมของโครงการฯ เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการฯ 
ร้อยละ 63.08 มีความเห็นว่า โครงการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และอีกร้อยละ 36.92 มีความเห็นว่า
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเป้าหมายจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจาก รายชื่อเกษตรกรซ้ าซ้อนกันหลายโครงการ เกษตรกรบางส่วนได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว 
บางพ้ืนที่เกษตรกรยังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าครัวเรือนเกษตรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ ฯลฯ นอกจากนี้การด าเนินงานโครงการยังมีระยะเวลาด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด 
เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

(2.1) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินโครงการให้แก่เกษตรกรทราบ การคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร และจัดท าแผนฝึกอบรม การใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์
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โครงการผ่านการประชุม และสื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 95.52 เท่ากัน  รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
หอกระจายข่าว ร้อยละ 85.07 และสื่ออ่ืน ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media (Line 
Facebook) ร้อยละ 59.70 ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในบางพ้ืนที่เสนอแนะว่าควรมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอ่ืน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Social Media (Line 
Facebook) (ภาพที่ 3.13) 

 
ภาพที่ 3.13 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการในกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้น ตามข้อก าหนด

ของโครงการเกษตรกร ต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังนี้  
- เป็นเกษตรกร/สมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงาน

ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
- เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในชุมชนตาม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
จากการส ารวจเกี่ยวกับการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมยังมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์
ทั้ง 3 ข้อ โดยพบว่า ร้อยละ 100 ของทุกพ้ืนที่ใช้หลักเกณฑ์ คัดเลือกเกษตรกร/สมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 93.94 ของพื้นที่ 
คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยหรือมีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในชุมชนตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
และร้อยละ 92.42 ของพ้ืนที่ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีบางส่วน 
(ร้อยละ 13.64 ของพ้ืนที่) คัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ให้ชุมชนให้ความเห็นชอบ (ตารางท่ี 3.47)  
 

95.52

95.52

85.07

59.70

0 20 40 60 80 100

1. การประชุม

2. สื่อบุคคล

3. หอกระจายข่าว

4. อื่น ๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
Social Media (Line, Facebook)



96 

 

ตารางท่ี 3.47 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

คุณสมบัติเกษตรกร ร้อยละ 

1. เกษตรกร/สมาชิกในครัวเรือนที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100.00 
2. เกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 92.42 
3. เกษตรกรที่มีที่อยู่อาศยัหรือพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในชุมชนตามประกาศกรมส่งเสรมิการเกษตร 93.94 

4. อื่น ๆ  13.64 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2.2) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยได้มีการจัดท าโครงการ พร้อมแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาและเสนอโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และแผนธุรกิจให้กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ พิจารณา และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ ผลการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  พบว่า โครงการมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
การประชุมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.57 รองลงมา คือ สื่อบุคคลร้อยละ 83.58  หอกระจายข่าว ร้อยละ 77.61 
และสื่ออ่ืน ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media (Line, Facebook) ร้อยละ 43.28 อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่บางส่วนมีความคิดเห็นว่า ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอ่ืน ที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media เช่น Line และ Facebook ซึ ่งจะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง (ภาพที่ 3.14) 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการในกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ส าหรับผลการส ารวจเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร จากเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ กล่าวคือ โครงการที่เสนอนั้น ต้องเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับ
ชุมชนและมีความยั่งยืน มีลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าภายใต้กรอบโครงการ 8 ด้าน กลุ่มย่อยในชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และมีความครบถ้วนในมิติ
ด้านการผลิต การจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ (ตารางที ่3.48) 
 

ตารางท่ี 3.48 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการในกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือกของโครงการ ร้อยละ 

1. สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชนและมีความยั่งยนื 100.00 
2. มีลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิม่ผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบ
โครงการ 8 ด้าน 

100.00 

3. กลุ่มย่อยในชุมชนสามารถด าเนนิการไดเ้อง 100.00 
4. มีความครบถ้วนในมิตดิ้านการผลิต การจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได ้ 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) ผลได ้(Outcomes) 

(3.1) การจัดเวทีชุมชน การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 
9,101 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,634,304 ราย ร้อยละ 89.79 
และด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้ว 1 ,620,571 ราย ร้อยละ 89.03 จากเกษตรกรเป้าหมาย 
1,820,200 ราย  ส าหรับการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 9,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92  
อีกท้ัง มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว 9,892 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 108.69 จากเป้าหมาย 9,101 ชุมชน  และ
อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

(3.2) ผลได้จากการอบรมหลักสูตรการอบรมเกษตรกร 3 กลุ่มวิชา 18 ชั่วโมง 
มุ่งหวังให้เกษตรกรรับรู้ เข้าใจ และน าความรู้ไปปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ตลอดจนบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิทยากรที่มีความรู้ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นั้น ผลการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรม
ดังกล่าว พบว่า คะแนนความเห็นของเจ้าหน้าที่ มีค่าเท่ากับ 7.62  โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า หลักสูตร
การอบรมที่จัดให้กับเกษตรกรตรงกับความต้องการของเกษตรกร มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของกลุ่ม
เกษตรกร และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินการธุรกิจของชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่บางส่วนเห็นว่า ระยะเวลาในการฝึกอบรมยังไม่เหมาะสม (ใช้เวลามากไป) รวมทั้ง การจัดหาวิทยากรที่
มีความรู้เฉพาะทางตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการอบรมทั่วประเทศพร้อมกัน
หลายหน่วยงาน  
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(3.3) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลังจากอบรมเสร็จ กิจกรรม
โครงการที่ส าคัญต่อมา คือ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของโครงการโดยความร่วมมือของคนในชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชนกลุ่มละไม่น้อยกว่า 25 ราย  และจะต้องมีเกษตรกรที่ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมข้างต้น 
อย่างน้อย 10 ราย เข้าร่วมกลุ่ม ร่วมกันจัดท าโครงการของชุมชน ทั้งนี้โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
ชุมชนละไม่เกิน 300,000 บาท จากการส ารวจความคิดเห็นเกษตรกรที่มีการรวมกันพัฒนาในรูปแบบของ
โครงการ ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 81.72 เห็นว่า
กิจกรรมกลุ่มมีความน่าสนใจ รองลงมา คือ ร้อยละ 79.48 ให้เหตุผลว่ากิจกรรมการรวมกลุ่มสามารถสร้าง
รายได้เสริมในครัวเรือน นอกจากนี้ อีกประมาณร้อยละ 55-59 เห็นว่าการเดินทางมาร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
ความสะดวก /มีความถนัดในกิจกรรมนั้น ๆ/เห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ด าเนินการโดยชุมชน 
(ตารางท่ี 3.49) 

 

ตารางท่ี 3.49 สาเหตุที่เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
 

สาเหต ุ ร้อยละ 

1. กิจกรรมมีความน่าสนใจ 81.72 
2. กิจกรรมสามารถสร้างรายไดเ้สริมในครัวเรือน 79.48 
3. การเดินทางเข้าร่วมกลุ่มมีความสะดวก 55.22 
4. เกษตรกรมีความถนัดในกิจกรรม 58.58 
5. เกษตรกรมีความสนใจในกิจกรรมและเห็นช่องทางในการพฒันาต่อยอด 57.30 
6. อื่น ๆ เช่น ได้ความรู้ใหม่ ๆ เป็นการต่อความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพหลักที่มีอยู่  10.45 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาในรูปแบบของโครงการ โดยเหตุผลหลัก 2 อันดับแรกคือ ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม ร้อยละ 81.72 และมีภาระอ่ืน ๆ เช่น ดูแลเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 79.48  นอกจากนี้เกษตรกรให้
เหตุผลว่าไม่มีความถนัดในกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 58.58  การเดินทางเข้าร่วมกลุ่มไม่สะดวก ร้อยละ 55.22 
ส่วนเหตุผลอื่น ๆ เช่น เป็นผู้สูงอายุ หรือ มีงานประจ าท าอยู่แล้ว ร้อยละ 10.45 (ตารางท่ี 3.50) 
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ตารางท่ี 3.50 สาเหตุที่เกษตรกรไม่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

สาเหตุ ร้อยละ 

1. ไม่มีเวลา 81.72 
2. มีภาระอ่ืน ๆ เช่น ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ  79.48 
3. การเดินทางเข้าร่วมกลุ่มไม่สะดวก 55.22 
4. เกษตรกรไม่มีความถนัดในกิจกรรมของกลุ่ม 58.58 
5. อ่ืน ๆ เช่น เป็นผู้สูงอายุ มีงานประจ าท าอยู่แล้ว  10.45 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น ประเมินในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ 

การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ ความเป็นไปได้ของโครงการที่เกิดจากชุมชน
ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดท าบัญชี และรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(4.1) หลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการของเกษตรกร ผลการศึกษา 
พบว่า เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร นั้น ตรงกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีคะแนน
ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของประธานกลุ่ม เกษตรที่เข้าร่วมกลุ่ม และไม่เข้าร่วมกลุ่ม ที่ระดับคะแนน 8.83 
คะแนน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาธุรกิจในชุมชน เห็นว่าหลักสูตรที่โครงการจัดให้ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 8.99  รองลงมา คือ ประธานกลุ่ม/โครงการ ที่ระดับคะแนน 8.89  และ
เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มที่ระดับคะแนน เท่ากับ 8.48  

(4.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ผลการศึกษา พบว่า 
ภาพรวมเกษตรกรมีความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนั้น  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.61 ประธานกลุ่ม/โครงการมีความเห็นว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้มากที่สุด ที่ระดับคะแนน 8.73 รองลงมา คือเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม ที่ระดับคะแนน 
8.68 และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มที่ระดับคะแนน 8.32 (ตารางที่ 3.51)  
 

ตารางท่ี 3.51 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมของโครงการ 
 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ประธาน เกษตรกรที่ 
เข้าร่วมกลุ่ม 

เกษตรกรที่ 
ไม่เข้าร่วมกลุ่ม 

เฉลี่ย แปลผล 

1. เน้ือหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการ 8.89 8.99 8.48 8.831/ มากที่สุด 

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 8.73 8.68 8.32 8.611/ มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ 1/ ค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
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(4.3) ความชัดเจนของแผนงาน/แผนเงิน/แผนธุรกิจ จากการส ารวจความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจของชุนในกิจกรรมกลุ่ม พบว่า คะแนนภาพรวมของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับแผนงาน แผนเงิน และแผนธุรกิจของโครงการ มีคะแนน 7.87 คะแนน โดยมีคะแนนความเป็นไปได้ของ
แผนงาน/ธุรกิจ ที่ระดับคะแนน 8.18 คะแนน ความชัดเจนของแผนการใช้เงิน 7.41 คะแนน ความชัดเจน
ของแผนงาน/ธุรกิจ 8.15 คะแนน โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลังสิ้นสุดโครงการแล้วกลุ่มธุรกิจจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ 7.72 คะแนน  

อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจความคิดเห็นของประธานกลุ่มที่ด าเนินธุรกิจ
กิจกรรมกลุ่ม พบว่า โดยภาพรวมประธานกลุ่มเห็นว่าแผนงาน แผนเงิน และแผนธุรกิจของโครงการมีคะแนน 
8.82 คะแนน โดยมีความเป็นไปได้ของแผนงาน/ธุรกิจ 8.68 คะแนน ความชัดเจนของแผนการใช้เงิน 8.86 
คะแนน ความชัดเจนของแผนงาน/ธุรกิจ 8.87 คะแนน และเห็นว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วกลุ่มจะสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้8.88 คะแนน (ตารางท่ี 3.52) 

 

ตารางท่ี 3.52 ความชัดเจนของแผนงาน/แผนเงิน/แผนธุรกิจ 

รายการ 
เจ้าหน้าที ่ ประธานกลุม่ 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ความเป็นไปได้ของแผนงาน/ธรุกิจ 8.18 มาก 8.68 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนของแผนการใช้เงิน 7.41 มาก 8.86 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของแผนงาน/ธุรกจิ 8.15 มาก 8.87 มากที่สุด 
4. หลังสิ้นสดุโครงการกลุม่จะด าเนินธุรกิจต่อได้ 7.72 มาก 8.88 มากที่สุด 

เฉลี่ย 7.871/ มาก 8.821/ มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ 1/ ค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 

 
(4.4) การด าเนินกิจกรรมกลุ่มและรายได้จากการรวมกลุ่มของ พบว่า กลุ่มธุรกิจ

ของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันพัฒนาขึ้นนั้น ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจโครงการแล้ว ร้อยละ 49.21 
มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มเฉลี่ยกลุ่มละ 14 ,390.48 บาท ที่เหลืออีกร้อยละ 50.79 อยู่ระหว่าง
เตรียมการและคาดว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนการพัฒนากลุ่มได้ภายในเดือนกันยายนเป็นต้นไป  
(ภาพที่ 3.15) 

 
ภาพที่ 3.15 การด าเนินธุรกจิของกลุ่มเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ด าเนินการแล้ว
49.21%

ยังไม่ด าเนินการ
50.79%
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(4.5) การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม จากการด าเนินธุรกิจตามกิจกรรม

กลุ่มข้างต้น พบว่า พ่ึงเริ่มด าเนินการได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ส่งผลให้การจัดท าบัญชี
รายรับ - รายจ่ายของกลุ่มธุรกิจที่เกษตรกรที่พัฒนาขึ้นมีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ร้อยละ 52.50 
และที่เหลืออีกร้อยละ 47.50 ยังไม่ได้จัดท าบัญชี เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้มีการด าเนินการธุรกิจ 
และเพ่ิงได้รับงบประมาณ ตามที่ได้กล่าวแล้ว ท าให้ยังไม่มีการด าเนินงานโครงการ จึงยังไม่มีการท าบัญชี
รายรับ - รายจ่าย (ภาพที่ 3.16) 
 

 
ภาพที่ 3.16 การจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายของกลุ่มเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประธาน/กรรมการกลุ่ม และเกษตรกร ต่อโครงการ 
ในประเด็นต่าง ๆ  ผลการประเมิน ดังนี้ 

(5.1) ด้านประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์โครงการ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ที่ด าเนินงานโครงการต่อวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความเห็นว่าการประชาสัมพันธ์โครงการโดยการประชุม 
มีประสิทธิภาพต่อประชาสัมพันธ์โครงการมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.67 คะแนน รองลงมา ได้แก่ 
การใช้สื่อบุคคลประชาสัมพันธ์โครงการ 8.48 คะแนน  หอกระจายข่าว 7.32 คะแนน และสื่ออ่ืน ๆ (แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media) 7.13 คะแนน ความคิดเห็นของประธาน/กรรมการกลุ่มต่อประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า ประธาน/กรรมการกลุ่มมีความเห็นเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับเจ้าหน้าที่ กล่าวคือเห็นว่าการประชาสัมพันธ์โดยการประชุม มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 8.89 คะแนน รองลงมา ได้แก่ สื่อบุคคล 8.57 คะแนน หอกระจายข่าว 8.29 คะแนน และสื่ออ่ืน ๆ 
เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media 8.31 คะแนน (ตารางท่ี 3.53) 
 
 
 
 
 

 

จัดท าแล้ว, 52.50%

ยังไม่ได้จัดท า, 
47.50%
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ตารางท่ี 3.53 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และประธานกลุ่มฯ ต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประเภทสื่อ 
คะแนนความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที ่ แปลผล ประธาน/กรรมการกลุม่ แปลผล คะแนนเฉลี่ย1/ แปลผล 

1. การประชุม 8.67 มากที่สุด 8.89 มากที่สุด 8.79 มากที่สุด 
2. สื่อบุคคล 8.48 มากที่สุด 8.57 มากที่สุด 8.52 มากที่สุด 
3. หอกระจายข่าว 7.32 มาก 8.29 มากที่สุด 7.80 มาก 

4. อื่น ๆ 7.13 มาก 8.31 มากที่สุด 7.58 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5.2) ด้านการอบรมและการพัฒนาเกษตรกร ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของเจ้าหน้าที่ต่อหลักสูตรการอบรมในเรื่องความเหมาะสมของหลักสูตร วิทยากร ระยะเวลา และการน าความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของหลักสูตรมากท่ีสุดที่ระดับ
คะแนน 8.18 คะแนน รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 8.15 คะแนน การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 7.72 คะแนน และระยะเวลาที่จัดฝึกอบรมให้เกษตรกร 7.41 คะแนน (ตารางท่ี 3.54)   

 

ตารางท่ี 3.54 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรมในกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 8.18 มาก 
2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 7.72 มาก 
3. ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 7.41 มาก 
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 8.15 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5.3) ด้านหลักสูตรการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผลการประเมินความพึงพอใจของ

เจ้าหน้าที่ต่อหลักสูตรการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในด้านต่าง ๆ 4 เรื่อง คือ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/ธุรกิจ 
ความชัดเจนของแผนการใช้เงิน แผนธุรกิจ  และการด าเนินธุรกิจหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ให้
คะแนนเรื่องความชัดเจนของแผนการใช้เงินมากที่สุดที่ระดับคะแนน 8.19 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ความเป็นไป
ได้ของแผนงานธุรกิจ 7.47 คะแนน ความชัดเจนของแผนงาน/ธุรกิจ 7.33 คะแนน และการด าเนินธุรกิจ
หลังสิ้นสุดโครงการ 7.16 คะแนน (ตารางท่ี 3.55) 
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ตารางท่ี 3.55 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ความชัดเจนของแผนการใช้เงิน 8.19 มาก 
2. ความเป็นไปได้ของแผนงาน/ธุรกิจ 7.47 มาก 
3. ความชัดเจนของแผนงาน/ธุรกิจ 7.33 มาก 
4. การด าเนินธุรกิจหลังสิ้นสุดโครงการ 7.16 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(6) ความพึงพอใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

(6.1) ความพึงพอใจของประธานกลุ่มผลการประเมินความพึงพอใจของประธาน
กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันพัฒนาธุรกิจ โดยประเมินความพึงพอใจในด้านความรู้ของวิทยากร การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่ม การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ 
รายได้ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า คะแนนความพึงพอใจของประธานกลุ่มทีมีต่อโครงการเฉลี่ย 
8.81 คะแนน โดยประธานกลุ่มพึงพอใจในด้านการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่มากท่ีสุด ที่ระดับคะแนน 9.26 
รองลงมา คือ ระดับความรู้ของวิทยากร ที่ระดับคะแนน 9.09 อย่างไรก็ตาม ประธานกลุ่มมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ได้รับจากโครงการ ที่ระดับคะแนน 8.16 (ตารางท่ี 3.56) 

 

ตารางท่ี 3.56 ความพึงพอใจของประธานกลุ่มที่มีโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. ระดับความรู้ของวิทยากร 9.09 มากที่สุด 
2. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจ 8.73 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มฯ 8.93 มากที่สุด 
4. การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 9.26 มากที่สุด 
5. คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ 8.16 มาก 
6. ระดับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 8.60 มากที่สุด 
7. ระดับความยั่งยืนของรายได้ 8.68 มากที่สุด 
8. ภาพรวมของโครงการ 9.01 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.81 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ 1/ ค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
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(6.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึง
พอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มและไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มธุรกิจ ในเรื่องความรู้
ของวิทยากร การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ รายได้ที่เพ่ิมขึ้น และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า ภาพรวม
เกษตรกรที่ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.92 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มที่ระดับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 9.07  ในขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.68 คะแนน ทั้งนี้เกษตรกรที่มี
การรวมกลุ่มมีความพึงพอใจมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้รวมกลุ่มทุกประเด็นข้างต้น (ตารางท่ี 3.57) 

 

ตารางท่ี 3.57 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น 
 กลุ่มเกษตรกร    

เข้าร่วมกลุ่ม แปลผล ไม่เข้าร่วมกลุ่ม แปลผล เฉลี่ย1/ แปลผล 

1. ระดับความรู้ของวิทยากร 9.23 มากที่สุด 8.91 มากที่สุด 9.11 มากที่สุด 

2. การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 9.39 มากที่สุด 9.00 มากที่สุด 9.24 มากที่สุด 

3. ระดับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 8.67 มากที่สุด 8.32 มากที่สุด 8.54 มากที่สุด 

4. ระดับความยั่งยืนของรายได้ 8.80 มากที่สุด 8.37 มากที่สุด 8.64 มากที่สุด 

5. ภาพรวมของโครงการ 9.24 มากที่สุด 8.81 มากที่สุด 9.08 มากที่สุด 

เฉลี่ย1/ 9.07 มากท่ีสุด 8.68 มากท่ีสุด 8.92 มากท่ีสุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ 1/ ค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
 

 
(7) ข้อค้นพบ 

(7.1) การด าเนินงานโครงการบางส่วนอาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
เนื่องจาก ในการก าหนดเป้าหมายของเกษตรกรที่ค านวณจาก 9,101 ชุมชน ชุมชนละ 200 ราย ในทางปฏิบัติ
บางชุมชนในบางจังหวัด มีเกษตรกรไม่ถึง 200 ราย นอกจากนี้รายชื่อเกษตรกรยังเกิดความซ้ าซ้อนกับ
โครงการอ่ืนอีกด้วย 

(7.2) ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่น้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมด าเนินงานที่ก าหนด  

(7.3) การขออนุมัติโครงการเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ 
เช่น สภาพภูมิประเทศ ชุมชนเมือง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเปิดบัญชีธนาคาร การประมาณการงบประมาณ 
การจัดหาหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการรายงานโครงการ  

(7.4) ระยะเวลาในการอบรมมากกว่า 3 วัน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ เนื่องจากติดงานประจ า หรือมีภาระอ่ืน ๆ นอกจากนี้ในช่วงอบรมเป็นช่วงที่ตรงกับการเริ่มฤดูกาล
เพาะปลูกใหม่พอดี  
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(7.5) การด าเนินงานโครงการที่พร้อมกันหลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดการขาดแคลน
วิทยากรที่มีความรู้มาบรรยาย/อบรมให้กับเกษตรกร ท าให้บางพ้ืนที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหัวข้อวิชาอบรม
ให้ตรงกับความถนัดของวิทยากร แต่ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

(8) ข้อเสนอแนะ 
(8.1) ในการด าเนินโครงการลักษณะนี้  ในอนาคตควรให้ความส าคัญกับ

การประมาณการเป้าหมายเกษตรกรที่มีความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการและการพัฒนากลุ่มธุรกิจ  
(8.2) การปรับกิจกรรมการอบรมโดยหลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก/

เก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม  
2) กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (กรมประมง) 

2.1) สาระส าคัญของโครงการ  จากปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและโรคระบาด กรมประมงจึงมีแนวคิดในการใช้จุลินทรียเ์พ่ือปรับสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงกุ้ง และในระบบทางเดินอาหารของกุ้ง โดยมีกลไกในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ า ลดปริมาณเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อมและระบบทางเดินอาหาร รวมถึงช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการย่อย
อาหารของกุ้ง เพ่ือลดความเสีย่งในการเกิดโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งปัจจุบันการใช้จุลินทรีย์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในระบบการเลี้ยงแบบพัฒนา 
ในปีงบประมาณ 2561 กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครร่วมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ค้นคว้าวิจัยและผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เรียกว่า “จุลินทรีย์ ปม.1 
โดยคัดเลือกจุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus 3 ชนิด คือ B. Subtilis, B. Megaterium และ B. Licheniformis 
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เหมาะส าหรับใช้บ าบัดสารอินทรีย์ที่ตกค้าง
สะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  ซึ่งด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 จ านวน 100,000 ซอง เพื่อแจกจ่าย
ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วประเทศไทย โดยเกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งได้ด าเนินการผลิตและแจกจ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ทั้งสูตรผงและน้ า 
ให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างด ีและมีความต้องการ
เพ่ิมสูงขึ้นเกินกว่าก าลังการผลิตของกรมประมง ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และลดความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมและโรคระบาด รวมถึงลดการใชย้าปฏชิีวนะ กรมประมงเล็งเหน็ความส าคัญของการจัดท าโครงการ
ขยายฐานการผลิตจลุินทรีย์ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการด าเนินการ อันจะน าไปสู่การให้บริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ 

2.2) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและสัตว์น้ าอื่น 
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2.3) การด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการ 20 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือผลิตจุลินทรีย์ 
ปม.1 แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ น าไปใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลหรือสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ส าหรับลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรค หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง มีหน่วยงาน
ร่วมด าเนินการ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่
ด าเนินการ ร่วมกับชมรมเกษตรกร สมาพันธ์เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินการ ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,800,000 บาท  เป็นเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์ 490,000 บาท/ศูนย์  จ าแนกเป็น ค่าครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แบบน้ า  460,000 บาท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการเกษตรส าหรับผลิต
จุลินทรีย์ ปม.1 30,000 บาท  

2.4) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 

19 จังหวัด (20 ศูนย์จุลินทรีย์) จากเจ้าหน้าที่ ประธาน/กรรมการกลุ่ม และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดขึ้นในประเด็นหลัก ๆ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ 
ผลลัพธ์ การรับรู้รับทราบข่าวสารโครงการ และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีรายละเอียด
การรวบรวมข้อมูล และจ านวนตัวอย่าง ดังนี้ 

(1.1) พื้นที่การเก็บรวมรวมข้อมูล จังหวัดที่ด าเนินงานโครงการ 20 แห่ง  ดังนี้ 
- ภาคใต้  ได้แก่ ตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ปัตตานี สตูล พัทลุง ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี (2 แห่ง) นครศรีธรรมราช และระนอง 
- ภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด ระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา 
- ภาคกลาง ได้แก่  สุพรรณบุรี และนครปฐม  
- ภาคตะวันตก ได้แก่  กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

(1.2) กลุ่มตัวอย่าง 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง หรือ

เจ้าหน้าทีส่ านักงานประมงจังหวัด 1 ราย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ประธานกลุ่ม 1 ราย เกษตรกร/ผู้เข้าร่วมโครงการที่

เข้ารับการอบรม 2 ราย 
(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

2.5) ผลการติดตามประเมินผล 
(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1.1) งบประมาณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.)  
ได้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณ (งบอุดหนุน)  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง/ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่) เรียบร้อยแล้ว 20 แห่ง ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด โดย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการฯ และแผนการด าเนินงานฯ แล้ว 20 แห่ง 9,800,000 บาท ครบตามเป้าหมาย  

ผลการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในเรื่องงบประมาณ พบว่า 
เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 66.67 มีความคิดเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจ านวน 490,000 บาท/
ศูนย์ เพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ส่วนอีกร้อยละ 33.33 เห็นว่าไม่เพียงพอ โดย
ต้องการงบประมาณสนับสนุนระหว่าง 540,000 - 790,000 บาท/ศูนย์ เนื่องจากจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/ค่าจ้างส าหรับผู้ท าการผลิตจุลินทรีย์ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์ เช่น ส าลี ฯลฯ  ในส่วนของความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินงานโครงการร้อยละ 83 เห็นว่า งบประมาณจัดสรรได้ทันเวลา ที่เหลือร้อยละ 17 มีความเห็นว่า
งบประมาณควรจัดสรรลงในพ้ืนที่ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เนื่องจากอาจมีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อ/
จัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการ  

(2) กระบวนการ  (Process) 
(2.1) การจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์  มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อ 

จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการโดย มีข้ันตอนดังนี้ 
- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.)  ด าเนินการ

จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการฯ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการฯ 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
การด าเนินงานโครงการฯ 

- คณะท างานในระดับพ้ืนที่ ด าเนินการพิจารณาความพร้อมของกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือด าเนินงานตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แห่ง  

(2.2) การประชาสัมพันธ์โครงการ ผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ พบว่า มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านการประชุมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.44 รองลงมา 
ได้แก่ สื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 61.11 และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
Social Media (Line, Facebook) คิดเป็นร้อยละ 55.56  ส าหรับการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
ที่มีต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น   พบว่า สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรรับทราบ ได้แก่ การประชุม มีค่าคะแนนความคิดเห็น 8.06 คะแนน 
รองลงมา คือ การใช้สื่ออ่ืน ๆ เช่น วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media (Line, Facebook) 
7.50 คะแนน และสื่อบุคคล 6.55 คะแนน (ตารางท่ี 3.58) 
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ตารางท่ี 3.58 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ
สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์  

ประเภทสื่อ ร้อยละ คะแนน แปลผล 

1. การประชุม 94.44 8.06 มาก 

2. สื่อบุคคล  61.11 6.55 มาก 
3. อ่ืน ๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน แผ่นพับ  ป้ายประชาสมัพันธ์ Social Media   

(Line, Facebook) 
55.56 7.50 มาก 

4. หอกระจายข่าว  33.33 5.67 ปานกลาง 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

(2.3) กลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการด าเนินงานและติดตามผล จ านวน 20 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้อนุมัติแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจ านวน 20 แห่ง และ กพช. โอนเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติแผนการด าเนินงานฯ จ านวนกลุ่ม
ละ 490,000 บาท ครบถ้วนแล้ว  

(2.4) กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารตามโครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เปิดบัญชีธนาคารฯ เพ่ือใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 20 แห่ง 

(2.5) กลุ่มเกษตรกรจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการ ประกอบด้วย 
ครุภัณฑ ์14 เครื่อง และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในการผลิตอีกจ านวนหนึ่ง 

(3) ผลได ้(Outputs) 
(3.1) การจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมี

การให้ค าแนะน า/ติดตามความก้าวหน้า ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โดยมีศูนย์ฯ ที่ได้เริ่มด าเนินการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์แล้ว 16 แห่ง จากเป้าหมายทั้งสิ้น 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย  สามารถเริ่ม
ด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได ้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 

- สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 
23 กรกฎาคม 2561 
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- ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เริ่มผลิตหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จังหวัดตราด เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 
7 สิงหาคม 2561 

- สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าท่าทอง จ ากัด จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ีเริ่มผลิตหวัเชื้อ 
จุลินทรีย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

- ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

- สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จังหวัดจันทบุรี เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 
22 สิงหาคม 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี จังหวัดปัตตานี เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 
25 สิงหาคม 2561 

- ชมรมโรงเพาะฟักตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 3 กันยายน 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มผลิตหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ วันที่ 7 กันยายน 2561  

- ชมรมผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง จังหวัดภูเก็ต เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 14 กันยายน 2561 

- ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
วันที่ 20 กันยายน 2561 

- สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง จ ากัด จังหวัดตรัง เริ่มผลิตหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ วันที่ 23 กันยายน 2561 

- ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งระนอง จังหวัดระนอง เริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ วันที่ 
24 กันยายน 2561 

ความสามารถในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ใน 1 รอบการผลิต สามารถผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ได้เต็มก าลังการผลิต เฉลี่ย 73.5 ลิตร/ครั้ง โดยการผลิตแต่ละรอบใช้เวลาเฉลี่ย 1 ครั้ง/สัปดาห์  
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร ณ ช่วงเวลานั้น จากข้อมูลการรายงานของกรมประมง ทั้ง 16 ศูนย์ฯ 
สามารถด าเนินการผลิตจุลินทรีย์ได้รวมทั้งสิ้น 5,182,720 มิลลิลิตร   
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(3.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อคุณภาพของจุลินทรีย์ 
และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการ ผลการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 8.93 คะแนน พึงพอใจต่อคุณภาพของเชื้อจุลินทรีย์ 8.83 คะแนน และ 
พอใจต่อโครงการในภาพรวม 8.36 คะแนน (ภาพที ่3.17)  

 
ภาพที่ 3.17 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

(4) ข้อค้นพบ 
(4.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่/กลุ่มเกษตรกร มีความคิดเห็นว่า

โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเกษตร/ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตจุลินทรีย์ฯ และแจกจ่ายให้เกษตรกร/
สมาชิก น าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาโรคของสัตว์น้ า เช่น กุ้งขาวแวนาไม และกุ้งก้ามกราม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
จะใช้จุลินทรีย์เพ่ือบ าบัดของเสียในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นประจ าอยู่แล้ว อีกทั้ง ในบางพ้ืนที่มีสมาชิกที่เป็นผู้
เลี้ยงกุ้งมีจ านวนมาก เช่น จังหวัดตรัง มีจ านวน 146 ราย จึงมีความต้องการใช้จุลินทรีย์จ านวนมาก ถ้าซื้อ
จุลินทรีย์จากบริษัทเอกชนจะมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรได ้ 

(4.2) ข้อค้นพบส าหรับกลุ่มที่ยังไม่พร้อมด าเนินการ  
- ระยะเวลาด าเนินโครงการน้อยเกินไป กลุ่มเกษตรกรในบางพ้ืนที่ มีปัญหา

การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มไม่มีความพร้อมของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงไม่มีความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ และบางกลุ่มต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และประสบภัยธรรมชาติ  นอกจากนี้ โครงการยังประสบปัญหาการจัดหา/จัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ 
ซึ่งต้องจัดหามาจากหลายแหล่งท าให้การด าเนินงานโครงการล่าช้า อุปกรณ์บางอย่างไม่มีผลิตในท้องตลาด 
ต้องสั่งจากผู้ผลิตเฉพาะทาง เช่น หม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ า ขนาดไม่ต่ ากว่า 400 ลิตร ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการผลิตให้ได้ตามคุณลักษณะที่ก าหนด รวมถึงฝึกให้สมาชิกกลุ่มฝึกฝนการผลิตจุลินทรีย์ ท าให้
ยังไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทั้ง 20 ศูนย์ ตามระยะเวลาโครงการได้ 

- วัตถุประสงค์ของโครงการคือผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เพ่ือแจกจ่าย
ให้สมาชิก/เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
จ าเป็นต้องมีต้นทุนการผลิต เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติการทางเทคนิค ทั้งนี้ยังไม่รวม

8.83

8.93

8.36

0 2 4 6 8 10

1. คุณภาพของเช้ือจุลินทรีย์

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบโครงการ

3. โครงการในภาพรวม
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ค่าทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้รับรองการผลิตจุลินทรีย์ ท าให้อาจมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่ม ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
การผลิตเพื่อแจกจ่ายฟรีในระยะยาว  ถึงแม้ว่าเกษตรกรรายนั้นจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ตาม 

(4.3) ข้อค้นพบส าหรับกลุ่มที่ด าเนินการผลิตแล้ว  
- ปริมาณการผลิตจุลินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 

เนื่องจากอุปกรณ์ในการผลิตจุลินทรีย์ไม่เพียงพอ เช่น ขวดแก้วทนความร้อน  เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตได้
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (150 ลิตร/สัปดาห์) ซึ่งบางกลุ่มต้องขอรับการสนับสนุนเครื่องมือจากหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และการน าหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตได้ และควรผลิตให้เหมาะสม
กับปริมาณความต้องการใช้เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์มีอายุการใช้งานจ ากัด 

- ความยั่งยืนของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของกลุ่ม
ว่าจะมีแผนการด าเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเพ่ือใช้จัดตั้งศูนย์ฯ   490,000 บาท 
จะเน้นไปในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์มาก และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมค่าเคมีภัณฑ์ 30,000 บาท 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากเคมีภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์  ได้เพียง 1 - 2 ครั้งเท่านั้น 
นอกจากนีย้ังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุหัวเชื้อจุลินทรีย์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ 

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) ควรมีการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือให้ศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ตั้งขึ้นไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
และให้สมาชิกสามารถพ่ึงตนเองได้ในเบื้องต้น อาจมีลักษณะของการก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ /แนวทาง  
การด าเนินการกลุ่ม เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าหุ้นโดยการพัฒนาจากชมรม/กลุ่มเกษตรกร เป็นการ
จัดตั้งโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์  

(5.2) ควรมีโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์เพิ่มเติม 
ประกอบกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ/ติดตามผล เพ่ือให้สร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และ
ควรมีโครงการส่งเสริมเป็นระยะ ๆ เพ่ือรองรับปริมาณของผู้รับบริการของศูนย์ฯ ในอนาคต  

(5.3) แนวทางการพัฒนาศูนย์จุลินทรีย์ในอนาคต 
- การด าเนินการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 จังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่สามารถ

สร้างความยั่งยืนได้ แต่ต้องท าในรูปแบบของชมรม/สหกรณ์ ต้องผลักดันให้เกษตรกร สามารถผลิตจุลินทรีย์น้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในกลุ่มสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป และควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ/ติดตามผล และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

- เกษตรกร/เจ้าหน้าที่โครงการ มีความเห็นว่า ควรเพิ่มงบประมาณ
ในการปรับปรุงสถานที่ และงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
และควรส่งเสริมความรู้ โดยให้ค าปรึกษา/พัฒนาเกษตรกร อบรมให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการผลิต
จุลินทรีย์ให้มีความช านาญ  
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- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เนื่องจาก
เกษตรกรบางส่วนยังไม่ทราบว่าศูนย์สามารถผลิตจุลินทรีย์ได้  

- ควรมีการศึกษาปริมาณความต้องการหัวเชื้อจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผน
ก าหนดปริมาณการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ตรงตามปริมาณ และตรงช่วงเวลาที่ต้องการ 

3) กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  (กรมปศุสัตว์) 
3.1) สาระส าคัญของโครงการ รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหา

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
และเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทยมีการเลี้ยงกัน
มาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2.8 ล้านครัวเรือน การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ ส่วนใหญ่
จะเป็นเกษตรกรรายย่อย และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันจะมีการเลี้ยงแบบเป็นการค้ามากขึ้น ที่ผ่านมา
ปริมาณโคเนื้อลดลงมาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อโค และฐานแม่โคเนื้อลดลง 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทาง 
เข้ามาเที่ยวประเทศไทย มีส่วนผลักดันให้ตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงเกิดข้ึนอย่างมาก ในขณะที่เนื้อโคส่วนหนึ่ง
ยังจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความต้องการโคเนื้อและเนื้อ
โคเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ขณะที่การผลิตโคเนื้อในแต่ละประเทศ ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของตลาด ต้องอาศัยการน าเข้าเป็นหลักจึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อโคขุนมากที่สุดในภูมิภาคนี้ที่จะผลิตโคเนื้อเพื่อส่งออกอย่าง
จริงจัง และกรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงแบบประณีต ( Intensive) ประเทศไทยซึ่งมีประชากรโคเนื้อ
ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ 1.3 ล้านตัว แต่กรมปศุสัตว์มีบุคลากร และหน่วยผสมเทียมเพ่ือให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ 
ประมาณ 300,000 ตัวต่อปี หรือคิดเป็น 11.29 % เมื่อเทียบกับปริมาณสัตว์เพศเมียวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด 
ซึ่งถือว่าในแต่ละปีที่กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณด าเนินการค่อนข้างต่ า  ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านการให้บริการผสมเทียม
แทนกรมปศุสัตว์ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้อาสาปศุสัตว์
ทุกคนที่จะให้บริการผสมเทียม จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมจากสัตวแพทยสภา ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ หน่วยปฏิบัติงาน 
คือ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ศูนย์ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด งบประมาณ 
518,900,000 บาท  

3.2) วัตถุประสงค์โครงการ    
(1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และแพะ 
(2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
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3.3) การด าเนินงานโครงการ มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมอาสา 

ผสมเทียมโคเนื้อและแพะ 
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่เก่ียวกับการบริการและผสมเทียม 
(3) ด าเนินการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภา 

รับรอง 
(4) ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผสมเทียม 
(5) จัดสรรน้ าเชื้อและอุปกรณ์ผสมเทียมลงสู่พ้ืนที่เป้าหมาย 
(6) อาสาปศุสัตว์ออกปฏิบัติการให้บริการผสมเทียมแม่โคเนื้อและแพะของเกษตรกร 
(7) ติดตามข้อมูลการผสมเทียมและลูกที่เกิดจากการผสมเทียม 
(8) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ อาสาปศุสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับ

กรมปศุสัตว์ เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้านปศุสัตว์/มีความพร้อม และไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการ
ตามเมนูทางเลือกอ่ืน ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยุวเกษตร/เยาวชนที่จบการเกษตร 

(9) คุณสมบัติเฉพาะ 
(9.1) สัญชาติไทย 
(9.2) อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(9.3) มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงาน 
(9.4) มีจิตอาสาจะช่วยปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ 
(9.5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม 
(9.6) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จ าเป็นต้องขอใช้ยานพาหนะจากทางราชการ 
(9.7) มีนายสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรับรองฯ 
(9.8) ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือได้รับ

หนังสือรับรองผู้เข้าอบรมฯ จากข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
3.4) วิธีการติดตามประเมินผล 

(1) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 
77 จังหวัด จากเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดขึ้น
ในประเด็นหลัก ๆ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ ผลลัพธ์ การรับรู้รับทราบข่าวสารโครงการ และ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

(2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
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3.5) ผลการติดตามประเมินผล 
(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1.1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 518,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
77,880,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.01  โดยจ าแนกเป็น งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 330,765,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 77,612,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.46 และงบลงทุน ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 118,135,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 16,439,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.92   

ผลการประเมินความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในเรื่อง
งบประมาณ พบว่า ร้อยละ 91.84 มีความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ  และร้อยละ 70.21 เห็นว่า
งบประมาณจัดสรรได้ทันเวลา ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 29.79 เห็นว่างบประมาณได้รับค่อนข้างล่าช้า และมี
ระยะเวลาด าเนินงานน้อย  โดยโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผสมเทียม ประกอบด้วย ถังบรรจุน้ าเชื้อ ถังไนโตรเจนเหลว รองเท้าบูธ ผ้ากันเปื้อน  

(2) กระบวนการ (Process)  จากการส ารวจ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  
พบว่า มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านการประชุมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมา คือ 
สื่อบุคคล ร้อยละ 85.00 หอกระจายข่าว ร้อยละ 72.00 และสื่ออื่น ๆ เช่น Social Media (Line) 
ร้อยละ 25.00 ส าหรับการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประสิทธิภาพสื่อที่ใช้ดังกล่าวข้างต้น 
พบว่าสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรรับทราบ  ได้แก่  การประชุม  
มีคะแนน 7.93 คะแนน รองลงมา ได้แก่ สื่อบุคคล 7.73 คะแนน สื่ออ่ืน ๆ 6.64 คะแนน เช่น Social Media 
(Line) โทรศัพท ์แผ่นพบั และหอกระจายข่าว 5.28 คะแนน (ตารางท่ี 3.59) 
 

ตารางท่ี 3.59 สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ   
 

สื่อประชาสัมพันธ์ ร้อยละ คะแนน แปลผล 

1. การประชุม 92.00 7.93 มาก 
2. สื่อบุคคล 85.00 7.73 มาก 
3. หอกระจายข่าว 72.00 5.28 ปานกลาง 
4. อ่ืน ๆ 25.00 6.64 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
จากการสอบถามเกษตรกรถึงการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า 

เกษตรกรทราบข่าวสารโครงการผ่านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ มากที่สุด ร้อยละ 91.03  รองลงมา 
คือ ประธาน/กรรมการโครงการ ร้อยละ 23.25  ผู้น าชุมชน ร้อยละ 30.56 และสื่ออ่ืน ๆ เช่น Social 
Media (Line) ร้อยละ 20.93 บ (ภาพที่ 3.18) 
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ภาพที่ 3.18 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
(3) ผลได้ (Outputs) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561) 

(3.1) มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4,001 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.59 
ของเป้าหมาย 4,100 ราย จ าแนกเป็น เกษตรกรสมัครเป็นอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อ 3,901 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 97.53 ของเป้าหมายเกษตรกร 4,000 ราย และเกษตรกรสมัครเป็นอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมแพะ 
100 ราย ครบตามเป้าหมาย  

(3.2) เกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาผสมเทียม 
3,620 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.29 ของเป้าหมาย 4,100 ราย จ าแนกเป็นอบรมกิจกรรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อ 
3,520 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของเป้าหมายเกษตรกร 4,000 ราย และอบรมกิจกรรมอาสาผสมเทียมแพะ 
100 ราย ครบตามเป้าหมาย  

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(4.1) เกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 

13,849 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของเป้าหมาย 100,000 ราย  
(4.2) สัตว์ได้รับการบริการผสมเทียม 2,627 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของเป้าหมาย 

525,000 ตัว จ าแนกเป็น โคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม 2,585 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของเป้าหมาย 
500,000 ตัว  แพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม 42 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของเป้าหมาย 25,000 ตัว  ทั้งนี้
การให้บริการผสมเทียมของอาสาผสมเทียม ยังต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก เนื่องจากการด าเนินการฝึกอบรม
อาสาผสมเทียมยังไม่แล้วเสร็จ เพราะในการฝึกอบรมแต่ละรุ่นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน 15 วัน/รุ่น 
โดยรุ่นสุดท้ายจะด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 กันยายน 2561 ทั้งนี้เป็นหลักสูตรของแพทยสภา  และ
อาสาผสมเทียมทุกรายจะต้องผ่านการรับรองการจบหลักสูตรนี้เท่านั้น  ถึงจะสามารถให้บริการผสมเทียมได้ 
ประกอบกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผสมเทียมภาคสนามยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง  
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(4.3) ผลิตน้ าเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดีได้ 157,671 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของ
เป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส  จ าแนกเป็น ผลิตน้ าเชื้อโคเนื้อได้  138,981 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของ
เป้าหมาย 1,000,000 โด๊ส  ผลิตน้ าเชื้อแพะได้ 18,690 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 37.38 ของเป้าหมาย 50,000 โด๊ส  

(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต่อการด าเนินการโครงการ   
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ  

ผลการประเมิน พบว่า อาสาผสมเทียมที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 8.38 คะแนน 
โครงการนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้ น 8.16 คะแนน และโครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และแพะได้ 8.09 คะแนน อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอด
ความรู้ต่อ  7.89 คะแนน และโครงการนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ/และแพะได ้7.82 คะแนน (ตารางท่ี 3.60) 
 
ตารางท่ี 3.60 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 8.38 มากที่สุด 
2. โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ/และแพะได้ 7.82 มาก 
3. โครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรได้ 8.09 มาก 
4. อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้ 7.89 มาก 
5. โครงการนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้ 8.16 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ ผลการประเมิน 

พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 9.45 คะแนน  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ 9.68 คะแนน และพึงพอใจต่อ
คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ 7.31 คะแนน เนื่องจากหลังการอบรมไปแล้ว ในบางพื้นที่การได้รับวัสดุ/อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผสมเทียมล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางท่ี 3.61) 
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ตารางท่ี 3.61 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการ  9.57 มากที่สุด 
2. วิทยากรที่มาถ่ายทอดมีความรู้ความสามารถ   9.68 มาก 
3. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการเสริมทักษะอาชีพ 9.24 มาก 
4. ชุมชนได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ 8.98 มาก 
5. การด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่  9.49 มาก 
6. คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์  7.31 มาก 
7. โครงการจะสามารถสร้างรายได้กับเกษตรกร 8.52 มากที่สุด 
8. โครงการนี้จะท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน  8.97 มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม  9.45 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(6) ปัญหา/ข้อค้นพบ 

(6.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 2 เดือน  โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2561 ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมเกิดความล่าช้าตามไปด้วย 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาสาผสมเทียม/การจัดหาอุปกรณ์ และการให้บริการผสมเทียม 

(6.2) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เนื่องจาก
ระยะเวลาการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน) ท าให้เกิดความกังวล/ห่วงใยครอบครัว เกษตรกรมีภารกิจ
ในการประกอบอาชีพหลัก จึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่เกษตรกร
ต้องเดินทางไปอบรมไกลจากภูมิล าเนา จึงไม่สะดวกและขอถอนตัวออกจากการสมัครเข้ารับการอบรม 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจจริง มีเวลา มีความตั้งใจ และมี

ความพร้อมในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนอาสาผสมเทียม  
(7.2) ควรเพิ่มแรงจูงใจ/คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกับอาสาผสมเทียมที่ผ่านการอบรม 

เพ่ือให้เป็นเครือข่ายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ และเพ่ือให้เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
4) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร) 
4.1) สาระส าคัญของโครงการ  ศัตรูพืช ได้แก่ แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช 

นับเป็นปัญหาส าคัญต่อการผลิตทางการเกษตร โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ  สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งด้านผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันก าจัด เนื่องจากการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกและ
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รวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรนิยมใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น 
และมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ กรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต และการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่มี
ความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อม ได้แก่ แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูพืช แมลงหางหนีบ 
แมลงช้างปีกใส มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต ไวรัสเอ็นพีวี แบคทีเรียบีที ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช
ชนิดผง เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เหยื่อโปรโตซัวก าจัดหนู ไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสง และแบคทีเรียบีเอส 
แต่การน าไปใช้ประโยชน์ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร เนื่องจากแหล่งผลิตอยู่ในหน่วยงานส่วนกลาง ห่างไกล
จากเกษตรกรที่ต้องการใช้งานจริง ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ประกอบกับ  เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์อย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายการผลิต
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต เป็นการส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่ กลุ่มเกษตรกร 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
นโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเกษตรกรสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ
ตกค้างและสนับสนุนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

4.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 

และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ(การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ 
สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพ่ือใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(2) เพ่ือส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 

(3) เพ่ือพัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจาย
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3) การด าเนินงานโครงการ   
(1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ และ

วางแผนการด าเนินการสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ 
(2) อบรมเพ่ิมทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้

น้อย กลุ่มเกษตรกรใน ศพก. นักวิชาการและพนักงานของเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้มีความรู้
และทักษะในการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
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(3) พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและแหล่งกระจาย
ชีวภัณฑ ์ควบคุมศัตรูพืช ให้แก่นักวิจัยและเกษตรกรในพ้ืนที่ น าไปส่งเสริมและกระจาย ลงสู่ ศพก. แปลงใหญ่ 
และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

(4) การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  โดยเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเสริมทักษะ
การผลิตขยายชีวภัณฑ์ และ ศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง และแหล่งกระจาย
ชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกร หรือผู้สนใจน าไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัย พืชอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายการผลิต
ชีวภัณฑ์กระจายลงสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และแปลงใหญ่ 

(5) ตรวจ ติดตามการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตและให้ค าแนะน า 
ตลอดขั้นตอนการผลิต 

(6) ท าสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช ทดแทน
การใช้สารเคมี ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และช่องทางอ่ืน ๆ 

ด าเนินการ 33 จังหวัด (ศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร 24 แห่ง /ศพก. 
49 แห่ง/15 กลุ่มเกษตรกร) โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  
กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานร่วมด าเนินการ คือ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 - 8 และ ศวพ. 
เครือข่าย งบประมาณโครงการ 24,499,200 บาท  

4.4) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่

ด าเนินการ 77 จังหวัด จากเจ้าหน้าที่ ประธาน/กรรมการกลุ่ม และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดขึ้นในประเด็นหลัก ๆ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ 
ผลลัพธ์ การรบัรู้รับทราบข่าวสารโครงการ ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
4.5) ผลการติดตามประเมินผล 

(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)    
(1.1) งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,499,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 

21,626,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.27 ของเป้าหมาย แบ่งเป็น งบด าเนินงาน เป้าหมาย 16,646,200 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว  14,278,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของเป้าหมาย  และงบลงทุน เบิกจ่ายครบตาม
เป้าหมาย 7,348,600 บาท  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 100  มีความเห็นว่างบประมาณ
ที่ได้รับมีความเพียงพอ และร้อยละ 79.17  เห็นว่างบประมาณจัดสรรได้ทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.83 
มีความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับล่าช้าเกินไป โดยเวลาที่เหมาะสม ที่งบประมาณควรมาถึงในช่วงเดือนตุลาคม 
จึงจะท าให้การด าเนินงานโครงการส าเร็จทันตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด ซึ่งโครงการนี้มีการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น  ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อ ชั้นวางกล่องเพาะเลี้ยง หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดเตานึ่ง ตู้บ่ม ตู้ฉายแสง  ตู้อบ
ลมร้อน ฯลฯ ส าหรับผลิตชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืช 
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(1.2) การประชาสัมพันธ์โครงการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และรณรงค์
การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี ด าเนินการ 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 115.78 
ของเป้าหมาย 19 ครั้ง จากการส ารวจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลมากท่ีสุด ร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม 
ร้อยละ 62.50 และผ่านหอกระจายข่าว ร้อยละ 29.17 ส่วนสื่อ อ่ืน ๆ เช่น การใช้  Social Media 
(Facebook, Line) ร้อยละ 66.67  ส าหรับการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประสิทธิภาพของ
สื่อที่ใช้ดังกล่าว พบว่า สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรรับทราบ 
ได้แก่ สื่อบุคคล 8.11 คะแนน รองลงมา สื่อ Social Media 7.25 คะแนน ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม 
6.93 คะแนน และหอกระจายข่าว 6.14 คะแนน (ตารางท่ี 3.62) 

 

ตารางท่ี 3.62 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประเภทสื่อ ร้อยละ คะแนน แปลผล 

1. การประชุม 62.50 6.93 มาก 
2. สื่อบุคคล 75.00 8.11 มาก 
3. หอกระจายข่าว 29.17 6.14 ปานกลาง 
4. สื่ออ่ืน ๆ Social Media ได้แก่ Facebook, Line 66.67 7.25 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อบุคคล มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ การประชุม ร้อยละ 62.50 
และหอกระจายข่าว ร้อยละ 29.17 นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออ่ืน ๆ เช่น วิทยุชุมชน แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ Social Media (Line, Facebook) คิดเปน็ร้อยละ 16.67  

(2) กระบวนการ (Process) ภาพรวมของโครงการฯ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ 
มีความเห็นว่า โครงการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 86.96 และอีกร้อยละ 13.04 มีความคิดเห็นว่า
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก รายชื่อเกษตรกรซ้ าซ้อนกันหลายโครงการ 
เกษตรกรบางส่วนเข้าร่วมโครงการอ่ืนแล้ว การผลิตชีวภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะต้องใช้
เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์ ท าให้การผลิตล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

(3) ผลได้ (Outputs) 
(3.1) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชฯ ให้เกษตรกร 

เป้าหมาย 2,500 ราย ปัจจุบันด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้ว 2,539 ราย  คิดเป็นร้อยละ 101.56 
จากเป้าหมาย  
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(3.2) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชฯ ให้นักวิชาการ 
และพนักงานราชการที่สนใจ ด าเนินการอบรมแล้วเสร็จ 100 ราย ครบตามเป้าหมาย เดือนพฤษภาคม 2561  

(3.3) การจัดตั้งศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย 
24 แห่ง ด าเนินการแล้ว 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(4.1) เกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองได้ 58 ราย คิดเป็นร้อยละ  96.67 

ของเป้าหมาย 60 ราย ชีวภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิตใช้เอง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา แตนเบียน เชื้อราเมตาไรเซียม 
NPV โกนิโอซัส มวลพิฆาต ไส้เดือนฝอย  

(4.2) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มีต่อโครงการ  
- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่มีต่อการด าเนินงาน

โครงการในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เห็นว่า โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีลงได้ 9.13 คะแนน รองลงมา คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ เกษตรกร 8.17 คะแนน และ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าโครงการนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้ และศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ 8.00 คะแนน เท่ากัน (ตารางท่ี 3.63)  
 

ตารางท่ี 3.63 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
รายการ คะแนน แปลผล 

1. เกษตรกรที่ผา่นการอบรมสามารถน าไปผลติชีวภัณฑ์ใช้เองได้ 6.79 มาก 

2. เกษตรกรที่ผา่นการอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพได/้ผลิตเพือ่จ าหน่าย 6.21 ปานกลาง 

3. ศูนย์ผลติและกระจายชีวภัณฑส์ามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรไดม้ีประสิทธิภาพเพิม่
มากขึ้น 

8.00 มาก 

4.  โครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรได ้ 8.17 มาก 
5. โครงการนี้ช่วยลดต้นทุนการผลติให้เกษตรกรได ้ 8.00 มาก 
6. โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงได ้ 9.13 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
- ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงาน

โครงการ พบว่า การอบรมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับที่มากกว่า 9 คะแนน นอกจากนี้ยังมีคะแนน
ความพึงพอใจ มากกว่า 9 คะแนน ในรายการต่าง ๆ ได้แก่ การด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ เนื้อหา
หลักสูตรที่อบรมตรงกับความต้องการ วิทยากรที่มาถ่ายทอดมีความรู้ความสามารถ การด าเนินงาน
โครงการในภาพรวม (ตารางท่ี 3.64)   
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ตารางท่ี 3.64 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการ  9.18 มากที่สุด 
2. วิทยากรที่มาถ่ายทอดมีความรู้ความสามารถ   9.18 มากที่สุด 
3. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการเสริมทักษะอาชีพ 8.14 มาก 
4. โครงการจะสามารถสร้างรายได้กับเกษตรกร 8.14 มาก 
5. โครงการนี้จะท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน  8.45 มากที่สุด 
6. การด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ 9.23 มากที่สุด 
7. การด าเนินงานโครงการในภาพรวม  9.19 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5) ข้อค้นพบ 

(5.1) ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว จะสามารถ
น าไปผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองได้หรือน าไปประกอบอาชีพ/ผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ นั้น มีคะแนนเพียง 6.79 และ 
6.21 ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้ เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

(5.2) จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเป็นไม่ไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิด
การซ้ าซ้อนของรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น จึงท าให้ต้องมีการปรับลดจ านวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงในบางพ้ืนที่ 

(6) ข้อเสนอแนะ 
(6.1) เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองได้ จึงควรมีการอบรม 

ถ่ายทอด รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองได้ 
(6.2) การด าเนินงานโครงการ ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรให้

ชัดเจน อีกท้ัง กิจกรรมการฝึกอบรมควรหลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อท าให้
เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา อีกทั้งการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรจะมีการอบรม
เพียงครั้งเดียว  
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กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตจุลินทรีย์ 
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กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
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3.3.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ด าเนินการโดย 

4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และกรมหม่อนไหม ผลการประเมินผล ดังนี้ 

1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
1.1) สาระส าคัญของโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพได้ 

(2) เป้าหมาย อบรมเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 35 จังหวัด 12,910 ราย 

(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินการโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งบประมาณ 
23,239,000.00 บาท 

1.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

(1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 

(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ เป้าหมาย 35 จังหวัด 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 179 ราย 

(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
1.3) ผลการประเมินผล 

(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(1.1) งบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงาน 23,239,000.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายแล้ว 18,036,186.68 บาท 
ร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย 

(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ร้อย

ละ 73.53 เห็นว่างบประมาณมาทันช่วงเวลาที่ต้องการ ที่เหลือร้อยละ 26.47 ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา 
พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น นครพนม จันทบุรี ตราด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เห็นว่างบประมาณมาไม่ทัน
ช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดทุกราย  
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 



126 

 

(2) กระบวนการ (Process) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางข้ันตอนการ
ด าเนินโครงการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 
- การประชาสัมพันธ์โครงการในระดับจังหวัด พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว ร้อยละ 91.43 โดยช่องทางหลักที่ใช้ คือ เว็บไซต์ส านักงาน ผู้น าชุมชน และ
ป้ายประกาศ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อพ้ืนที่ ที่เหลือร้อยละ 8.57 ได้แก่ เชียงใหม่ จันทบุรี และกระบี่ ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดท าให้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ไม่ทันและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่แจ้งว่า
ไม่ทราบว่าต้องท าการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนด าเนินโครงการ 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกราย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์จากผู้น าชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.89 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 39.73 ที่เหลือร้อยละ 9.38 จากผู้น าเกษตรกร 
หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่และเพ่ือนบ้าน 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ชี้แจงรายละเอียดจากโครงการ ร้อยละ 98.32 ที่เหลือร้อยละ 1.68 ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เนื่องจาก
ติดภารกิจ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได ้

(2.2) การส ารวจอาชีพที่ต้องการของเกษตรกรในการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
อาชีพ พบว่า มีการส ารวจอาชีพที่ต้องการของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 68.57 ที่เหลือร้อยละ 31.43 
เห็นว่าการอบรมต้นทุนบัญชีครัวเรือนสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพจึงไม่ได้ท าการส ารวจ 

(2.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ทุกพ้ืนที่มีการจัดอบรมความรู้ให้แก่ครูบัญชีอาสาแล้ว 

(2.4) การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชีอาสา 
พบว่า ครูบัญชีอาสา ร้อยละ 91.43 อบรมการจัดท าบัญชีอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว ที่เหลือร้อยละ 8.57  
ได้แก่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ ยังไม่ได้ด าเนินการอบรม โดยจะจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
และจังหวัดจันทบุรี ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากครูบัญชีอาสาบางส่วนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
โครงการไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้ 

(2.5) การแจกสมุดบัญชีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ พบว่า ทุกพ้ืนที่ได้มี
การแจกสมุดบัญชีให้แก่เกษตรกรแล้ว 

(2.6) การน าเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบที่สร้างความเข้มแข็งโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ทุกพ้ืนที่ได้มีการน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานแล้ว 

(2.7) การจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล  และ
บันทึกข้อมูล พบว่า ร้อยละ 60.00 มีการจ้างลูกหลานเกษตรกรเพื่อท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว ที่เหลือ
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ร้อยละ 40.00 ไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมนี้ เนื่องจากไม่มีลูกหลานเกษตรกรมาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 

(2.8) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับการก ากับค าแนะน าการจัดท าบัญชี
จากครูบัญชีอาสา ภายหลังการอบรมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 81.01 ที่เหลือร้อยละ 18.99 ให้เหตุผลว่าเพ่ิง
อบรมแล้วเสร็จ ต้องทิ้งระยะเวลาให้เกษตรกรได้ท าการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพก่อน จึงจะเข้ามาก ากับ
ค าแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุน 

(2.9) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการติดตามการจัดท าบัญชีจากครูบัญชี
อาสา ภายหลังการอบรมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 76.54 ที่เหลือร้อยละ 23.46 ให้เหตุผลว่าเพ่ิงอบรมแล้วเสร็จ 
ต้องให้เกษตรกรได้มีการท าบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพไปสักระยะหนึ่ง จึงจะเข้ามาติดตามการจัดท าบัญชี
ต้นทุน (ตารางท่ี 3.65) 

 

ตารางท่ี 3.65 การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ด าเนินการ/ได้รับ ไม่ได้ด าเนินการ/ไม่ได้รับ 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการ   
 1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการในระดับจังหวดั 91.43 8.57 
 1.2 แหล่งการรับรู้ข้อมลูข่าวสารโครงการ   
      - ผู้น าชุมชน 50.89 - 
      - เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 39.73 - 
      - อื่น ๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร/เพื่อนบ้าน 9.38 - 
 1.3 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 98.32 1.68 
2. การส ารวจอาชีพท่ีต้องการของเกษตรกรในการเรยีนรู้เกีย่วกับบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

68.57 31.43 

3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูบัญชีอาสาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 100.00  
4. การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบญัชีอาสา 91.43 8.57 
5. การแจกสมดุบัญชีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 100.00  
6. การน าเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบท่ีสรา้ง 
    ความเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100.00  

7. การจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมลู และ
บันทึกข้อมูล 

60.00 40.00 

8. การก ากับค าแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพโดยครูบญัชีอาสา 81.01 18.99 
9. การติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพโดยครูบญัชีอาสา 76.54 23.46 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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(3) ผลได้ (Outputs) จากการรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 ผลดังนี้ (ตารางท่ี 3.66) 

(3.1) ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ 
432 ราย ร้อยละ 101.23 ของเป้าหมายจ านวน 431 ราย  

(3.2) อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชีอาสา 
10,199 ราย ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย  

(3.3) น าเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบที่สร้างความเข้มแข็งโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน 9,781 ราย ร้อยละ 75.76 ของเป้าหมาย 12,910 ราย  

(3.4) ด าเนินการจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูล 47 ราย ร้อยละ 94.00 ของเป้าหมาย 50 ราย  

(3.5) ด าเนินการก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี  โดยครูบัญชีอาสา 10,104 ราย 
ร้อยละ 195.66 ของเป้าหมาย 5,164 ราย  

(3.6) ด าเนินการติดตามการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี 8,236 ราย ร้อยละ 159.49 
ของเป้าหมาย 5,164 ราย  

(3.7) ติดตามประเมินผล การจัดท าบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย 441 ราย ร้อยละ 142.26 
ของเป้าหมาย 310 ราย  

 

ตารางท่ี 3.66 ผลได้จากการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย : ราย 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วม   โครงการ 431 432 101.23 
2. การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบญัชีอาสา 12,910 10,199 79.00 
3. การน าเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบท่ีสรา้งความเข้มแข็งโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12,910 9,781 75.76 

4. การจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมลูและ
บันทึกข้อมูล 

50 47 64.00 

5. ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี 5,164 10,104 195.66 
6. ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครบูัญชี 5,164 8,236 159.49 
7. ติดตามประเมินผล การจดัท าบญัชีของกลุ่มเป้าหมาย 310 441 142.26 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
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(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (ตารางที่ 3.67) 
(4.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เห็นว่าหลังจากได้เข้าร่วมรับการอบรมจากโครงการฯ 

แล้ว มีความรู้ในการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.25 คะแนน 
เป็น 8.40 คะแนน หลังจากการอบรม 

(4.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม 
ร้อยละ 93.30 โดยท าบัญชีเป็นประจ า ร้อยละ 57.51 ที่เหลือร้อยละ 6.70 ไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติ โดยให้
เหตุผลว่าไม่สะดวกในการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป  
 

ตารางท่ี 3.67 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ความรู้ในการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ (คะแนน)  

1.1ก่อนมีโครงการ 5.25 
1.2 หลังมีโครงการ 8.40 

2. การน าความรู้ไปปฏิบัติตาม (ร้อยละ)  
2.1 ปฏิบัติตาม โดยระดับการปฏิบัติ 93.30 

            - ท าบัญชีเป็นประจ า 57.51 
            - ท าบัญชีเป็นบางครั้ง 35.79 

2.2 ไม่ได้ปฏิบัติตาม 6.70 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 
(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ
ในเรื่องต่าง ๆ  ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.20  
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า  ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45   
ด้านการส ารวจอาชีพที่ต้องการของเกษตรกรในการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนอาชีพ   มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.75   ด้านการอบรมครูบัญชีในพ้ืนที่ คทช.  เพ่ือท าหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.70 ด้านการอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพโดยครูบัญชีอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.14  
ด้านการแจกสมุดบัญชีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.74 ด้านการน าเกษตรกร
ศึกษาดูงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ด้านการจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.08 (ตารางท่ี 3.68) 
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ตารางท่ี 3.68 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการ 7.45 มาก 
2. การส ารวจอาชีพท่ีต้องการของเกษตรกรในการเรยีนรู้เกีย่วกับบัญชีต้นทุนอาชีพ 7.75 มาก 
3. การอบรมครบูัญชีในพ้ืนท่ี คทช. เพื่อท าหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา 8.70 มากที่สุด 
4. การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพโดยครูบญัชีอาสา 8.14 มาก 
5. การแจกสมดุบัญชีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 8.74 มากที่สุด 
6. การน าเกษตรกรศึกษาดูงาน 8.58 มากที่สุด 
7. การจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 8.08 มาก 

ภาพรวมโครงการ 8.20 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 
(6) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.64  
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.53 
ด้านการได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากครูบัญชีอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.96 ด้านการก ากับ
ค าแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชีอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.59  ด้านการติดตาม
การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชีอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.49 (ตารางที่ 3.69) 
 

ตารางท่ี 3.69 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 8.53 มากที่สุด 
2. การได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากครูบัญชีอาสา 8.96 มากที่สุด 
3. การก ากับค าแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพโดยครูบัญชีอาสา 8.59 มากที่สุด 
4. การติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชีอาสา 8.49 มากที่สุด 
          ภาพรวมโครงการ 8.64 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 
 
 
 
 



131 

 

1.4) ข้อค้นพบ 
(1) เกษตรกรเป้าหมายของโครงการบางรายอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ คทช. และบางส่วน

เป็นผู้สูงอายุ เขียนหรืออ่านหนังสือไม่ได้ และขาดความสนใจในการเข้าร่วมอบรม 
(2) การจ่ายเงินให้เกษตรกรเป็นค่าพาหนะต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เกษตรกร

บางรายไม่มีสมุดบัญชีฝากเงินธนาคาร ท าให้ต้องเสียเวลาเดินทางไปเปิดบัญชีใหม่เพ่ือรับเงิน 
(3) เกษตรกรมองว่าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพมีรายละเอียดมาก และขั้นตอน

การบันทึกท่ียุ่งยาก ประกอบกับมีงานประจ า ส่งผลให้ไม่สะดวกในการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
1.5) ข้อเสนอแนะ 

(1) การก าหนดเป้าหมายเกษตรกรควรให้หน่วยงานที่จะด าเนินการก าหนดเป้าหมาย
เกษตรกรเอง และก าหนดจากเกษตรกรที่สมัครใจและพร้อมเสียสละเวลามารับความรู้จากหน่วยงาน 
รวมทั้งควรมีการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรอยากเข้าร่วมโครงการหรือเข้ารับการอบรม 

(2) การจ่ายค่าพาหนะให้แก่เกษตรกรควรเป็นเงินสด เพราะเกษตรกรบางรายไม่มี
สมุดบัญชีคู่ฝาก และเกษตรกรจะได้ไม่ต้องล าบากในการเปิดบัญชีใหม่และเดินทางไปถอนเงิน 

(3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า หลักสูตรที่อบรมควรเป็นการจัดท าบัญชี
อย่างง่าย ลดความยุ่งยากการท าบัญชี เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรเริ่มท าบัญชีมากข้ึน 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
2.1) สาระส าคัญของโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่
เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบ
สหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมและส่งเสริม และพัฒนาอาชีพภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน 
มีความรู้ส านึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข 
และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

(2) เป้าหมาย 
(2.1) อบรมเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

12,910 ราย (50 พ้ืนที่ 36 จังหวัด) 
(2.2) อุดหนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม 

- อุดหนุนอาคารอเนกประสงค์ ส านักงานสหกรณ์ 8 แห่ง  (ตั้งสหกรณ์
แล้วในพ้ืนที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว) 

- อุดหนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง (สหกรณ์
เกษตรยั่งยืนแม่ทา จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่) 

- อุดหนุนต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต 1 แห่ง (สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด 
จังหวัดอุทัยธานี) 
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- ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิต 1 แห่ง (สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด 
จังหวัดอุทัยธานี) 

(2.3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ  
22,278,900.00 บาท 

2.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

(1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 

(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่เป้าหมาย 36 จังหวัด และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 187 ราย 

(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
2.3) ผลการประเมินผล 

(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(1.1) งบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงาน 22,278,900.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
15,971,100.00 บาท ร้อยละ 71.69 ของเป้าหมาย ในจ านวนนี้เป็นงบด าเนินงาน 3,923,900 บาท มีการ
เบิกจ่ายแล้ว 3,609,200 บาท ร้อยละ 91.99 ของงบด าเนินงานทั้งหมด และเงินอุดหนุน 18,355,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 12,361,900 บาท ร้อยละ 67.35 ของเงินอุดหนุนทั้งหมด (ตารางท่ี 3.70) 

 

ตารางท่ี 3.70 งบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ หน่วย เป้าหมาย เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
งบประมาณทั้งหมด บาท 22,278,900 15,971,100 71.69 
   - งบด าเนินงาน บาท 3,923,900 3,609,200 91.99 
   - เงินอุดหนุน บาท 18,355,000 12,361,900 67.35 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ  พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
ร้อยละ 75.00 เห็นว่างบประมาณมาทันช่วงเวลาที่ต้องการ ที่เหลือร้อยละ 25.00 ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน 
พะเยา กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ตาก และตรัง เห็นว่างบประมาณมาไม่ทันช่วงเวลาที่ต้องการ โดย
ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 

- ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด 
ร้อยละ 83.33 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
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(2) กระบวนการ (Process) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ (ตารางท่ี 3.71) 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ทุกราย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์จากผู้น าชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.78 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 38.49  ที่เหลือร้อยละ 8.73 จากผู้น า
เกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่และเพ่ือนบ้าน 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การชี้แจงรายละเอียดจากโครงการ ร้อยละ 96.79 ที่เหลือร้อยละ 3.21 ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง 
เนื่องจากติดภารกิจ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

(2.2) การส ารวจเป้าหมายของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 97.22 มีการส ารวจเป้าหมายของเกษตรกรแล้ว 

(2.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ร้อยละ 91.67 มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 

(2.4) การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พบว่า ร้อยละ 62.50  
มีการอุดหนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แล้ว 

(2.5) การอุดหนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด าเนินการแล้ว 
(2.6) การอุดหนุนงบประมาณต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต พบว่า ขอยกเลิกการ

สนับสนุน 
(2.7) การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปด าเนินการแล้ว  
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ตารางท่ี 3.71 การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ด าเนินการ/ได้รับ ไม่ได้ด าเนินการ/ไมไ่ด้รับ 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ   
 1.1 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ   
      - ผู้น าชุมชน 52.78 - 
      - เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ 38.49 - 
      - อ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร/เพื่อนบ้าน 8.73 - 
 1.2 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 96.79 3.21 
2. การส ารวจเป้าหมายของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน
ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

97.22 2.78 

3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 91.67 8.33 
4. การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 62.50 37.50 
5. การอุดหนุนงบประมาณปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค์ 100.00  
6. การอุดหนุนงบประมาณต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต ยกเลิก  
7. การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 100.00  

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) ผลได้ (Outputs) จากการรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 ผลดังนี้  (ตารางท่ี 3.72) 
(3.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  มีเป้าหมาย 

12,910 ราย อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 
(3.2) การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มีเป้าหมาย 8 แห่ง 

มีการด าเนินการแล้ว 6 แห่ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 
(3.3) การอุดหนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มีเป้าหมาย 1 แห่ง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 
(3.4) การอุดหนุนงบประมาณต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต  มีเป้าหมาย 1 แห่ง 

ซึ่งได้มีการยกเลิกรายการสนับสนุนการปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต เนื่องจากเดิมทางสหกรณ์ได้รับงบประมาณ
กลุ่มจังหวัดในการก่อสร้างโกดังเก็บผลผลิตหากมีการต่อเติมหรือปรับปรุงเห็นควรให้ใช้งบประมาณจาก
หมวดงบประมาณรายจ่าย และเป็นแหล่งเงินงบประมาณเดียวกัน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในภายหลัง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต่อเติมโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรจาก
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว 
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(3.5) การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป มีเป้าหมาย 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา  

 

ตารางท่ี 3.72 ผลได้จากการด าเนินงานโครงการ 
 

 กิจกรรม  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ (ราย) 12,910 10,778 83.49 
2. การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แห่ง) 8 6 75.00 
3. การอุดหนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (แห่ง) 1 1 100.00 
4. การอุดหนุนงบประมาณต่อเตมิโกดังเก็บผลผลิต (แห่ง) 1 ยกเลิก - 
5. การอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป (แห่ง) 1 1 100.00 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  (ตารางที่ 3.73) 

(4.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับในรูปแบบ
สหกรณ์และการสร้างจิตส านึกรักที่ดิน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับอบรมหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็น
ร้อยละ 95.19 ที่เหลือร้อยละ 4.81 ยังไม่ได้รับการอบรม เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงได้รับการชี้แจงรายละเอียด
โครงการจากเจ้าหน้าที ่

(4.2) การน าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดและปฏิบัติตาม เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 84.78 ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม ที่เหลือร้อยละ 15.22 ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงพื้นท่ีในการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูกพืช และมีเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับการอบรม 

(4.3) การใช้ประโยชน์จากโครงการ (อาคารอเนกประสงค์/โกดัง/โรงเรือน) 
ในพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างฯ เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในการก่อสร้างทุกรายคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว เช่น ใช้เป็นที่รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต และในการจ าหน่ าย
ผลผลิต  
 

ตารางท่ี 3.73 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ได้รับ/ปฏิบัติตาม ไม่ได้รับ/ไมน่ าไปปฏิบัติ 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับในรูปแบบ
สหกรณ์และการสร้างจิตส านึกรักที่ดิน 

95.19 4.81 

2. การน าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดและปฏิบัติตาม 84.78 15.22 
3. การใช้ประโยชน์จากโครงการ (อาคารอเนกประสงค์/โกดงั/
โรงเรือน) 

100.00 - 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ
ในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.14  
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการส ารวจเป้าหมายของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน
ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.64 ด้านการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่ า
คะแนนเท่ากับ 8.22 ด้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.50 คะแนน ด้านการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.00 ด้านการก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.00 
ด้านการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.50  (ตารางท่ี 3.74) 
 

ตารางท่ี 3.74 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การส ารวจเปา้หมายของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

8.64 มากที่สุด 

2. การจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8.22 มากที่สุด 
3. การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7.50 มาก 
4. การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 8.00 มาก 
5. การก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 9.00 มากที่สุด 
6. การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ 7.50 มาก 
ภาพรวมโครงการ 8.14 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(6) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.59 
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.74 
ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสหกรณ์ และการสร้างจิตส านึกรักที่ดิน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.01 ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ (อาคารอเนกประสงค์/โกดัง/โรงเรือน) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.01 (ตารางท่ี 3.75) 
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ตารางท่ี 3.75 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 8.74 มากที่สุด 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสหกรณ์ 
    และการสร้างจิตส านึกรักที่ดนิ 

9.01 มากที่สุด 

3. การใช้ประโยชน์จากโครงการ (อาคารอเนกประสงค์/โกดงั/โรงเรือน) 8.01 มาก 
          ภาพรวมโครงการ 8.59 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
2.4) ข้อค้นพบ 

(1) กิจกรรมอบรมหลายกิจกรรมด าเนินการในช่วงเดียวกัน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม ในกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจ 

(2) การชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ค่อนข้างน้อยรวมทั้งสถาบัน
เกษตรกร เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

(3) สถานที่จัดอบรมส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ซึ่งเกษตรกร
บางรายไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

2.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) หน่วยงานควรมีการบูรณาการร่วมกันในกิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้

ให้กับเกษตรกร เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรกลุ่มเดียวกัน 
(2) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และสถาบัน

เกษตรกร เพ่ือลดปัญหาในปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(3) สถานที่จัดอบรมควรเป็นสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางได้สะดวก  

เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึนจากการเดินทางไกล 
3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

3.1) สาระส าคัญของโครงการ 
(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่ให้

พร้อมรับการจัดที่ดินให้เกษตรกรและเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรน าแนวทางศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ 

(2) เป้าหมาย เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 1,300 ราย  
(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินการโดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม งบประมาณ 7,828,600.00 บาท 
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3.2) วิธีการติดตามประเมินผล 
(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

(1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 

(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดที่มีการด าเนินการ 23 ราย 

(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
3.3) ผลการติดตามประเมินผล 

(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(1.1) งบประมาณ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินงาน 7,828,600.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายแล้ว 
2,070,100.00 บาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย  

(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดทุกราย 

เห็นว่างบประมาณมาทันช่วงเวลาที่ต้องการ 
- ความเพียงพอของงบประมาณ ทุกพ้ืนที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพอ

ต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
(2) กระบวนการ (Process) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ก าหนด

แนวทางขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการในระดับจังหวัด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.76) 

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 
- การประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการทราบ พบว่า 

ทุกจังหวัดได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว แต่มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมเพียง 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เหลือ 4 จังหวัด ไม่มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการ และเกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรซ้ าซ้อนกันจึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า เกษตรกรผู้ที่ร่วมโครงการทุกราย 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 51.86 รองลงมา คือ ผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 40.74 ที่เหลือร้อยละ 7.40 จากผู้น าเกษตรกร 
หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่และเพ่ือนบ้าน 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้การชี้แจง
รายละเอียดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61 ที่เหลือร้อยละ 17.39 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจ ท าให้
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
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(2.2) การคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล พบว่า ร้อยละ 80.00  มีการคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลแล้ว ที่เหลือร้อยละ 20.00 ไม่ได้มีการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร
ซ้ าซ้อนกัน จึงไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมได้ 

(2.3) การประสานพ้ืนที่ต้นแบบ ณ เครือข่ายศูนย์กสิกรรม พบว่า ร้อยละ 80.00  
มีการประสานพ้ืนที่ต้นแบบแล้ว ที่เหลือร้อยละ 20.00 ไม่ได้มีการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดปัญหากลุ่มเป้าหมาย
ของเกษตรกรซ้ าซ้อนกัน จึงไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมได้ 

(2.4) การน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตร์
พระราชา พบว่า ร้อยละ 80.00 มีการน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานแล้ว ที่เหลือร้อยละ 20.00 
ไม่ได้มีการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรซ้ าซ้อนกัน จึงไม่สามารถด าเนินการ
จัดอบรมได ้

(2.5) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร พบว่า ร้อยละ 80.00 มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ที่เหลือร้อยละ 20.00 ไม่ได้มีการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดปัญหา
กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรซ้ าซ้อนกัน จึงไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมได้  

 

ตารางท่ี 3.76 การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ด าเนินการ/ได้รับ ไม่ได้ด าเนินการ/ไม่ได้รับ 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการ   
 1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการในระดับจังหวดั 100.00 - 
 1.2 แหล่งการรับรู้ข้อมลูข่าวสารโครงการ   
      - เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 51.86 - 
      - ผู้น าชุมชน 40.74 - 
      - อื่น ๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร/เพื่อนบ้าน 7.40 - 
 1.3 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 82.61 17.39 
2. การคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

80.00 20.00 

3. การประสานพ้ืนท่ีต้นแบบ ณ เครือข่ายศูนย์กสิกรรม 80.00 20.00 
4. การน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานตามแนวศาสตร์
พระราชา 

80.00 20.00 

5. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 80.00 20.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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(3) ผลได้ (Outputs) จากการรายงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลดังนี้ 
(3.1) กิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีเป้าหมาย 

1,300 ราย ด าเนินการแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย ที่เหลือร้อยละ 59.38 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากเกิดปัญหารายชื่อของเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงไม่สามารถด าเนินการอบรม
ให้กับเกษตรกรที่เหลือได้ 

(3.2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมาย 1,300 ราย 
ด าเนินการแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย ที่เหลือร้อยละ 59.38  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
เกิดปัญหารายชื่อของเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงไม่สามารถด าเนินการอบรมให้กับ
เกษตรกรที่เหลือได้ (ตารางท่ี 3.77) 

 

ตารางท่ี 3.77 ผลได้จากการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย : ราย 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดงูานตามแนวศาสตร์พระราชา 1,300 528 40.62 
2. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลติให้แก่เกษตรกร 1,300 528 40.62 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (ตารางที่ 3.78) 

(4.1) การได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกรายได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 

(4.2) การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ทุกรายได้น าความรู้ไปปฏิบัติตาม 

(4.3) การคัดเลือกเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95.65 ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน ที่เหลือร้อยละ 4.35 ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมีการ
จ ากัดจ านวนคนที่ไปดูงาน 

(4.4) การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.30 ได้น าความรู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

(4.5) การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 65.22 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ที่เหลือร้อยละ 34.78 เพ่ิงอบรมแล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
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(4.6) การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 60.87 น าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเองแล้ว ที่เหลือร้อยละ 39.13 เพ่ิงอบรมแล้ว
เสร็จ  จึงยังไม่ได้รับแจกปัจจัยการผลิต  

 

ตารางท่ี 3.78 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ด าเนินการ/ได้รับ ไม่ได้ด าเนินการ/ไม่ได้รับ 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 100.00 - 
2. การน าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดและปฏิบัติตาม 100.00 - 
3. การได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงาน 95.65 4.35 
4. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการศกึษาดูงานมาปรับใช้ ในพื้นที่ของตนเอง 91.30 8.70 
5. การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 65.22 34.78 
6. การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง 60.87 39.13 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด ที่มีต่อการด าเนินงาน
โครงการในเรื่องต่าง ๆ  ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 7.63 
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการทราบ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.75 ด้านการคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.00 ด้านการประสานพ้ืนที่ต้นแบบ ณ เครือข่ายศูนย์กสิกรรม มีค่าคะแนน
เท่ากับ 7.25 ด้านการน าเกษตรกรไปเรียนรู้และศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา มี ค่าคะแนน
เท่ากับ 7.40 ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.75 คะแนน 
(ตารางท่ี 3.79) 
 

ตารางท่ี 3.79 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการทราบ 8.75 มากที่สุด 
2. การคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 7.00 มาก 
3. การประสานพ้ืนท่ีต้นแบบ ณ เครือข่ายศูนย์กสิกรรม 7.25 มาก 
4. การน าเกษตรกรไปเรียนรู้และศกึษาดูงานตามแนวทาง ศาสตร์พระราชา 7.40 มาก 
5. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 7.75 มาก 
          ภาพรวมโครงการ 7.63 มาก 

  ที่มา : จากการส ารวจ 
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(6) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.08  
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.78 
ด้านการได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.52   ด้านการได้รับคัดเลือก
เพ่ือพาไปศึกษาดูงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.36   ด้านการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 ด้านการน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.27 (ตารางที่ 3.80) 
 

ตารางท่ี 3.80 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 8.78 มากที่สุด 
2. การได้รับอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 9.52 มากที่สุด 
3. การได้รับคัดเลือกเพ่ือพาไปศึกษาดูงาน 9.36 มากที่สุด 
4. การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 8.50 มากที่สุด 
5. การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง 9.27 มากที่สุด 
          ภาพรวมโครงการ 9.08 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.4) ข้อค้นพบ 

(1) พ้ืนที่ คทช. เป็นพ้ืนที่บูรณาการของหน่วยงานภายใต้โครงการเดียวกัน ท าให้
เกิดการซ้ าซ้อนของเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากติดเงื่อนไขให้อบรมเพียง 1 คน/หลักสูตร 

(2) สถานที่จัดอบรมส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรบางราย
ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

3.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการเดียวกันและหลักสูตร

ทีจ่ัดอบรมให้กับเกษตรกร และรายละเอียดการปฏิบัติงานควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพ่ือลดปัญหา
การปฏิบัติงานในพ้ืนที ่

(2) สถานที่จัดอบรมควรเป็นสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางได้สะดวก 
เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร 
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4) กรมหม่อนไหม 
4.1) สาระส าคัญของโครงการ 

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มี
อาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิตลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และสร้างป่าต้นน้ าในเขตภาคเหนือสนับสนุน
การผลิตเส้นไหมในประเทศ เพ่ือลดการน าเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุลสนับสนุนการส่งออก
สินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหม เชิงการค้าระหว่างประเทศและสร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

(2) เป้าหมาย 
(2.1) สร้างพ้ืนที่ปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม (ในพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ท ากิน) 

2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม 600 ไร่ และการเลี้ยงไหมผลิตแผ่นใยไหม 1,800 ไร่ 
(2.2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพ้ืนที่ 800 ราย 

แบ่งเป็น เกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม 200 ราย และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม 600 ราย  ให้มีอาชีพที่
มั่นคง 

(2.3) ผลิตรังไหมเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ 120 ตัน 
(2.4) ผลิตแผ่นใยไหม 2,000,000 แผ่น 
(2.5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เดือนละ

ไม่น้อยกว่า 6,000 บาท 
(3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินการโดย กรมหม่อนไหม งบประมาณ 

45,387,500.00 บาท 
4.2) วิธีการติดตามประเมินผล 

(1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
(1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 
(1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 จังหวัด และ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 39 ราย (ในพื้นที่ คทช. 23 ราย และนอกพ้ืนที่ คทช. 16 ราย) 
(2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

4.3) ผลการประเมิน 
(1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1.1) งบประมาณ กรมหม่อนไหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
45,387,500.00 บาท  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 เบิกจ่ายแล้ว 27,919,300.00 บาท ร้อยละ 61.51 
ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.81) 
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ตารางท่ี 3.81 งบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ หน่วย เป้าหมาย เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
งบประมาณทั้งหมด บาท 45,387,500 27,919,300 61.51 
   - งบด าเนินงาน บาท 13,160,000 10,765,000 81.80 
   - งบลงทุน บาท 16,227,500 1,154,300 7.11 
   - เงินอุดหนุน บาท 16,000,000 16,000,000 100.00 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมหม่อนไหม 

 
(1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทุกราย
เห็นว่า งบประมาณมาทันช่วงเวลาที่ต้องการ 

- ทุกพ้ืนที่ที่ด าเนินกิจกรรมเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อ
การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  

(2) กระบวนการ (Process) กรมหม่อนไหม ก าหนดแนวทางข้ันตอนการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวั ด และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.82) 

(2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ พบว่า  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. ทุกรายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมา ผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 24.32 
ญาติและเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.22 และผู้น าเกษตรกรหรืออาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ทุกรายรายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โครงการ โดยการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมา 
ญาติและเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 21.05  และผู้น าเกษตรกร  หรือ
อาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 10.53 

(2.2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ พบว่า  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่
ในพ้ืนที่ คทช. ทุกรายได้รับการชี้แจงรายละเอียดโครงการจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ทุกรายได้รับการชี้แจงรายละเอียดโครงการจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

(2.3) การร่วมประชุมวางแผนกับเอกชนเพ่ือวางแผนรับซื้อผลผลิต พบว่า ทุกพ้ืนที่
ได้มีการร่วมประชุมวางแผนกับเอกชนเรียบร้อยแล้ว 

(2.4) การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพบว่า ทุกพ้ืนที่ได้มีการคัดเลือก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว 
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(2.5) การวางแผนการผลิตท่อนพันธุ์หม่อน และไข่ไหม เพ่ือสนับสนุนให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า ทุกพ้ืนที่ได้มีการวางแผนผลิตท่อนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมเรียบร้อยแล้ว 

(2.6) การฝึกอบรมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการท าบัญชีครัวเรือน 
ทุกพ้ืนทีมีการฝึกอบรมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการท าบัญชีครัวเรือนแล้วเรียบร้อยแล้ว 

(2.7) การก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือเตรียมการเลี้ยงไหม ทุกพ้ืนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(2.8) การร่วมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิต ยังไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจาก

เกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิต  
 

ตารางท่ี 3.82 การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ในพื้นที่ คทช. นอกพ้ืนที่ คทช. 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ   
 1.1 แหล่งการรับรู้ข้อมลูข่าวสารโครงการ   

      - เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 48.65 42.11 

      - ผู้น าชุมชน 24.32 21.05 

      - เพื่อนบ้าน 16.22 26.32 

      - อาสาสมัครเกษตรกร 10.81 10.53 

 1.2 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 100.00 100.00 

2. การร่วมประชุมวางแผนกับเอกชนเพื่อวางแผนรับซื้อผลผลิต 100.00 100.00 

3. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100.00 100.00 

4. การวางแผนการผลิตท่อนพันธุห์ม่อน และไข่ไหมเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100.00 100.00 

5. การฝึกอบรมเกษตรกรปลูกหมอ่นเลี้ยงไหมและการท าบัญชีครัวเรือน 100.00 100.00 

6. การก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลีย้งไหม (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 100.00 100.00 

7. การร่วมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิต (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 100.00 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) ผลได้ (Outputs)  จากการรายงานของกรมหม่อนไหม ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 ดังนี้ (ตารางท่ี 3.83) 
(3.1) การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่เป้าหมาย พบว่า ทุกพ้ืนที่มีการคัดเลือก

เกษตรกร และพ้ืนที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 
(3.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย  

800 ราย เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. 38 ราย และเป็นเกษตรกรที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. 762 ราย โดย
ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรครบทุกพ้ืนที่แล้ว 
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(3.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 
800 ราย ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรครบทุกรายแล้ว โดยปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
เช่น ท่อนพันธุ์หม่อนและไข่ไหม  
 

ตารางท่ี 3.83 ผลได้จากการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย : ราย 

ประเด็น เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. การคัดเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเป้าหมาย 800 800 100.00 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 800 800 100.00 
        - ในพื้นที่ คทช.  38 4.75 
        - นอกพ้ืนที่ คทช.  762 95.25 
3. การสนับสนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 800 800 100.00 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมหม่อนไหม 

 
(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  จากการส ารวจโดยการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

พบว่า (ตารางท่ี 3.84)  
(4.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. ทุกรายได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้จากโครงการเรียบร้อยแล้ว 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ทุกรายได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้จากโครงการเรียบร้อยแล้ว 

(4.2) การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติตาม พบว่า 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. น าความรู้ที่ได้รับจาก

การอบรมมาปฏิบัติตาม ร้อยละ 91.30 ที่เหลือร้อยละ 8.70 เพิ่งอบรมแล้วเสร็จ 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ทุกรายน าความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติตามแล้ว 
(4.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแล้ว ร้อยละ 95.65 ที่เหลือร้อยละ 4.35 ยังไม่ได้รับ เนื่องจากเพ่ิงอบรมแล้วเสร็จ 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแล้ว ร้อยละ 87.50 ที่เหลือร้อยละ 12.50 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์) 

(4.4) การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพื้นที่ คทช.  น าปัจจัยการผลิตที่

ได้รับไปใช้ในแปลงตนเองแล้ว ร้อยละ 95.65 ที่เหลือร้อยละ 4.35 ยังไม่ได้รับ เนื่องจากเพ่ิงอบรมแล้วเสร็จ 
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- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. น าปัจจัยการผลิตที่
ได้รับไปใช้ในแปลงตนเองแล้ว 87.50 ที่เหลือร้อยละ 12.50 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์) 

(4.5) รายได้จากการเลี้ยงไหม  
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช.  ทุกรายยังไม่ได้รับ

ผลผลิต 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่  คทช. ทุกรายยังไม่ได้รับ

ผลผลิต 
 

ตารางท่ี 3.84 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ในพื้นที่ คทช. นอกพื้นที่ คทช. 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 100.00 100.00 
2. การน าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติตาม 91.30 100.00 
3. การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 95.65 87.50 
4. การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลงตนเอง 95.65 87.50 
5. รายได้จากการเลี้ยงไหม (ยังไม่ได้รับ) 100.00 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(5) ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ
ในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.17   
เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่าด้านการร่วมประชุมวางแผนกับเอกชนเพ่ือวางแผนรับซื้อผลผลิต มีค่า
คะแนนเท่ากับ 8.33 ด้านการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.00 ด้านการวางแผน 
การผลิตท่อนพันธุ์หม่อนและไข่ไหม เพ่ือสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.67 
ด้านการฝึกอบรมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการท าบัญชีครัวเรือน มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.33 
ด้านการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลี้ยงไหม มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.33 ด้านการร่วมมือกับเอกชนรับซื้อ
ผลผลิตไหม มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.33  (ตารางที่ 3.85) 
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ตารางท่ี 3.85 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การร่วมประชุมวางแผนกับเอกชนเพื่อวางแผนรับซื้อผลผลิต 8.33 มากที่สุด 
2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8.00 มาก 
3. การวางแผนการผลิตท่อนพันธุ์หม่อน และไข่ไหม เพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ 
8.67 มากที่สุด 

4. การฝึกอบรมเกษตรกรปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม และการท าบัญชีครัวเรือน 8.33 มากที่สุด 
5. การก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลีย้งไหม 7.33 มาก 
6. การร่วมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิตไหม 8.33 มากที่สุด 

          ภาพรวมโครงการ 8.17 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(6) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ จาก

การส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า (ตารางท่ี 3.86) 

(6.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ คทช. ในภาพรวม มีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.84 เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.00 ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.26 ด้านการได้รับ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.26 

(6.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ คทช. ในภาพรวม มีค่าคะแนน
เท่ากับ 9.22 เมื่อสอบถามในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.63 ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.63 ด้านการได้รับ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.41  

 

ตารางท่ี 3.86 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็น 
ในพื้นที่ คทช. นอกพื้นที่ คทช. 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9.00 มากที่สุด 9.63 มากที่สุด 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 9.26 มากที่สุด 9.63 มากที่สุด 
3. การได้รับสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 8.26 มากที่สุด 8.41 มากที่สุด 
          ภาพรวมโครงการ 8.84 มากที่สุด 9.22 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.4) ข้อค้นพบ 
(1) การขาดแคลนท่อนพันธุ์หม่อน เนื่องจากต้องใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกร

หลังการอบรม 
(2) สถานที่จัดอบรมส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรบางราย

ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 
 

4.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) ประสานงานศูนย์หม่อนไหมอ่ืน เพ่ือรองรับปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์หม่อน 

ที่แจกให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควรแนะน าการเพาะช าท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกรด้วย 
(2) สถานที่จัดอบรมควรเป็นสถานที่ในชุมชนที่เกษตรกรสามารถเดินทางได้สะดวก 

เพ่ือลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

การอบรมเกษตรกรการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

      
 

 
 

การอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับในรูปแบบสหกรณ์และการสร้างจิตส านึก      
รักที่ดิน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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การน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
โดยส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

     

 
 

การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยกรมหม่อนไหม 
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3.3.10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) ตั้งแต่ ปี 2557 โดยเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
และมีเป้าหมายพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

1.2) วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล เครือข่ายในการท าธุรกิจเกษตร 
และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0 และยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้า
และการตลาดสากล และเพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนา
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

1.3) เป้าหมาย รับสมัครและคัดเลือก Young Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดของโครงการฯ รวม 4,850 ราย พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการเรียนรู้ให้แก่ Young Smart Farmer จ านวน 77 ศูนย์ (1 ศูนย์/จังหวัด)  

1.4) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินงานโดย กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 
66.6905 ล้านบาท   

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

(1) รายงานความก้าวหน้าผลการด านินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร  

(2) สอบถามจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ 77 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 ราย 

(3) สอบถามจาก Young Smart Farmer ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 433 ราย 
(4) ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 77 ศูนย์ จังหวัดละ 1 ศูนย์ 

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล  ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561  
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(1) งบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย 

(1.1) โครงการได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 66,690,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
31,040,129 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.54 ของงบประมาณท่ีได้รับ  

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ  ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ร้อยละ 96.05 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีความทันเวลา 
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(2) การเข้าร่วมโครงการของ Young Smart Farmer โครงการก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนา Young Smart Farmer ไว้ 4,850 ราย ผลการด าเนินงานมี Young Smart Farmer เข้าร่วม
โครงการ 3,597 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.16 ของเป้าหมาย สาเหตุที่มี Young Smart Farmer สมัครเข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 57.14 เห็นว่าระยะเวลาการจัดอบรมนานในขณะที่ตนเองมีภารกิจ
ส่วนตัวและภารกิจทางการเกษตร เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเพาะปลูก ร้อยละ 17.86 ได้รับการประสานงานให้
เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร้อยละ 17.86 ไม่สามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากสมัครเข้าร่วมเป็นเกษตรกรกับโครงการอ่ืนของไทยนิยมไปแล้ว และร้อยละ 7.14 
มีเหตุผลอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้ เช่น Young Smart Farmer ย้ายไปอยู่นอกพ้ืนที่  และปัญหาด้าน
สุขภาพ  

3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 59.88 ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และเครือข่าย Young Smart Farmer ร้อยละ 17.36 ใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือราชการติดประกาศ ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 14.37 ประชาสัมพันธ์โดยใช้
สื่อออนไลน์ เช่น Application Line/Facebook และร้อยละ 8.39 ใช้สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ (ตารางที่ 3.87)  
 

ตารางท่ี 3.87 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

ประเภทสื่อ ร้อยละ 
1. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และเครือข่าย YSF) 59.88 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือราชการติดประกาศ ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์) 17.36 
3. สื่อออนไลน์ (Application Line/Facebook) 14.37 
4. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 8.39 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
(2.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ Young 

Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการแล้วทุกจังหวัด โดยวิธีการชี้แจงของหน่วยงานนั้น ร้อยละ 75.38 ใช้วิธี
จัดประชุม ร้อยละ 16.92 ชี้แจงในวันที่จัดอบรม และร้อยละ 7.70 ชี้แจงโดยตรงกับ Young Smart Farmer 
(ตารางที่ 3.88) 
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ตารางท่ี 3.88 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 

การชี้แจงรายละเอียด ร้อยละ 
1. จัดประชุมชี้แจง 75.38 
2. ชี้แจงในวันที่จัดอบรม 16.92 
3. ชี้แจงโดยตรงกับ YSF 7.70 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
(2.2) การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ มี Young Smart 

Farmer เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจ านวน 3,175 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.27 ของจ านวนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากบางส่วนติดภารกิจทางการเกษตรและการเป็นวิทยากรหลักสูตรการอบรมในโครงการต่าง ๆ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นอกจากนี้ในบางจังหวัดได้ใช้วิธีคัดเลือกตัวแทน Young Smart Farmer เข้ารับฟัง
การชี้แจงรายละเอียดโครงการ และน าไปชี้แจงต่อให้กับรายอื่น  

ทั้งนี้ เมื่อ Young Smart Farmer ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
พบว่า ร้อยละ 96.54 ทราบถึงสิ่งที่ต้องท าและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อีกร้อยละ 3.46 
มีความเห็นว่า การชี้แจงรายละเอียดโครงการยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่ทราบถึงสิ่งที่ต้องท าและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากโครงการ 

(3) การจัดอบรมภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร (ตารางท่ี 3.89) 

(3.1) หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่ จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน โดยเน้นกระบวนการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจ
เกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ผลการด าเนินงาน พบว่า มี Young 
Smart Farmer ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 3,105 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.65 จากเป้าหมาย 3,850 ราย สาเหตุที่ 
Young Smart Farmer เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากส่วนหนึ่งติดภารกิจทางการเกษตรที่ไม่สามารถละทิ้งได้ และบางส่วนได้รับ
การประสานให้เป็นวิทยากรการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการย่อยอ่ืน ๆ ของโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ก่อนที่จะทราบวันที่ต้องเข้ารับการอบรม จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามโครงการได้  

(3.2) หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรม 2 ครั้ง 
ครั้งละ 5 วัน โดยเน้นกระบวนการจัดท าแผนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรรุ่นใหม่ ผลการด าเนินงาน พบว่า มี Young Smart Farmer ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 546 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 60.67 จากเป้าหมาย 900 ราย  เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดอบรมโดยส านักงานส่งเสริมและ
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พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ซึ่งบางส่วนไม่สะดวกเดินทาง  อีกทั้งจ านวนวันในการจัดอบรมมีระยะเวลานาน  
จึงไม่สมัครเข้าร่วมอบรม 

(3.3) หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล จัดอบรม 
2 ครั้ง ครั้ง ละ 5 วัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาด
สากล ผลการด าเนินงาน พบว่า มี Young Smart Farmer ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.00 
จากเป้าหมาย 100 ราย เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ Young Smart Farmer ที่มีแผน
ธุรกิจเกษตร จึงมีความสนใจเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและช่องทางการตลาด จึงสมัครเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพ่ิมช่องทางการตลาด  
 

ตารางท่ี 3.89 การจัดอบรมภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
หน่วย : ราย 

หลักสูตร เป้าหมาย  ผ่านการอบรม  ร้อยละ 
1.เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่น
ใหม ่

3,850 3,105 80.65 

2.ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 900 546 60.67 
3.มาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล 100 91 91.00 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมการเกษตร  

 
(4) การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม (ตารางที่ 3.90) 

(4.1) การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น แปลงเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ ปัจจัยการผลิต ฯลฯ โดยด าเนินการในจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลการด าเนินงาน 
พบว่า มีศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ต้นแบบ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 
ของเป้าหมาย 50 ศูนย์ ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างการจัดท าและส่งแผนการพัฒนาของตนเองเพ่ือรับการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  

(4.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น การจัดท าสื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดท าป้ายศูนย์บ่มเพาะฯ ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะฯ และ
ข้อมูลเจ้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ผลการด าเนินงาน พบว่า มีศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย์  ส าหรับศูนย์บ่มเพาะฯ ที่เหลือ 
อยู่ระหว่างจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร    
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ตารางท่ี 3.90 การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  
หน่วย : ศูนย ์

การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เป้าหมาย  ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 
1. การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 50 22 44.00 
2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของ
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

77 33 42.86 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมการเกษตร  

 
3.3) ผลได้  (Outputs)  

(1) ผลการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
(ตารางท่ี 3.91) 

(1.1) การจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่ พบว่า Young Smart Farmer สามารถจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร
ได้ด้วยตนเอง 2,056 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.40 ของเป้าหมาย 3,850 ราย ในจ านวนนี้มี 1,348 ราย ที่น าแผนฯ 
ไปใช้ปฏิบัติจริง โดยเป็นการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และแผนการตลาด 

(1.2) การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พบว่า Young 
Smart Farmer สามารถจัดท าแผนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของ
เป้าหมาย 900 ราย ในจ านวนนี้มี 166 ราย ที่น าแผนฯ ไปใช้ปฏิบัติจริง มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายในการท าธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน   

(1.3) การจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล พบว่า 
Young Smart Farmer ได้รับการเสริมสร้างทักษะและต่อยอดองค์ความรู้สู่สากล และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของเป้าหมาย 100 ราย  

 

ตารางท่ี 3.91 ผลการพัฒนา Young Smart Farmer ใหเ้ป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
หน่วย : ราย 

รายการ เป้าหมาย  ผลการพัฒนา  ร้อยละ 
1. จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร 3,850 2,056 53.40 
2. จัดท าแผนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 900 197 21.89 
3. ได้รับการเสริมสร้างทักษะและต่อยอดองค์ความรู้สู่สากล 100 39 39.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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(2) ผลการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ    
จากการปรับปรุงและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ต้นแบบ พบว่า 
ร้อยละ 52.63 ศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ และร้อยละ 47.37 ศูนย์บ่มเพาะฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการพัฒนาให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ (ตารางท่ี 3.92)  

ทั้งนี้ ส าหรับศูนย์บ่มเพาะฯ  ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ต้นแบบ พบว่า 
ร้อยละ 53.19 เป็นศูนย์ต้นแบบด้านแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ จุดสาธิตต่าง ๆ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ
สถานที่ศึกษาดูงานได้ รวมถึงองค์ความรู้ของเจ้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
รายอ่ืนได้ ร้อยละ 21.28 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย หรือประสานงานระหว่างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาสินค้า รวมถึงเครือข่ายในการรวบรวมและจ าหน่ายสินค้าร่วมกัน ร้อยละ 14.89 เจ้าของศูนย์บ่มเพาะฯ 
มีความเป็นผู้น าด้านการเกษตร 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าธุรกิจเกษตรในด้านการลดต้นทุน
การผลิต และร้อยละ 10.64 ศูนย์บ่มเพาะฯ ท ากิจกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด  

 

ตารางท่ี 3.92 ผลการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ใหมี้ความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ   
  

ศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ    ร้อยละ 
1. ศูนย์บ่มเพาะฯ ที่มีความพร้อม 52.63 
     - เป็นศูนย์ต้นแบบด้านแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ฯ 53.19 
     - การเชื่อมโยงเครือข่าย หรือประสานงานระหว่างเครือข่าย 21.28 
     - เป็นผู้น าด้านการเกษตร 4.0 14.89 
     - ท ากิจกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร 10.64 
2. ศูนย์บ่มเพาะฯ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ 47.37 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcomes) จากการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
Young Smart Farmer 433 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ เพ่ือพัฒนา Young 
Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พบว่า ร้อยละ 64.20 Young Smart Farmer เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่าย 
ในการท าธุรกิจเกษตรของตนเอง เช่น การประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้
เครื่องหยอดข้าว เครื่องพ่นยา โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ การตั้งเวลาการให้น้ า การค านวณสูตรปุ๋ยโดยใช้
แอพพลิเคชั่น การใช้นวัตกรรมส าหรับลดต้นทุนการผลิตและแปรรูปสินค้า การเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล
เพื่อวางแผนการผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การหาปัจจัยการผลิต การผลิต 
การแปรรูปและการจ าหน่าย  ทั้งนี้ ร้อยละ 35.80 อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
ซึ่ง Young Smart Farmer มีความเห็นว่า การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม เข้ามาใช้ในธุรกิจ
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การเกษตรต้องใช้เงินลงทุน ซึ่งบางรายมีข้อจ ากัดด้านนี้ แต่ส่วนใหญ่มีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ และอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางเพ่ือน าเทคโนโลยีดังกล่าว มาปรับใช้และพัฒนาธุรกิจ
การเกษตรของตนเอง (ตารางท่ี 3.93) 

 

ตารางท่ี 3.93 ผลลัพธ์เบื้องต้น  
 

รายการ ร้อยละ 
1. YSF เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 64.20 
2. YSF อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 35.80 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.5) ความคิดเห็นของ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 3.94) 
(1) องค์ความรู้ที่ได้รับตรงต่อความต้องการและสามารถน าไปใช้ได้จริง พึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.71 เนื่องจาก Young Smart Farmer สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในธุรกิจเกษตรของตนเอง โดยน าความรู้ในเรื่องการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
และแผนการตลาดไปใช้ประโยชน์ 

(2) องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.64  เนื่องจาก เห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและ
ต่อยอดธุรกิจที่ท าอยู่ เช่น การลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต อีกท้ังวางแผนเพ่ือการส่งออก  

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ท าให้เครือข่ายภาคเกษตรมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.67 เนื่องจาก เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายภาคการเกษตร ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้มีโอกาสศึกษาจาก
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในอาชีพเกษตรกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภายในกลุ่มและ
ส่งเสริมให้กลุ่มด าเนินธุรกิจการเกษตรได้อย่างเข้มแข็ง    

(4) โครงการท าให้มีสถานที่ (ศูนย์บ่มเพาะฯ) เพ่ือใช้ในการอบรม/ดูงาน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.41 เนื่องจาก เห็นว่าศูนย์บ่ม
เพาะฯ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนได้อย่างครบวงจร จากการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐ และความรู้ความสามารถของเจ้าของศูนย์บ่มเพาะฯ  
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ตารางท่ี 3.94 ความคิดเห็นของ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 
1. องค์ความรู้ที่ได้รับตรงต่อความต้องการและสามารถน าไปใช้ได้
จริง 

8.71 มากที่สุด 

2. สามารถพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 8.64 มากที่สุด 
3. เครือข่ายภาคเกษตรมีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 8.67 มากที่สุด 
4. มีสถานที่  (ศูนย์บ่มเพาะ) เพ่ือใช้ในการอบรม/ดูงาน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร 

8.41 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.61 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.6) ข้อค้นพบ   
(1) ปัญหาจากการด าเนินงานโครงการ  

(1.1) ร้อยละ 65.00 มีปัญหาด้านการหา Young Smart Farmer เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากการอบรมใช้ระยะเวลานาน ท าให้ Young Smart Farmer ไม่สะดวกเข้าร่วม เพราะติด
ภารกิจส่วนตัว งานประจ า หรือท าการเกษตร บางรายต้องเป็นวิทยากรให้กับโครงการอ่ืนภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน และมีบางรายสนใจเข้าร่วมโครงการอ่ืนไปก่อนแล้ว 

(1.2) ร้อยละ 16.67 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับรูปแบบและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดอบรมใช้ระยะเวลาหลายวัน ควรต้อง
จัดสถานที่ให้เกษตรกรพักค้างคืน เนื่องจากมีเกษตรกรบางราย อยู่ไกลจากสถานที่จัดอบรม ท าให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางไปกลับ    

(1.3) ร้อยละ 10.00  เห็นว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน
มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจ านวน Young Smart Farmer ที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่ 

(1.4) ร้อยละ 8.33 มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเป็น
โครงการเร่งด่วน ท าให้การก าหนดแผนปฏิบัติการ การหาวิทยากร การก าหนดหลักสูตรจัดอบรม ต้องท า
แบบเร่งรีบ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ 

(2) ปัญหาจากเกษตรกร 
(2.1) ร้อยละ 62.39 เห็นว่าระยะเวลาในการจัดอบรมนานเกินไป กระทบกับ

ภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพการเกษตร 
(2.2) ร้อยละ 16.51 เห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมบางพ้ืนที่อยู่ไกล 

เกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง 
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(2.3) ร้อยละ 11.93 เห็นว่าเนื้อหาที่จัดอบรมยังไม่สอดคล้องกับการท า
การเกษตรของตนเองและอาจไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก Young Smart Farmer ประกอบ
อาชีพการเกษตรที่หลากหลาย ท าให้การจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับทุกกิจกรรม ท าได้ยาก 

(2.4) ร้อยละ 9.17 เห็นว่ามีปัญหาในด้านอ่ืน ๆ เช่น ค่าพาหนะที่เกษตรกร
ได้รับไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงรวมถึงการเบิกจ่ายมีความยุ่งยาก การจัดอบรมในช่วงฤดูฝนท าให้
เกษตรกรเดินทางไปอบรมล าบาก รวมถึงปัญหาการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ มีข้อจ ากัดเรื่ อง
เงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ท าให้การเสนอแผนเพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ อาจไม่ตรงตามความต้องการ
ของเจ้าของศูนยฯ์ 

3.7) ข้อเสนอแนะ 
(1) การก าหนดเป้าหมายเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรพิจารณาบริบทของ

พ้ืนที่หรือจ านวน Young Smart Farmer ที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น เนื่องจากบางพ้ืนที่มีจ านวน Young Smart 
Farmer จ ากัด ท าให้มีปัญหาในการหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมาย 

(2) หลักสูตรที่ใช้ในการจัดอบรมควรกระชับและก าหนดระยะเวลาการอบรมให้
สอดคล้องกับเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรต้องประกอบอาชีพหรือมีภารกิจอ่ืน อีกท้ังควรมีหลักสูตร
ที่พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงควบคู่ไปกับการจัดอบรมภาคทฤษฎี 

(3) การก าหนดแผนและจัดท าหลักสูตรการอบรม อาจให้ Young Smart Farmer 
มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร เพ่ือให้ตรงกับความต้องการและครอบคลุมกับการท าการเกษตรในพ้ืนที่ 
และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



161 

แปลงปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนและโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.สุพรรณบุรี อาทิ การเลี้ยงไส้เดือน การท าปุ๋ยหมัก 
และจุดจ าหน่ายสินค้าจากการแปรรูป 

 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดอบรม YSF ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ.หนองบัวล าภู และ จ.เลย 
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3.3.11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา 

ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ ประกอบด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อก าหนดของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 146 แห่ง ในพื้นที่ 41 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 
1,017.9172 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 39 จังหวัด จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 132 แห่ง 

2.2) ระยะเวลาข้อมูล 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(1) งบประมาณ ในภาพรวมได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้พัฒนาสถาบันเกษตรกร 

40 จังหวัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 962,256,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 94.53 ของเป้าหมาย 1,017,917,200 บาท นอกจากนี้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติม
จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร และโครงการเพ่ิมศักยภาพ
การรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จ านวน 57,063,333.20 บาท รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 1,074,980,533.20 บาท ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิก
เหลื่อมปีในรายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ยนแปลงรายการจากส านัก
งบประมาณแล้ว จากการประเมินผล พบว่า มีจังหวัดที่เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถาบันเกษตรกรครบ
ทุกแห่งแล้ว 24 จังหวัด เบิกจ่ายเพียงบางส่วน 8 จังหวัด และยังไม่เบิกจ่าย 7 จังหวัด ซึ่งในการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ นั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้โอนเงินให้แก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
วงเงินที่ปรากฏในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นระหว่างสถาบันเกษตรกรและคู่สัญญาที่ได้รับการคัดเลือกให้
เข้ามาด าเนินงาน หลังการเซ็นสัญญาเพียงครั้งเดียวทั้งหมด ในส่วนของความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยละ 94.87 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับโอนทันเวลาต่อการด าเนินงาน มีเพียง
ส่วนน้อย ร้อยละ 5.13 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับล่าช้า 
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(2) การเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกร โครงการมีเป้าหมายในการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ 41 จังหวัด จ านวน 146 แห่ง จากการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด พบว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการเป็นด าเนินการในพ้ืนที่ 40 จังหวัด มีสถาบัน
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย สหกรณ์ท าธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตข้าวร้อยละ 79.84  รวบรวมผลผลิตมันส าปะหลังร้อยละ 24.19 และรวบรวมผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 29.84 

3.2) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
(1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ได้จัด

ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึง
ข้อก าหนดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ของสถาบันเกษตรกร ครบทั้ง 132 แห่ง 
ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการชี้แจงสถาบันเกษตรกร คือ ร้อยละ 58.97 จัดประชุมชี้แจง ร้อยละ 30.77 ประชุมทางไกล
ผ่านดาวเทียม (video conference) และร้อยละ 25.64 ท าหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ (ภาพท่ี 3.19) 

 
ภาพที่ 3.19 การชี้แจงโครงการแก่สถาบันเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2) การรับทราบข้อก าหนดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

ของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทุกแห่งรับทราบถึงข้อก าหนดที่
จะต้องปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ และจะต้อง
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รับจากโครงการฯ ซึ่งสถาบันเกษตรกรร้อยละ 90.41 
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการได้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.59 ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจาก
ระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างกระชั้นชิด มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร จึงขอยกเลิกการรับสนับสนุน 
(ภาพท่ี 3.20)  
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1. จัดประชุมชี้แจง 2. ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม 3. หนังสือราชการ
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ภาพที่ 3.20 การปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการฯ ของสถาบันเกษตรกร 

 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
ในส่วนของการรับทราบถึงประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

สถาบันเกษตรกรทุกแห่งรับทราบถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสิ่งที่สถาบัน
เกษตรกรได้รับ ได้แก่  ร้อยละ 59.85 ได้รับการสนับสนุนลานตาก  ร้อยละ 35.61 ได้รับเครื่องชั่งพร้อม
ห้องควบคุม ร้อยละ 31.82 ได้รับการสนับสนุนฉาง ร้อยละ 30.30  ได้รับการสนับสนุนโกดัง ร้อยละ 6.06  
ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุมและเครื่องสีข้าวโพด  ร้อยละ 2.27 ได้รับการสนับสนุน
ไซโล และร้อยละ 0.76 ได้รับเครื่องสับมันส าปะหลัง (ตารางท่ี 3.95) 

 

ตารางท่ี 3.95 ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่สถาบันเกษตรกรได้รับ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ลานตาก 59.85 
2. เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม 35.61 
3. ฉาง 31.82 
4. โกดัง 30.30 
5. เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม 6.06 
6. เครื่องสีข้าวโพด 6.06 
7. ไซโล 2.27 
8. เครื่องสับมันส าปะหลัง 0.76 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) การด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการฯ ได้มีการด าเนินการตามข้ันตอนและข้อก าหนดต่าง ๆ ครบทั้ง 132 แห่ง ได้แก่ การประชุมชี้แจง
ให้สมาชิกได้รับทราบโครงการฯ การจัดตั้งคณะกรรมการคณะท างานของสถาบันเกษตรกร และการด าเนินการ
ตามขบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
โครงการฯ ได้ 90.41%

ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของ

โครงการฯ ได้ 9.59%
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3.3) ผลได้ (Outputs) 
(1) การด าเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกร ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการและเพ่ิมจ านวนรายการที่ให้การสนับสนุนในพ้ืนที่ 40 จังหวัด 
146 แห่ง 273 รายการ พบว่า ทุกแห่งด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด และจัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้ว นอกจากนี้ร้อยละ 93.15 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 
และร้อยละ 10.27 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา (ตารางท่ี 3.96) 

 

ตารางท่ี 3.96 การด าเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบที่ก าหนด แห่ง 146 146 100.00 

 รายการ 267 273 102.25 
2. จัดหาผูร้ับจ้างได้แล้ว แห่ง 146 146 100.00 
 รายการ 267 255 95.51 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสญัญา แห่ง 146 136 93.15 
 รายการ 267 240 89.89 
5. ด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา แห่ง 146 15 10.27 
 รายการ 267 21 7.87 

ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
(2) ความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ  จากการสอบถามสถาบันเกษตรกรทุกแห่ง

ได้ให้ความเห็นว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ทางสถาบันเกษตรกรก็พร้อมที่
จะด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้  เห็นได้จากการที่สถาบันเกษตรกร
ร้อยละ 90.24 มีการจัดท าแผนงานด้านการด าเนินธุรกิจรวมรวมผลผลิต ส่วนสถาบันเกษตรกรร้อยละ 9.76 
ยังไม่ได้จัดท าแผนงานด้าน  การด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต เนื่องจากต้องการให้การก่อสร้าง/ติดตั้ง
อุปกรณ์ตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อน ในส่วนของการจัดท าแผนเครือข่ายส าหรับเชื่อมโยงธุรกิจ พบว่า มีสถาบัน
เกษตรกรที่ได้จัดท าแผนงานเครือข่ายส าหรับเชื่อมโยงธุรกิจแล้วร้อยละ 76.11 ส่วนที่เหลือร้อยละ 23.89 
ยังไม่จัดท า เนื่องจากต้องการให้การก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อน (ตารางที่ 3.97) 
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ตารางท่ี 3.97 การเตรียมความพร้อมของสถาบันเกษตรกรในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
รายการ ร้อยละ 

1. การจัดท าแผนรวบรวมผลผลิต 100.00 
1.1 จัดท าแล้ว 90.24 
1.2 ยังไม่จัดท า 9.76 

2. การจัดท าแผนงานเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ 100.00 
2.1 จัดท าแล้ว 76.11 
2.2 ยังไม่จัดท า 23.89 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ในส่วนของแผนรวบรวมผลผลิต พบว่า สถาบันเกษตรกรร้อยละ 76.47 วางแผน
รวบรวมผลผลิตข้าว โดยมีปริมาณที่จะรวบรวมเฉลี่ยปีละ 7,236 ตัน รองลงมาร้อยละ 19.33 วางแผนที่จะ
รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณที่จะรวบรวมเฉลี่ยปีละ 6,941 ตัน และร้อยละ 17.65 วางแผน
รวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง ปริมาณเฉลี่ยปีละ 11,424 ตัน (ตารางท่ี 3.98) 

 

ตารางท่ี 3.98 ชนิดและปริมาณผลผลิตที่สถาบันเกษตรกรวางแผนรวบรวมเพิ่มขึ้น 
 

รายการ ร้อยละ ปริมาณที่รวบรวมเฉลี่ย (ตัน/ปี/แห่ง) 
1. ข้าว 76.47 7,236 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 19.33 6,941 
3. มันส าปะหลัง 17.65 11,424 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
3.4) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ จากการด าเนินงานของโครงการฯ ในการสนับสนุน

การก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บสินค้าเกษตร และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ที่จ าเป็น 
พบว่า ภาพรวมสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 9.22 โดยมีความพึงพอใจต่อ
ด้านนโยบายในระดับมากท่ีสุดที่คะแนนเฉลี่ย 9.04 มีความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
สนับสนุนในระดับมากท่ีสุดที่คะแนนเฉลี่ย 9.58 มีความพึงพอใจต่อด้านประโยชน์ต่อสถาบันเกษตรกรและ
สมาชิกในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 9.19 (ภาพท่ี 3.21) 
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ภาพที่ 3.21 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ 
 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
4) ข้อค้นพบ 

4.1) สถาบันเกษตรกรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

4.2) สถาบันเกษตรกรขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.3) โครงการมีความเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินงานสั้น อีกทั้งยังมีความยุ่งยากใน

การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.4) การด าเนินงานก่อสร้างท าได้ช้า เนื่องจากเงื่อนไขโครงการไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนินงานบ่อย และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างในรายการที่ขออนุมัติจัดสรร
ให้กับสถาบันเกษตรกร 

5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) ควรตรวจสอบความจ าเป็นของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการ

ด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และให้การสนับสนุนตามล าดับความจ าเป็นเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการด าเนินงาน 

5.2) ควรจัดท าคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวของในสถาบันเกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดควรติดตามให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้สถาบันเกษตรกรได้ทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ทางสถาบันเกษตรกรเสียสิทธิ์
ในการเข้าร่วมโครงการ 

5.3) ควรเริ่มด าเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หรือขยายระยะเวลาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 
  

8.6
8.8

9
9.2
9.4
9.6

ด้านนโยบาย ด้านคุณภาพ
อุปกรณ์

ด้านประโยชน์ท่ี
ได้รับ

รวมทั้ง 3 ด้าน

คะแนน 9.04 9.58 9.19 9.22
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พื้นที่การก่อสร้างลานตากสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด 

จังหวัดเลย 

พื้นที่การก่อสร้างโกดังสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จ ากัด 
จังหวัดหนองบัวล าภู 



169 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่การก่อสร้างโกดังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  
หนองบัวล าภู จ ากัด 
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3.3.12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรให้

สหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็ง ให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนิน
ธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน 
กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว์ และมันส าปะหลัง จ านวน 99 แห่ง ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินงานโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
410,908,100 บาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ 
วันที ่30 กันยายน 2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(2) สอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 42 จังหวัด 42 ราย 
(3) สุ่มสัมภาษณ์ผู้จัดการหรือผู้แทนของสถาบันเกษตรกร 51 แห่ง 51 ราย 
(4) สุ่มสัมภาษณ์สมาชิกของสถาบันเกษตรกร รวม 246 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
 

3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1) งบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ 410,908,100 บาท แบ่งเป็น 
งบด าเนินงาน 287,500 บาท และงบเงินอุดหนุน 410,620,600 บาท เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาด ให้แก่สถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรจะ
ร่วมสมทบเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน  

(2) ผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2561 เบิกจ่ายแล้ว 386,379,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 94.03 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จ าแนกเป็น งบด าเนินงาน 272,600 บาท 
ร้อยละ 94.82 ของงบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน 386,107,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.03 ของ
งบเงินอุดหนุน 
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ทั้งนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร และโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา
ในสถาบันเกษตรกร 4,533,011.14 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 415,441,111.14 บาท (กรอบงบประมาณ
เดิม 410,908,100 บาท) และได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ในรายการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ยนแปลงรายการจากส านักงบประมาณแล้ว 

(3) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
(3.1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.10 เห็นว่า 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอส าหรับการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง  ๆ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 8.61 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 11.90 เห็นว่า งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ราคาวัสดุอุปกรณ์บางรายการมีการปรับสูงขึ้น ท าให้มีการตัดรายการสนับสนุนบางรายการออกเพ่ือให้พอ
กับงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งยังมีสหกรณ์ที่มีความต้องการรับการสนับสนุน แต่เนื่องจากมีเวลาด าเนินการ
จ ากัด จึงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน (ภาพที่ 3.22) 

(3.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80.95 เห็นว่า ช่วงเวลา
ที่งบประมาณมาถึงหน่วยงานทันเวลาที่จะด าเนินงานได้ และร้อยละ 19.05 เห็นว่างบประมาณมาล่าช้าและ
กระชั้นชิด ท าให้ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การสนับสนุนอุปกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ ต้องให้
สหกรณ์ด าเนินการในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเอง บางสหกรณ์ยังไม่มีความช านาญ รวมทั้งอยู่ในช่วงฤดูฝน 
ท าให้มผีลกระทบต่อกิจกรรมการก่อสร้างต้องล่าช้า (ภาพที่ 3.23)  

ภาพที่ 3.22 ความเพียงพอของงบประมาณ      ภาพที่ 3.23 ความทันเวลาของงบประมาณ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.2) กระบวนการ (Process) 

(1) การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ สหกรณ์จังหวัด
ทุกแห่งได้จัดประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียด
โครงการ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ค าแนะน า
การจัดเตรียมเอกสาร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรแล้ว ทั้งนี้สถาบันเกษตรกร

 

เพียงพอ, 
88.10%

ไม่เพียงพอ, 
11.90%

ไม่ทันเวลา, 
19.05%

ทันเวลา, 
80.95%
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ทุกแห่งได้รับการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ  และมีความพึงพอใจต่อการชี้แจงในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนน 8.75 ในส่วนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ร้อยละ 97.15 ได้รับรู้รับทราบรายละเอียด
การด าเนินโครงการ ซึ่งสมาชิกที่รับรู้รับทราบ ร้อยละ 66.95 รับทราบจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด และ
ร้อยละ 29.29 จากผู้จัดการสหกรณ์/ผู้น ากลุ่ม และร้อยละ 3.76 จากเพ่ือนสมาชิก โดยมีความพึงพอใจต่อ
การชี้แจงในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 8.77 (ตารางที่ 3.99) 

 

ตารางท่ี 3.99  การได้รับการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. ผู้จัดการสหกรณ/์ผู้แทนสถาบันเกษตรกร  
    1.1 ได้รับการชี้แจง 100.00 
    1.2 ไม่ได้รับการชี้แจง - 
    ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการช้ีแจงรายละเอียด (คะแนนเตม็ 10) 8.75 (มากที่สุด) 
2. สมาชิกสถาบันเกษตรกร  
    2.1 ได้รับการชี้แจง จาก 
         - เจ้าหน้าท่ีสหกรณจ์ังหวัด 
         - ผู้จัดการสหกรณ ์
         - เพื่อนสมาชิก 

97.15 
66.95 
29.29 
3.76 

    2.2 ไม่ได้รับการชี้แจง 2.85 
    ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการช้ีแจงรายละเอียด (คะแนนเตม็ 10) 8.77 (มากที่สุด) 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) การจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง/การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์) สถาบันเกษตรกร 

หรือสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการเอง ตามแบบและอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้เสนอความต้องการมาในช่วงแรกที่เข้าร่วม
โครงการสมาชิกสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ร้อยละ 55.69 มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับดูแล 
หรือมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และร้อยละ 44.31 ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก ากับดูแล ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 8.90 (ตารางที่ 3.100) 
 

ตารางท่ี 3.100 การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก ากับดูแลของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีส่วนร่วม 55.69 
2. ไม่มีส่วนร่วม 44.31 
    ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คะแนนเต็ม 10) 8.90 (มากที่สุด) 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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(3) การติดตามให้ค าแนะน า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง มีการตั้งคณะท างาน
ส าหรับการด าเนินงานโครงการในภาพรวม  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ติดตาม 
และให้ค าแนะน าในทุกสหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

3.3) ผลได้ (Outputs) (ตารางที่ 3.101) 
(1) การเข้าร่วมโครงการ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 94.95 ของเป้าหมาย 99 แห่ง ทั้งนี้มีสถาบันเกษตรกรขอยกเลิกการรับการสนับสนุน 5 แห่ง เนื่องจาก
ระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างกระชั้นชิด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอน
ตามระเบียบของสหกรณ์ได้ ในส่วนของรายการที่ขอรับการสนับสนุนมีการด าเนินการทั้งสิ้น 226 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 93.39 ของเป้าหมาย 242 รายการ ซึ่งขอยกเลิกการรับการสนับสนุน 16 รายการ จากสถาบัน
เกษตรกร 11 แห่ง ทั้งนี้จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม ได้มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการ 
และจ านวนรายการเพ่ิมจากผลการด าเนินการเดิมอีก 7 แห่ง 15 รายการ ท าให้มีผลการด าเนินการในพ้ืนที่เป็น
สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม 101 แห่ง จ านวน 241 รายการ ใน 46 จังหวัด 

(2) การด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561 พบว่า 

(2.1) การประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด  สถาบันเกษตรกรที่ร่วม
โครงการ 101 แห่ง ได้ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดทั้ง 241 รายการ โดยสถาบัน
เกษตรกร ผ่านขั้นตอนนี้ทั้งหมดแล้ว 

(2.2) การจัดหาผู้รับจ้าง  สถาบันเกษตรกรจัดหาผู้รับจ้างได้ และท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของเป้าหมาย และมีรายการ
ทีอ่ยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของเป้าหมาย 

(2.3) การก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ มีสถาบันเกษตรกรที่ยังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของเป้าหมาย และมีรายการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ 121 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 

(2.4) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา มีสถาบันเกษตรกรด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของเป้าหมาย 115 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.52 ของ
เป้าหมาย 

(3) การใช้แผนธุรกิจ สหกรณ์ใช้แผนธุรกิจหรือมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้าง พ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีการด าเนินการแล้ว 55 แห่ง ร้อยละ 55.55 ของ
เป้าหมาย  
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ตารางท่ี 3.101 ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน * 
จ านวน ร้อยละ 

1. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  แห่ง 
รายการ 

99 
242 

101 
241 

102.02 
99.58 

2. สถานการณด์ าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
2.1 ประกาศจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบที่ก าหนด   ผ่านขั้นตอนน้ีท้ังหมดแล้ว 

2.2 จัดหาผู้รับจ้าง และท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย แห่ง 
รายการ 

 
5 
5 

5.05 
2.06 

2.3 อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือตดิตั้งอุปกรณ ์ แห่ง 
รายการ 

 
27 

121 
27.27 
50.00 

   2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา แห่ง 
รายการ 

 
69 

115 
69.70 
47.52 

3. การใช้แผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน ์ แห่ง 99 55 55.55 

ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ ์
หมายเหตุ : * มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม โดยไดม้ีการเปลีย่นแปลงจุดด าเนินการและเพิ่มจ านวนรายการ 

จากเดิม ท าให้มีการด าเนินการในสถาบันเกษตรกร 101 แห่ง จ านวน 241 รายการ ในพื้นที่ 46 จังหวัด 

 
ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้จัดการหรือผู้แทนของสถาบันเกษตรกรถึงรายการ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน พบว่า ร้อยละ 74.07 ของรายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นอุปกรณ์
ที่สถาบันเกษตรกร ไม่เคยมีมาก่อน เช่น เครื่องสับมันส าปะหลัง รถบรรทุกห้องเย็น ตู้แช่เย็น และอาคาร
แปรรูป ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 25.93 เป็นอุปกรณ์ท่ีสถาบันเกษตรกรมีอยู่เดิม เช่น เครื่องสีข้าว รถโฟล์คลิฟต์ 
ชุดพาสเจอร์ไรซ์ และเครื่องบดผสมอาหาร เป็นต้น แต่เนื่องจากมีความช ารุดเสียหาย ซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
หรือยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน (ภาพท่ี 3.24) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.24 อุปกรณ์แปรรูปที่มีอยู่ก่อนเข้าโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ไม่มี, 74.07%

มีอยู่เดิม, 25.93%
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ด้านการเตรียมการ หรือการเริ่มใช้ประโยชน์เบื้องต้น พบว่า ร้อยละ 73.87 

ของรายการที่ขอรับการสนับสนุน ยังไม่ถูกน ามาใช้  เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ และบางส่วนยังไม่ใช่ช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่จะใช้งาน  เช่น เครื่องสับมันส าปะหลัง  เครื่องสีข้าว 
และร้อยละ 26.13 มีการเตรียมการหรือเริ่มน ามาใช้ประโยชน์แล้ว เช่น รถโฟล์คลิฟต์ รถบรรทุกห้องเย็น 
ตู้แช่เย็น และเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ (ภาพท่ี 3.25) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.25 การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
นอกจากนี้ ผู้จัดการหรือผู้แทนของสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 94.12  เห็น

ว่าได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่เสนอขอ และร้อยละ 5.88 ยังขาดอุปกรณ์บางรายการ 
เนื่องจากกรอบวงเงินจ ากัด มีการเปลี่ยนแปลงราคา และไม่มีเงินสมทบเพียงพอ ซึ่งมีความพึงพอใจต่อ
การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 9.27 (ภาพที่ 3.26)  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เสนอขอ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 
 
 

ยังไม่ใช้, 
73.87%

เร่ิมใช้, 
26.13%

ครบถ้วน, 
94.12%

ไม่ครบถ้วน, 
5.88%

ระดับมากที่สุด 
คะแนน 9.27 
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3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น   
(1) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ได้เริ่มมีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
ที่ได้รับการสนับสนุน และสามารถรวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ แบ่งเป็น (1) การรวบรวม ผลผลิตได้แล้ว 
ปริมาณ 1,927.348 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 33.485 ล้านบาท และ (2) การแปรรูปหรือจ าหน่ายผลผลิต 
ปริมาณ 878.187 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18.610 ล้านบาท ทั้งนี้ มีจ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 
4,028 ราย (ตารางที่ 3.102) 
 

ตารางท่ี 3.102 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

รายการ หน่วย จ านวน 
1. การไดร้ับประโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานและอุปกรณ ์ แห่ง 10 
2. การรวบรวมผลผลติ   
    2.1 ปริมาณ ตัน 1,927.348 
    2.2 มูลค่า บาท 33,485,118 
3. การแปรรูปหรือจ าหน่ายผลผลติ   
    3.1 ปริมาณ ตัน 878.187 
    3.2 มูลค่า บาท 18,610,456 
4. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์ ราย 4,028 

ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
(2) ความเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกร ส าหรับ

ความเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกรจากโครงการ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร 
ร้อยละ 98.78 เห็นว่าสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ส่วนที่เหลือร้อยละ 1.22 เห็นว่าไม่สอดคล้อง 
โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตจากโครงการ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 9.07 
(ตารางที่ 4.102) 

 

ตารางท่ี 4.102 ความเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกร  
1. สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 98.78 
2. ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 1.22 
    ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพ (คะแนนเต็ม 10) 9.07 (มากที่สุด) 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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(3) ความเห็นต่อการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจต่อโครงการ การได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 97.97  เห็นว่าได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ทั้งประโยชน์ทางตรงจากการได้มาใช้บริการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และทางอ้อมเมื่อสถาบันเกษตรกรมี
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพย่อมท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เป็นผลดีต่อสมาชิก  ในส่วนที่เหลือร้อยละ 2.03 
เห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนเป็นอุปกรณ์ที่สหกรณ์น ามาใช้ประโยชน์ภายในสหกรณ์
เท่านั้น แต่ไม่ได้น ามาให้บริการแก่สมาชิก ส าหรับระดับความเห็นต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิก
สถาบันเกษตรกร และผู้จัดการสหกรณ์/ผู้น าสถาบันเกษตรกร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 9.13 และ 
9.45 ตามล าดับ ในส่วนของความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
และผู้จัดการสหกรณ์/ผู้น าสถาบันเกษตรกร อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 9.18 และ 9.28 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 3.104) 

 

ตารางท่ี 3.104 ความเห็นต่อการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การไดร้ับประโยชน์จากโครงการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
    1.1 ได้รับประโยชน ์ 97.97 
    1.2 ไม่ได้รับประโยชน์ 2.03 
2. ความเห็นต่อการไดร้ับประโยชน์จากโครงการ (คะแนนเตม็ 10)  
    2.1 สมาชิกสถาบันเกษตรกร (ค่าคะแนน) 9.13 (มากที่สุด) 
    2.2 ผู้จัดการสหกรณ/์ผู้น าสถาบันเกษตรกร (ค่าคะแนน) 9.45 (มากที่สุด) 
3. ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม (คะแนนเตม็ 10)  
    3.1 สมาชิกสถาบันเกษตรกร (ค่าคะแนน) 9.18 (มากที่สุด)  
    3.2 ผู้จัดการสหกรณ/์ผู้น าสถาบันเกษตรกร (ค่าคะแนน) 9.28 (มากที่สุด) 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4) ข้อค้นพบ  เนื่องจากการด าเนินงานเป็นโครงการเร่งด่วน มีกรอบระยะเวลาค่อนข้าง
จ ากัด ประกอบกับ สถาบันเกษตรกรไม่ได้เตรียมการจัดท าแผนขอรับการสนับสนุนในระยะยาวไว้ล่วงหน้า 
ส่งผลให้เกิดอุปสรรค ดังนี้ 

4.1) การจัดท ารายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนล่าช้า มีความผิดพลาดของ
เอกสาร จากการรีบเร่งด าเนินการ ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง 

4.2) สถาบันเกษตรกรบางแห่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามการขอรับการ
สนับสนุน เนื่องจากเป็นผลจากราคาอุปกรณ์มีการปรับสูงกว่ากรอบงบประมาณท่ีก าหนดไว้ จึงมีการปรับลด
บางรายการให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

4.3) การใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในบางสถาบันเกษตรกร
ต้องรอช่วงเวลาที่มีผลผลิตทางการเกษตรหรือช่วงฤดูการผลิตถัดไป 
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5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) ควรให้สถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งจัดท าแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งแผนระยะสั้น

และแผนระยะยาว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการสนับสนุนในกรณีที่มีโครงการเร่งด่วนเกิดขึ้น 
5.2) ภายหลังจากสถาบันเกษตรกรได้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ควรมี

การพัฒนา บุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.3) ควรมีการติดตามผลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
การสนับสนุน ในสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ รวมทั้งการให้ค าแนะน าด้านแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในช่วง 1 - 2 ปีแรก เพ่ือให้เกิดใช้ประโยชน์ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 
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ประมวลภาพการด าเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ 
 

  
รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ จ านวน 1 คัน  
และห้องเย็น ขนาด 10 ตัน จ านวน 1 ห้อง 

สหกรณ์ส่งเสรมิเกษตรกรพนา จ ากัด จังหวัดอ านาจเจริญ 

เครื่องสับมันส าปะหลัง 
สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภผูาหมอก จ ากัด 

จังหวัดศรีสะเกษ 

  
รถกระบะบรรทุกห้องเย็น 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุร ี
รถบรรทุกห้องเย็น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูป 

และส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 

  
เครื่องสับมันส าปะหลัง 

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จ ากัด 
จังหวัดศรีสะเกษ 

รถกระบะบรรทุกห้องเย็น 
สหกรณ์การเกษตรหนองภยัศูนย์ จ ากัด 

จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  
โรงเรือน พร้อมเครื่องแว็กสม้ 

กลุ่มเกษตรกรท าไรโ่ป่งน้ าร้อน จังหวัดเชียงใหม ่
เครื่องปอกกระเทียม 

สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรยีง จ ากัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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3.3.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป

ยางพาราขั้นต้นและข้ันกลางของสถาบันเกษตรกร และชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจากการจัดเก็บยางพารา 
(2) เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบัน

เกษตรกร 
1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ สถาบันเกษตรกร 62 แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด 
1.3) หน่วยงานและงบประมาณ ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 

340.429 ล้านบาท  
2) วิธีการติดตามประเมินผล 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดละ 1 ราย 

รวม 24 ราย ประธาน/ผู้จัดการ/ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 44 แห่ง จ านวน 44 ราย และ
เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 44 แห่ง 211 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - กันยายน 2561  
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนสถาบันเกษตรกร เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ ส าหรับการรวบรวมและแปรรูป
ยางพารา ก าหนดเป้าหมายในพ้ืนที่ 24 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 62 แห่ง 149 รายการ งบประมาณ 
340.4299 ล้านบาท แต่เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด าเนินการตามระเบียบของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทันตามก าหนด กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิก ไปด าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้วจ านวน 270.0867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
และได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอ
ยกเลิก จัดสรรให้กับโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 56.4319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร จึงมีงบประมาณคงเหลือ 13.9113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ณ เดือนกันยายน 2561) 
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3.2) กระบวนการ (Process) การประชุมชี้แจง สหกรณ์จังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ
ร่วมกับสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
ดังกล่าว 

3.3) ผลได้ (Outputs) การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน โดยสถาบัน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การก าหนดคุณลักษณะของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ตาม
ความต้องการของสถาบันเกษตรกร การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม
และให้ค าแนะน า และสถาบันเกษตรกรสมทบเงินเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่เนื่องจากเป็นรายการเงิน
อุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด าเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนด และติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถจัดหา  หรือก่อสร้างได้ทันตามก าหนดเวลาโครงการ  จึงมีการยกเลิกการสนับสนุน
บางรายการ  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปด าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สรุปสนับสนุนให้แก่สถาบัน
เกษตรกรทั้งสิ้น จ านวน 23 จังหวัด 58 สหกรณ์ 133 รายการ โดยสถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบที่ก าหนดและสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ทั้ง 58 แห่ง 133 รายการ (2) อยู่ระหว่างการด าเนิน
ก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 57 แห่ง 58 รายการ (3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 42 แห่ง 
71 รายการ (ตารางท่ี 3.105)  

 

ตารางท่ี 3.105 ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

การด าเนินการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
ของเป้าหมายเดิม หลังปรับเป้าหมาย 

1. สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ แห่ง 62 58 93.55 100.00 
2.การด าเนินงานจดัซื้อจัดจา้ง          

2.1 การประกาศจดัซื้อจัดจา้ง แห่ง 62 58 93.55 100.00 

 รายการ 149 133 89.26 100.00 
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แห่ง 62 58 93.55 100.00 

 รายการ 149 133 89.26 100.00 
2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญา แห่ง 62 57 91.94 98.28 

 
รายการ 149 129 86.58 96.99 

2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา แห่ง 62 42 67.74 72.41 

 รายการ 149 71 47.65 53.38 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานวนัท่ี 30 เดือนกันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ร้อยละ 53.19 ของปัจจัยพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์
ที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน เป็นปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์ที่สถาบันเกษตรกรมีอยู่แล้ว เช่น 
รถโฟล์คลิฟต์ จักรรีดยาง ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ แต่ผ่านการใช้งานมานาน บางส่วนช ารุด เสียหาย ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ส่งผลต่อความรวดเร็วในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพารา และร้อยละ 46.81 
เป็นปัจจัย พ้ืนฐานหรืออุปกรณ์ที่สถาบันเกษตรกรไม่มี เช่น ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ ลานตาก เครื่องชั่งพร้อม
โรงคลุม เครื่องกรองน้ า เครื่องตรวจโลหะ อุปกรณ์แปรรูป ได้แก่ เครื่องตีฟองเพื่อการแปรรูปหมอน 
เครื่องอัดเครปยางพารา (ภาพที่ 3.27)  โดยปัจจัยพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์แปรรูป ร้อยละ 38.31 ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์แล้ว และร้อยละ 61.63 ยังไม่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเพ่ิงได้รับวัสดุอุปกรณ์ หรือ
สถาบันเกษตรกรยังไม่มีการแปรรูปยางพาราในช่วงเวลาดังกล่าว (ภาพท่ี 3.28) 

 

 
ภาพที่ 3.27 ปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์แปรรูปที่สถาบันเกษตรกรมีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

 
ภาพที่ 3.28 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยพ้ืนฐาน/อุปกรณ์แปรรูปที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
นอกจากนี้สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 43.24 เห็นว่า โครงสร้าง/อุปกรณ์การแปรรูปที่

ได้รับเพียงพอแล้ว ที่เหลือเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ต้องการลานตาก โรงอบยางพารา เครื่องสับยางก้อนถ้วย 
โรงรมยาง ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ และปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เช่น โกดังเก็บยาง ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ภาพที่ 3.29) 

มี
53.19%

ไม่มี
46.81%

ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์
61.63%

ใช้ประโยชน์แล้ว
38.37%
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ภาพที่ 3.29 ความเพียงพอของปัจจัยพ้ืนฐาน/วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.4) ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

(1) ประสิทธิภาพการผลิตและรวบรวมยางพารา  
(1.1) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้

ประโยชน์จากปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 31 แห่ง มีการรวบรวมผลผลิตแล้ว 
104,085.74 ตัน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแล้ว 15,653,731 บาท มีเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ 2,754 ราย (ตารางท่ี 4.105) 

 

ตารางท่ี 4.105 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

รายการ หน่วย จ านวน 
1. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรมแีผนธรุกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐาน/

อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน  
แห่ง 31 

2. การรวบรวมผลผลติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตัน 104,085.74 
3. การแปรรูปผลติภณัฑ์ยางพาราเพื่อเพ่ิมมูลค่า แห่ง 6 
 บาท 15,653,731 
4. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์ ราย 2,754 

ที่มา : ที่มา : รายงานผลการด าเนนิงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
(1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลผลิตยางพารา หลังจากได้รับ

การสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรร้อยละ 88.24 คาดว่าจะสามารถรวบรวม
ผลผลิตยางพาราได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น มีโกดังส าหรับเก็บยางพาราได้มากขึ้นประมาณ
ร้อยละ 49.95 ของปริมาณที่เคยรวบรวม สถาบันเกษตรกรร้อยละ 8.82 เห็นว่า เท่าเดิม แต่ประสิทธิภาพ
การผลิตด้านคุณภาพยางจะเพ่ิมขึ้น และร้อยละ 2.94 เห็นว่า ลดลงเนื่องจากสมาชิกหันไปจ าหน่ายผลผลิต
ให้ผู้รับซื้อรายอื่น ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สมาชิกไปเป็นสมาชิกอีกสหกรณ์หนึ่ง รวมทั้งมีพ่ อค้ารับซื้อ
ในพ้ืนที่หลายรายและได้รับเงินสด (ภาพท่ี 3.30) 

เพียงพอ
43.24%

ไม่เพียงพอ
56.76%
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ภาพที่ 3.30 การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(1.3) การแปรรูปผลผลิตยางพารา ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่มีการด าเนิน

ธุรกิจแปรรูป ร้อยละ 86.36  คาดว่าจะสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราได้มากขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.05 
เนื่องจากได้รับอุปกรณ์แปรรูปเพ่ิมมากขึ้นท าให้สามารถแปรรูปเพ่ิมขึ้นได้มากตามไปด้วย ร้อยละ 9.09  
คาดว่าแปรรูปได้เท่าเดิม และร้อยละ 4.55 คาดว่าแปรรูปได้น้อยลง เนื่องจากสมาชิกหันไปจ าหน่ายผลผลิต
ให้ผู้รับซื้อรายอื่น รวบรวมผลผลิตได้น้อยลง (ภาพท่ี 3.31) 

 
ภาพที่ 3.31 การแปรรูปผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(1.4) ส าหรับเกษตรกรสมาชิก หลังจากสถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์แปรรูปแล้ว ร้อยละ 72.41 คาดว่าจะจ าหน่ายผลผลิตให้กับสถาบันเกษตรกรที่
ตนเองเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 24.63 คาดว่าเท่าเดิมเนื่องจากจ าหน่ายผลผลิตให้กับสถาบันเกษตรกรที่
ตนเองเป็นสมาชิกทั้งหมดอยู่แล้ว และร้อยละ 2.96 คาดว่าลดลง เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกยางของตนเองลดลง 
ต้นยางมีอายุมากผลผลิตลดลง ตามล าดับ (ภาพท่ี 3.32) 

 
 
 

เพ่ิมขึ้น
88.24%

เท่าเดิม
8.82%

ลดลง
2.94%

เพ่ิมขึ้น
86.36%

เท่าเดิม
9.09%

ลดลง
4.55%
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ภาพที่ 3.32 การจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรให้กับสถาบัน 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) สังคม ด้านการเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการ

ตรวจรับปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์ พบว่าสถาบันเกษตรกรร้อยละ 81.40 เปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วย และร้อยละ 25.58 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการ 

3.5) ความเห็นและความพึงพอใจ  
(1) ความเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความเห็นต่อประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานโครงการในภาพรวม ระดับมาก ค่อนไปทางมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.01 
ด้านระยะเวลาการรับสมัครและการด าเนินงานโครงการได้คะแนนน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนี้ (ตารางที่ 3.107) 

(1.1) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ อยู่ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.21 
คะแนน เนื่องจากหน่วยงานได้มีการประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจในรายละเอียดโครงการเป็นระยะ ๆ 

(1.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.26 คะแนน โดยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปของโครงการด้วย 

(1.3) การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับข้าราชการระดับจังหวัดและสถาบัน
เกษตรกร เหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.50 คะแนน  

(1.4) ระยะเวลาการรับสมัครสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เหมาะสม
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 6.71 คะแนน โดยเห็นว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานเร่งรัดมาก สหกรณ์
ไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทัน 

(1.5) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.22 คะแนน  เป็นการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น สามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกก าหนดผู้เข้าร่วมโครงการ และมีประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการมาก 

เพ่ิมขึ้น
72.41%

เท่าเดิม
24.63%

ลดลง
2.96%
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(1.6) การรายงานผลการด าเนินการต่อศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ มีความ
เหมาะสม มากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 8.33 ท าให้มีการติดตามเสนอนโยบาย การรายงานต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน 
แต่ยังมีความผิดพลาดของระบบและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลลงระบบ  

(1.7) ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานโครงการ มีความเหมาะสม
ระดับมากท่ีค่าคะแนน 7.54 เนื่องจากเป็นงบประมาณกลางปี มีเวลาให้ด าเนินการไม่มาก  

 

ตารางท่ี 3.107 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีต่่อความเหมาะสมของข้ันตอนการด าเนินงาน   
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 8.21 มากที่สุด 
2. การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 8.26 มากที่สุด 
3. การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับข้าราชการจังหวัดและสถาบันเกษตรกร 8.50 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาการรับสมัครสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 6.71 มาก 
5. หลักเกณฑ์การคดัเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8.22 มากที่สุด 
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานตอ่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ก ากับ และติดตาม

โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ ์
8.33 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 7.54 มาก 
เฉลี่ย 8.01 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ  

 
(2) ความเห็นและความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกร จากการส ารวจข้อมูล

ผู้แทนสถาบันเกษตรกรต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความพึงพอใจต่อประเด็นและความเหมาะสมต่าง  ๆ 
อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกประเด็น  ส่วนความเหมาะสมด้านระยะเวลาอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.94 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  (ตารางท่ี 3.108) 

(2.1) ด้านความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.82 คะแนน เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ให้ความรู้ และความช่วยเหลือด้านเอกสาร
ได้ดี แม้ว่าในช่วงแรกมีการปรับเอกสาร แบบฟอร์มค่อนข้างบ่อย 

(2.2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เหมาะสม
ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.12  

(2.3) กระบวนการด าเนินโครงการ พบว่า ทุกกระบวนการ ได้แก่ การชี้แจง
ท าความเข้าใจ การรับสมัคร การเสนอโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ก ากับการก่อสร้าง/จัดซื้อ/ตรวจรับ 
การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.83  8.84 
และ 9.03 คะแนน ตามล าดับ โดยเห็นว่า มีความโปร่งใส แต่มีรายละเอียดในการด าเนินการค่อนข้างมาก  

(2.4) ความพึงพอใจต่อปัจจัยพื้นฐาน อุปกรณ์การแปรรูป ที่สถาบันเกษตรกร
ได้รับ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.43 เนื่องจาก เป็นความ
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ต้องการของสหกรณ์เอง แต่บางสหกรณ์ยังมีความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์แปรรูปในส่วนที่ขาด
เพ่ิมเติม 

(2.5) ความเหมาะสมของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ได้รับ เหมาะสมระดับมาก
ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.30 คะแนน เนื่องจาก ตรงกับความต้องการของกลุ่ม/สหกรณ์  

(2.6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา สถาบันเกษตรกร 
เห็นว่า หลังจากการได้รับปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์แล้วจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูป
ยางพารา โดยพึงพอใจที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.23 คะแนน เนื่องจากสถาบันเกษตรกรเสนอขอปัจจัยพ้ืนฐาน
หรืออุปกรณ์เพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เช่น เครื่องจักรรีดยาง ที่มีอายุการใช้งานหลายปี ช ารุดบ่อย 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาค่อนข้างมาก และเมื่อน ามาใช้ท าให้คุณภาพแผ่นยางที่ได้
ไม่ดีเท่าที่ควร แผ่นยางขาด การได้รับจักรรีดยางตัวใหม่จะช่วยให้การรีดแผ่นยางได้รวดเร็วขึ้น จึงสามารถ
รวบรวมน้ ายางสดจากเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มากขึ้น เร็วขึ้น รวมถึงคุณภาพแผ่นยางที่ดีขึ้น 
ได้แผ่นยางบาง ลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรเดิม เป็นต้น 

(2.7) ความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.16 
คะแนน ซึ่งต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากมีความเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม สถาบันเกษตรกรเห็นว่าจะได้รับ
ปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์ได้รวดเร็วไปด้วย  

(2.8) ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.77 
คะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 3.108 ความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ  
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความรู้/ความเข้าใจของเจ้าหนา้ที่หน่วยงานรับผดิชอบโครงการ 8.82 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของหลักเกณฑก์ารคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 9.12 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการโดยรวม   

3.1 การชี้แจงท าความเข้าใจ การรับสมคัร การเสนอโครงการ 8.83 มากที่สุด 
3.2 การจดัซื้อจัดจ้าง ก ากับการกอ่สร้าง/จดัซื้อ/ตรวจรับ 8.84 มากที่สุด 
3.3 การตดิตาม รายงานผลการด าเนินงาน 9.03 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจต่อปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์การแปรรูปที่สหกรณ์/กลุม่ไดร้ับ 9.43 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของปัจจัยพื้นฐาน/อุปกรณ์การแปรรูปท่ีสหกรณ์/กลุ่มได้รับ 9.30 มากที่สุด 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา 9.23 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินการ 8.16 มาก 
8. ความพึงพอใจต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 8.77 มากที่สุด 

เฉลี่ย 8.94 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ  
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3.6) ข้อค้นพบ 
(1) แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเริ่มด าเนินโครงการไม่ชัดเจน ท าให้มีการปรับเปลี่ยน

เอกสารหลายครั้ง บางพ้ืนที่สถาบันเกษตรกรได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวิธีการของสถาบันเกษตรกร
ไปแล้ว จึงต้องด าเนินกระบวนการใหม่ตามแนวทางทีก่รมส่งเสริมสหกรณ์แนะน า  

(2) ระยะเวลาการด าเนินการเร่งด่วน มีเวลาในการด าเนินการค่อนข้างจ ากัด 
ประกอบกับ มีรายละเอียดในการด าเนินการค่อนข้างมาก อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น เอกสารไม่
ครบถ้วน ฯลฯ  

(3) สถาบันเกษตรกรบางแห่งไม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ครบตามที่เสนอขอ 
ซึ่งอาจท าให้ประสิทธิภาพการรวบรวมหรือแปรรูปยางพาราเพิ่มได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

(4) โครงการก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจัดจ้างตามแนวทางของหน่วยงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรไม่มีประสบการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ต้องได้รับ
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

(5) สถาบันเกษตรกรบางแห่งต้องแก้ไขข้อมูลรายละเอียด (ชื่อ) ของอุปกรณ์ที่
ขอรับการสนับสนุน ให้ตรงกับสถาบันเกษตรกรแห่งอ่ืนในจังหวัด เช่น การใช้ค าว่าขอน หรือคู่ในการระบุ
คุณลักษณะของจักรรีดยางต้องใช้ให้ตรงกัน ท าให้เกิดความล่าช้า 

(6) ช่วงเวลาการด าเนินงานเป็นช่วงฤดูฝน ท าให้การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐานล่าช้า 
3.7) ข้อเสนอแนะ 

(1) การด าเนินโครงการในระยะต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาการเตรียมการโครงการ 
และแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ รวมทั้งการจัดท าแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดอบรม หรือ
ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่ก าหนดให้แก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่
พัสดุ เพ่ือการจัดท ารายละเอียด การเตรียมเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด  

(2) สถาบันเกษตรกรควรเตรียมวางแผนความต้องการปัจจัยพ้ืนฐาน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากมีโครงการเร่งด่วนอาจช่วยลดระยะเวลาการเตรียมเอกสาร 
ข้อมูลต่าง ๆ  

(3) ระยะยาวสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการควรรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันเกษตรกรขนาดเล็ก ใหญ่ ที่มีการแปรรูปเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีการพัฒนาไป
ด้วยกัน และสามารถรวมตัวกันมีอ านาจต่อรองให้ราคายางเกิดเสถียรภาพ 
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ประมวลภาพปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์เพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา 
ที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถโฟล์คลิฟต์ จ.กระบี่ เครื่องจักรรีดยาง จ.พัทลุง  

 

รถบรรทุกหัวลาก จ.ตรัง  

โรงเรือนอเนกประสงค์รองรับการผลิตยางแท่ง  
STR20 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) จ.ชลบุรี  

เครื่องจักรรีดยาง จ.สตูล  

รถตักล้อยาง จ.ชลบุรี  
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เครื่องสูบน้ าดีเซล จ.บุรีรัมย์  เครื่องจักรรีดยาง จ.บุรีรัมย์  

รถตักล้อยาง จ.ศรีสะเกษ  โรงคลุมเครื่องจักร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  
จ.ศรีสะเกษ  
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3.3.14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) ความเป็นมาสืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาราคายางตกต่ า 

รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยก าหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้
ยางพาราของภาครัฐ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาด าเนินการส่งเสริม
การใช้ยางพารามาใช้ในแต่ละหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่
ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวโดยตรง ซึ่งกรมชลประทานได้สนับสนุนแผนงาน/โครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐโดยการน ายางพารามาใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงงานชลประทาน 
จ านวน 317 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,548,020,900 บาท  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสอดคล้อง
กับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ าได้อีกทางหนึ่ง การด าเนินงานโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมรับซื้อและส่งมอบยางให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ด าเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย 
และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน ด าเนินการโดยกรมชลประทาน 

1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) กิจกรรมรับซื้อและส่งมอบยางให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

การใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยาง และลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง 

(2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพช ารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ส าหรับการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎรรวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการ
ชลประทานในการบริหารจัดการน้ าและเพ่ือสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล 

1.3) เป้าหมายของโครงการ 
(1) กิจกรรมรับซื้อและส่งมอบยางให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ด าเนินการรับ

ซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือแปรรูป 61,596.76 ตัน จ าแนกเป็น น้ ายางข้น 61,233.67 ตัน และ
ยางแห้ง 363.09 ตัน โดยรับซื้อผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยต้องรวมรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งจ ากัดสิทธิในการขายไม่
เกินรายละ 15 ไร่ ในอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร่/วัน เดือนละไม่เกิน 15 วัน หรือ 450 กิโลกรัมเนื้อยางแห้ง/เดือน 

(2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทานซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนคันคลองชลประทานโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในพ้ืนที่ 53 จังหวัด จ านวน 317 รายการ จ าแนกเป็น 
การใช้ยางเป็นส่วนผสมชั้นผิวทาง (Para Asphalt Concrete) จ านวน 284 รายการ และการใช้ยาง
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เป็นส่วนผสมชั้นดินลูกรัง (Para Soil Cement) จ านวน 33 รายการ รวมระยะทาง 999.65 กิโลเมตร 
ปริมาณยางพาราที่ใช้เป็นส่วนประกอบ 3,509.50 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน 

1.4) หน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,628,020,900 บาท ดังนี้ 
(1) กิจกรรมรับซื้อและส่งมอบยางให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ด าเนินงานโดย 

การยางแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณเป็นค่าบริหารโครงการ 80,000,000 บาท  
(2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน ด าเนินการ โดย

กรมชลประทาน งบประมาณ 3,548,020,900 บาท จ าแนกเป็น การใช้ยางเป็นส่วนผสมชั้นผิวทาง (Para 
Asphalt Concrete) จ านวน 3,128,101,900 บาท และการใช้ยางเป็นส่วนผสมชั้นดินลูกรัง (Para Soil 
Cement) จ านวน 419,919,000 บาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากรายงาน

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสอบถามเจ้าหน้าที่การยาง
แห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จังหวัดละ 
1 ราย รวม 53 ราย 

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 
30 กันยายน 2561 

3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 617.907 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.03 ของงบประมาณท่ีได้รับ 3,628.020 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

(1.1) กิจกรรมรับซื้อ  และส่งมอบยางให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ 
เบิกจ่ายแล้ว 0.475 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมาณท่ีได้รับ 80 ล้านบาท 

(1.2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน  เบิกจ่ายแล้ว
617.432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.40 ของงบประมาณท่ีได้รับ 3,548.020 ล้านบาท 

(2) ความเพียงและความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่
ของกรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ร้อยละ 92.86 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.14 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่ได้สามารถซ่อมแซมถนนได้บางส่วน 
ไม่เพียงพอกับถนนที่ช ารุดของโครงการทั้งหมด ส าหรับความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่
ได้รับมาทันเวลา ร้อยละ 85.71 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 14.29 เห็นว่างบประมาณล่าช้า เนื่องจากเริ่มเข้าสู่
ฤดูฝนแล้วท าให้มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง 
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3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(1.1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีบริหารจัดการโครงการเสร็จแล้ว 
เมื่อเดือนมกราคม 2561 

(1.2) ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
6 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 510 ราย ครบตามเป้าหมาย จ าแนกเป็น ชี้แจงเจ้าหน้าที่ 6 ครั้ง จ านวน 
90 ราย และชี้แจงเกษตรกร 6 ครั้ง จ านวน 420 ราย 

(2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ด าเนินการโครงการ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพ้ืนที่ การชี้แจงกับ
กลุ่มผู้ใช้น้ า การประชุมผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การประชุมคณะท างานไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล 
เป็นต้น 

3.3) ผลได้ (Products) 
(1) การจัดซื้อ แปรรูป และการส่งมอบยางให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ 

(1.1) การเปิดจุดรับซื้อยาง ด าเนินการได้ 8 แห่ง จ าแนกเป็น โรงงานแปรรูป
ยางของการยางแห่งประเทศไทย 1 แห่ง และโรงงานแปรรูปยางของเอกชน 7 แห่ง ด าเนินการรับซื้อ
น้ ายางสดได้ 3,952.77 ตัน 

(1.2) การแปรรูปน้ ายางสดเป็นน้ ายางข้น ด าเนินการได้ 1,880.89 ตัน คิดเป็น
รอ้ยละ 3.07 ของเป้าหมาย 61,233.67 ตัน 

(1.3) จ าหน่ายน้ ายางข้นให้กับบริษัทที่ผลิตยางมะตอยผสมยางพารา และ
บริษัทที่ผลิตยาง Para Soil Cement  ซึ่งรับจ้างจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กรมชลประทาน และกระทรวงกลาโหม ด าเนินการได้ 1,653.88 ตัน 

(1.4) น้ ายางข้นคงเหลือที่ยังไม่ท าสัญญา 227.02 ตัน 
(2) การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ กรมชลประทานด าเนินการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ในพื้นที่ 53 จังหวัด เป้าหมาย 317 รายการ 
ด าเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 13 รายการ (ร้อยละ 4.10) ด าเนินการแล้วเสร็จรอการเบิกจ่าย 
10 รายการ (ร้อยละ 3.15)  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 265 รายการ  (ร้อยละ 83.60)  ลงนามในสัญญาแล้ว 
1 รายการ (ร้อยละ 0.32)  อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ (ร้อยละ 7.57)  และยกเลิก 
4 รายการ (ร้อยละ 1.26) ปริมาณน้ ายางที่ใช้ 237.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของเป้าหมาย 3,509.50 ตัน 

(3) ทัศนคติต่อโครงการ จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.03) 
โดยเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน  ท าให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  อีกท้ังเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือ
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เกษตรกรชาวสวนยาง  อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า และมีความเร่งรีบ
ในการด าเนินงานโครงการ 

3.4) ข้อค้นพบ 
(1) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการควบคุมและตรวจสอบโครงการ เนื่องจาก

เป็นโครงการใหม่ที่หน่วยงานยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน 
(2) การด าเนินงานเข้าสู่ช่วงฤดูฝนท าให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 
(3) การซ่อมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานประเภท Para Soil Cement 

ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนเรื่องราคากลางจากกรมบัญชีกลาง 
(4) การขอใบรับรองส่วนผสมน้ ายางพาราของผู้รับจ้างใช้ระยะเวลานาน เนื่องจาก

เป็นงานที่ด าเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ 
(5) บางโครงการมีความคลาดเคลื่อนในชื่องานและวงเงินงบประมาณ ท าให้

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า 
(6) ขั้นตอนการด าเนินงานต้องอ้างอิงกับระเบียบหลายหน่วยงาน  ท าให้การด าเนินงาน

มีความยุ่งยากและล่าช้า 
3.5) ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการก าหนดไว้ 

(2) ควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาง เช่น กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท การยางแห่งประเทศไทย และกรมบัญชีกลาง  

(3) ควรขยายเวลาการด าเนินงานโครงการโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
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3.3.15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 
 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์ราคายางพาราทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดโลกมีราคาตกต่ าอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ม่มีทางเลือกในการจ าหน่ายยางมากนัก ประกอบกับต้องเร่งกรีดยางเพ่ือ
น าเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เมื่อราคายางลงมาก ท าให้ต้องเร่งกรีดยางเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่าย ท าให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดจ านวนมากประกอบกับในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่ใช้รองรับ
หรือจัดเก็บ (Buffer) ท าให้ปริมาณยางพาราเข้าสู่ตลาดจ านวนมาก อันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ราคายางลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท า
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการรวบรวม หรือรับซื้อผลิตผลยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 
และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้กู้ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในส่วนของการชดเชยดอกเบี้ยรัฐบาลสนับสนุนให้ร้อยละ 3  และมอบหมายให้การยาง
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  กิจกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ การชี้แจงโครงการให้กับสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากโครงการ 

1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม
หรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง 

1.3) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชนที่
มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา โดยกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง พ้ืนที่ด าเนินการในพื้นที่ 
55 จังหวัด 

1.4) หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ด าเนินการโดย การยางแห่งประเทศไทย 
ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารโครงการ จ านวน 6.599 ล้านบาท จากงบรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้บริหารโครงการโดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับให้สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวม
ยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท 
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2) วิธีการติดตามประเมินผล  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากรายงานความก้าวหน้าผล

การด าเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และสอบถามเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยระดับ
จังหวัดที่มีสถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการ จังหวัดละ 1 ราย 
รวม 55 ราย และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการ จังหวัดละ 
1 แห่ง รวม 55 แห่ง 

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล เป็นผลการด าเนินงานโครงการตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 
กันยายน 2561 
 

3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,685,073 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.54 ของงบประมาณท่ีได้รับ 6,599,000 บาท 

3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ดังนี้ 
(1.1) คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ท าหน้าที่บริหารงาน ก าหนดกรอบและแนวทางทางการขับเคลื่อน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ตามแนวทาง
พัฒนายางพาราทั้งระบบ อ านวยการและประสานงานเพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน
ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

(1.2) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนที่จะขอกู้เงินจากโครงการ 

(2) หลักเกณฑ์และกระบวนการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกรที่
สมัครเข้าร่วมโครงการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพร้อมทั้งจ านวนสินเชื่อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. โดยการจัดท าสัญญาจะจัดท าสัญญาเงินกู้เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน  อายุสัญญาสิ้นสุดไม่เกิน 36 เดือน (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563)  โดย
ก าหนดวงเงินกู้ตามความจ าเป็นของผู้กู้ การเบิกรับเงินกู้ ให้ผู้กู้เบิกเงินเป็นคราว ๆ ตามแผนการรวบรวม
ยางพาราของผู้กู้ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ การส่งคืนเงินกู้ก าหนดให้ผู้กู้ส่งช าระคืนหนี้เงินกู้ที่เบิกใน
แต่ละคราวตามท่ีมาของรายได้ในแต่ละปีการผลิต ในเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ 
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(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ด าเนินการได้ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 30 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 90 ราย 

(4) การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่สถาบันเกษตรกร ด าเนินการได้ 
7 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมการประชุม 728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 
650 แห่ง  โดยมีวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการในระดับพ้ืนที่ผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้แก่  การประชุมร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร การส่งหนังสือถึงสถาบันเกษตรกร การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด การประชุม
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด รายการวิทยุ เว็บไซต์  Line กลุ่มเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 

(5) การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
สินเชื่อจากโครงการ การยางแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด ร้อยละ 66.67 ได้ติดตามให้ค าแนะน าฯ 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 33.33 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีสถาบันเกษตรกรรายใหม่มาสมัครขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อ ส าหรับความคิดเห็นของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับค าแนะน า ปรึกษา พบว่า มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (คะแนน 9.21) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะปรึกษา และความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการเป็นอย่างด ี

(6) ความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดและสถาบันเกษตรกรที่
ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการ พบว่า คุณสมบัติที่โครงการก าหนดมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 8.93) เนื่องจากเห็นว่าเป็นคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินทั่วไปก าหนด  ซึ่งสถาบันที่
เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน  มีความสามารถในการช าระเงินกู้ได้ อีกทั้ง
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อม และความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติเงื่อนไขของ
โครงการในทุก ๆ ด้าน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การด าเนินโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3) ผลได้ (Products) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มอบหมาย
ให้การยางแห่งประเทศไทย ด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพ่ือรวบรวมยางพารา แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ - 30 กันยายน 
2561 ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
(1.1) ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ปี 2561 

(พฤษภาคม) - 30 กันยายน 2561  มีสถาบันเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู ้ จ านวน 4 แห่ง วงเงิน 
1,656.802 ล้านบาท 

(1.2) ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการ - 30 กันยายน 2561 
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- สถาบันเกษตรกรได้รับอนุมัติวงเงินกู้  จ านวน  385 แห่ง วงเงิน 
6,671.072 ล้านบาท และมีการเบิกเงินกูแ้ล้ว 372 แห่ง จ านวนเงิน 9,037.667 ล้านบาท 

- สถาบันเกษตรกรมีการช าระคืนเงินกู้แล้ว จ านวน  165 แห่ง เป็นเงิน 
7,454.321 ล้านบาท และยังไม่ได้ช าระคืนเงินกู้ จ านวน 207 สถาบัน เป็นเงิน 1,396.340 ล้านบาท  

- วงเงินกู้คงเหลือทีส่ถาบันเกษตรกรสามารถยื่นกู้ได้ 8,603.660 ล้านบาท  
ทั้งนี้ การที่สถาบันเกษตรกรมีการเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินที่อนุมัติ

จากโครงการ เนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกร
เพ่ิมเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเดิมซึ่งสถาบันเกษตรกรได้เบิกจ่ายและช าระคืนเงินกู้ให้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์แล้ว 

(2) การรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรโดยใช้สินเชื่อจากโครงการ สถาบัน
เกษตรกรได้ใช้สินเชื่อในการรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรสมาชิก จ านวน 343,931.77 ตัน มูลค่า 
14,675.438 ล้านบาท และสถาบันเกษตรกรได้จ าหน่ายยางพาราให้กับผู้ประกอบการแล้ว จ านวน 
56,791.25 ตัน มูลค่า 1,160.808 ล้านบาท  

(3) การใช้สินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จากการส ารวจ พบว่า สถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากโครงการ ร้อยละ 85.71 ได้น าสินเชื่อทั้งหมดไปใช้ในการรวบรวมยางจากสมาชิก
โดยมีเพียงร้อยละ 14.29  ได้น าสินเชื่อบางส่วนประมาณ ร้อยละ 20 ไปใช้ในการด าเนินงานนอกเหนือจาก
การรวบยางจากสมาชิก 

(4) ทัศนคติต่อโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการต่อการด าเนินงานโครงการ พบว่า 
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนน 7.55) ส่วนสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (คะแนน 9.17) โดยเห็นว่าเป็นการช่วยให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีต้นทุนเงินกู้ที่ต่ าจากการที่รัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้บางส่วน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกรด้วย 

3.4) ข้อค้นพบ  
(1) การเปลี่ยนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจากกรมส่งเสริมเสริมสหกรณ์ เป็น 

การยางแห่งประเทศไทย ส่งผลต่อการเชื่อมโยงโครงการ ซึ่งต้องอาศัยความต่อเนื่องของโครงการ 
(2) สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากยังมีปัญหาหนี้

ค้างช าระเดิมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงไม่สามารถปิดบัญชีประจ าปีได้ 
(3) สถาบันเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากราคายางไม่มีเสถียรภาพ 

ตกต่ า ท าให้ขาดแรงจูงใจในการรับซื้อยางจากเกษตรกร และมีความเสี่ยงในการขาดทุน  อีกทั้งวงเงินกู้ที่
ได้รับต่ า ไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน 
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(4) สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังขาดทักษะในการเตรียมความพร้อม
ทางด้านเอกสาร  หลักฐานและการสมัครยื่นขอสินเชื่อ  ท าให้การด าเนินการตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า
ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันเกษตรกรด้วย 

(5) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อใช้วงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติจากโครงการน้อย 
เนื่องจากราคายางพาราลดลง และมีความผันผวน ท าให้สถาบันเกษตรกรไม่มั่นใจในการรวบรวมรับซื้อยาง
เพ่ือรอราคาได้ 

3.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) การยางแห่งประเทศไทยควรประชาสัมพันธโ์ครงการให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(2) การยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตาม ให้ค าแนะน า 

ประชุมหารือกับสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
(3) ควรส่งเสริมสนับสนุนการแปรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และสนับสนุนให้มีการใช้

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ในประเทศมากข้ึน 
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3.3.16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมาของโครงการ  
สภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยรวมมีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต  าอย่าง

ต่อเนื อง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง ที มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามปกติ จากปัญหา
ราคายางพาราที ตกต  าซึ งต  ากว่าต้นทุนการผลิต และไม่มีเสถียรภาพมาตลอด ท าให้การหมุนเวียนทางด้าน
เศรษฐกิจมีผลต่อเนื องถึงคลัสเตอร์เศรษฐกิจอื น ๆ เป็นลูกโซ่ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื อรักษาเสถียรภาพราคายาง เข้ารับซื้อยาง
จากเกษตรกรชาวสวนยางตามราคาเป้าหมาย ซึ งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น แต่ด้วยข้อจ ากั ดของ
งบประมาณที มีจ ากัด ท าให้ปริมาณยางที รับซื้อยังมีปริมาณน้อยเมื อเทียบกับผลผลิตยางของประเทศทั้งหมด 
ส่งผลให้การผลักดันราคายางให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื องในระยะยาวได้ไม่ดีเท่าที ควร ทั้งยังต้องมีภาระดูแล
สต็อกยางดังกล่าว ซึ งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าฝากเก็บ  ดอกเบี้ย เจ้าหน้าที บริหาร
จัดการ และอื น ๆ ในขณะที คุณภาพยางเสื อมสภาพไปเรื อย ๆ สวนทางกับต้นทุนที สูงขึ้นทุกวัน ถือว่าเป็น
ภาระอย่างยิ งต่องบประมาณแผ่นดิน 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมยางพาราไทย 
และผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต  ามีประสิทธิภาพ และลด
ภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ให้มีการดูดซับ
ยางพาราออกนอกระบบมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน (moving stock) เป็นการลด
ปริมาณยางในตลาด ซึ งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น อันจะเป็น
ผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที เพิ มขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการใน
อัตราที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี พร้อมกับรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซ้ือ และเก็บสต็อกยางอีกต่อไป 

กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย การตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ คณะท างานชดเชยดอกเบี้ยฯ และคณะท างานตรวจสต็อกยางฯ การประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื อ การตรวจ
สต็อกยาง และการชดเชยดอกเบี้ย 

1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1) เพื อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน 
(2) เพื อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

ผู้ประกอบกิจการยางและรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง 
(3) เพื อลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพารา

จากรัฐบาล 
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1.3) เป้าหมายของโครงการ  
(1) ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณ 350,000 ตัน หรือร้อยละ 11 ของผลผลิต

ยางแห้งทั้งปี ประมาณ 3,200,000 ตัน 
(2) ราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม (ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นราคา

ประกาศของตลาดกลางยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย) 
1.4) หน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ  

การยางแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารโครงการ จ านวน 
2,000,000 บาท จากงบรายจ่ายเพิ มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื อใช้บริหารโครงการโดยมี
วงเงินสินเชื อส าหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางเพื อรวบรวมยางพารากู้ยืม วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที การยาง

แห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) เกี ยวกับผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล เป็นผลการด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 

กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 203,354 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของงบประมาณที ได้รับ 2,000,000 บาท 
3.2) กระบวนการ (Process) 

(1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะท างาน ดังนี้ 

(1.1) คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื อ  เป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ท าหน้าที ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการในการด าเนินงาน
โครงการ ก าหนดคุณสมบัติและพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดวงเงินจัดสรรและ
เงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(1.2) คณะท างานชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสินเชื อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ท าหน้าที พิจารณาวงเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้เข้าร่วมโครงการ และ
เสนอวงเงินชดเชยดอกเบี้ยต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป 

(1.3) คณะท างานตรวจสต็อกยางโครงการสนับสนุนสินเชื อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ท าหน้าที ตรวจสอบสต็อกยางแห้ง (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) รวมถึง
ความสามารถในการจัดเก็บสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละราย และรายงานการตรวจสต็อกยางแห้ง
ต่อคณะท างานชดเชยดอกเบี้ยทุกเดือน 
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(2) หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ(คุณสมบัติของผู้ประกอบการ) 
(2.1) เป็นผู้ประกอบกิจการยางแห้ง (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) 
(2.2) เป็นผู้ประกอบการซึ งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที มี

สัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที ช าระแล้ว 
(2.3) เป็นผู้ประกอบการที ยื นความจ านง และสมัครเข้าร่วมโครงการตาม

หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการและขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยที การยางแห่งประเทศไทย 
(3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะท างานของโครงการฯ  

(3.1) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  การยางแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ด าเนินการได้ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
เป้าหมาย 4 ครั้ง 

(3.2) การประชุมคณะท างานตรวจสต็อกยางโครงการฯ ด าเนินการจัดประชุม
ชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานตรวจสต็อกและเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง จ านวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 
ของเป้าหมาย 32 ครั้ง 

(3.3) การประชุมคณะท างานชดเชยดอกเบี้ยโครงการฯ ก าหนดเป้าหมาย 4 
ครั้ง อยู่ระหว่างเตรียมการ 

(4) การจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
(4.1) จัดประชุมคณะท างานและเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง ด าเนินการได้ 1 ครั้ง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(4.2) จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ ด าเนินการได ้20 ราย เปน็ไปตามเป้าหมาย 
(4.3) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหน่วยงานที เกี ยวข้อง อาทิ สมาคม

ยางพาราไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการยางที 
ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย สื อหนังสือพิมพ์ และสื อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

3.3) ผลได้ (Products) 
(1) ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 ราย มีความประสงค์จะ

จัดเก็บยางตามโครงการฯ จ านวน 126,876 ตัน 
(2) ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื อแล้ว 4 ราย วงเงิน 4,295 ล้านบาท 

ประสงค์จะจัดเก็บยาง 81,000 ตันต่อเดือน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสต็อกยาง จ านวน 7 ราย 
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3.4) ข้อค้นพบ 
ผู้ประกอบการยื นความประสงค์เข้าร่วมโครงการน้อย และบางส่วนที ยื นความ

ประสงค์แล้วได้ขอยกเลิก หรือชะลอการสมัครเข้าร่วมโครงการ เนื องจากไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขของโครงการ เช่น การรับซื้อยางตามราคาประกาศของตลาดกลางยางพาราของการยาง
แห่งประเทศไทย บวกไม่ต  ากว่า 0.50 บาท/กิโลกรัม ซึ งหากรับซื้อในราคาที ต  ากว่าราคาที ก าหนดจะไม่ได้
รับการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนนั้น  และการที จะต้องเก็บสต็อกเพิ มขึ้นให้เต็มความสามารถในการจัดเก็บ
สูงสุดอาจมีความเสี ยงในการขาดทุนเนื องจากราคายางมีความผันผวน 

3.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรเพิ มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั วถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื อ

วิทยุ โทรทัศน์ และผ่านองค์กรด้านยางพาราและผู้ประกอบการ 
(2) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื อนไขโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันเพื อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากข้ึน 
(3) ควรส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และสนับสนุนให้มีการใช้

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มากข้ึน 
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3.3.17 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 
1) สาระส าคัญโครงการ 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 
ที่มุ่งเน้นและผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรยังขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ อันเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างการผลิต เทคโนโลยี เครื่องมือ  และ
เครื่องจักร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง เพ่ือการสร้างสรรค์สินค้า 
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแนวคิดในการผลิตสินค้าต้นแบบ แต่ไม่มีศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าต้นแบบ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพ่ือน าไปทดสอบตลาดได้  เนื่องจากไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะ
ลงทุนในเครื่องจักรและอาคาร หรือไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจ้างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ซึ่งจ าเป็นต้องสั่งผลิตสินค้าขั้นต่ าในปริมาณมาก หรือไม่สามารถผลิตสินค้าให้มี
ต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสม เพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย์ ท าให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสในการยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จึงได้จัดท าโครงการยกระดับ
โครงสร้าง การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (2) การพัฒนาผลิตภาพ/นวัตกรรม
ในวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร (3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
และ (4) การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการปฏิรูปอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพ่ือน าไปสู่
การยกระดับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืนและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

1.1) วัตถุประสงค์โครงการ  
(1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
(2) เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป 
(3) เพ่ือพัฒนาการรวมกลุ่ม  และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

ในรูปแบบคลัสเตอร์ 
1.2) กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 

(1) อบรม/สัมมนา บ่มเพาะ เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเกษตรให้มีมูลค่า

สูงขึ้น 
(3) จัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพ้ืนที่ 
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(4) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี
อัตโนมัติ 

(6) พัฒนาบุคคลากรด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 
(7) พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  และคู่มือประเมินความพร้อม

ในการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(8) พัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 5 ภูมิภาค โดยการ 

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเข้าร่วม
กิจกรรม 

- เปิดตัวโครงการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
- สร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ จัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย 
- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย สร้างระบบการบริหารจัดการ

สมาชิกในเครือข่าย และพัฒนาผู้น าเครือข่ายและผู้ประสานงาน ให้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ 
- เตรียมความพร้อมยกระดับบริการของ Industry Transformation Center 

(ITC) โดยการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีเกษตรแปรรูป มาให้บริการ พร้อมทั้งจัดจ้างลูกจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญส าหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ ITC ระดับภาค 

- สร้างความตระหนักให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่
ให้เข้ามาใช้บริการที่ ศูนย์ ITC 

1.3) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน  
(1) เป้าหมาย อบรมผู้ประกอบการ 55,000 ราย ส่งเสริมเทคโนโลยีแปรรูป 300 กลุ่ม 

ให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 200 กิจการ 400 ราย พัฒนาความเข้มแข็งผู้ประกอบการ 150 กิจการ 
และตั้งศูนย์ Industry Transformation Center : (ICT) 12 แห่ง 

(2) พ้ืนที่ด าเนินงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
1.4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

งบประมาณ 163,879,100 บาท 
2) วิธีการติดตามและประเมินผล 

รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 
จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการ 
และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดขึ้นในประเด็นหลัก  ๆ คือ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ ผลลัพธ์ การรับรู้รับทราบข่าวสารโครงการ และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ  
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3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า โครงการฯ ได้รับงบประมาณ 163.879 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 

110.043 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 
3.2) กระบวนการการด าเนินงานโครงการ และผลได้ 

(1) กิจกรรมที่ 1 ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ผลการด าเนินงานภาพรวม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมแปรรูป เนื่องจากเกิดอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถรวบรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนด าเนินการตามกิจกรรมโครงการได้ตาม
ก าหนด ต้องขยายสัญญาจากเดิม 30 กันยายน 2561 เป็น 30 ธันวาคม 2561 ส าหรับเป้าหมายการอบรม
จ านวน 50,000 ราย ด าเนินการแล้ว 30,000 ราย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ 
ปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปต้นแบบในพ้ืนที่แล้ว 50 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย   
ส่วนด้านเทคโนโลยีการแปรรูป 300 กลุ่ม ปัจจุบันคัดเลือกได้แล้ว 300 กลุ่ม อยู่ระหว่างการส่งเสริมและ
พัฒนาการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด าเนินการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนต าบล และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลเกษตรกรบางส่วนมีความคลาดเคลื่อน เช่น 
เลขบัตรประชาชน และไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรบางรายสมัครผ่าน
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเป็นคนกลางในการติดต่อประสานงาน 

(2) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูป 
โดยภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณเพียงพอ และทันเวลา สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ คือ 
แผ่นพับ Website และ Line ผลการด าเนินงานใน กิจกรรมที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  

(2.1) กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ผู้ประกอบการทั้ง 100 กิจการแล้ว และอยู่ระหว่าง
การให้ค าแนะน าโดยที่ปรึกษา การคัดเลือกสถานประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจและต้องการเพ่ิมผลิตภาพโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ 

(2.2) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติ มีเป้าหมายการพัฒนา 100 กิจการ 400 ราย และ 4 ต้นแบบ ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

- ได้ผู้ประกอบการทั้ง 100 กิจการแล้ว โดยการคัดเลือก มุ่งเน้นสถาน
ประกอบการที่เป็นสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีความสนใจที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพ
โดยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติได้รับการพัฒนาแล้ว 300 ราย 
จากเป้าหมาย 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ที่ถ่ายทอดให้บุคคลการได้แก่เรียนรู้
การท างานของระบบ Sensor เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรม PLC เพ่ือควบคุมเครื่องจักรตามการ
ตั้งโปรแกรมการท างาน 
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- หุ่นยนต์ต้นแบบ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการพัฒนาแล้ว 4 ต้นแบบ 
จากเป้าหมาย 4 ต้นแบบ  โดยการคัดเลือกจากสถานประกอบการที่พบปัญหา และจ าเป็นต้องใช้หุ่นยนต์
ต้นแบบ และระบบอัตโนมัติในการท างาน โดย ทั้ง 2 กิจกรรม ได้มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว (เป็นไปตาม
เนื้องานที่ก าหนดในงวดที่ 1) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามเนื้องานในงวดที่ 2 และ 3 

ปัญหาและอุปสรรค ที่พบในกิจกรรมที่ 2 คือ 
- ระยะเวลาการด าเนินโครงการจ ากัด มีระยะเวลาด าเนินงานที่กระชั้น  
- ด้วยระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ

ไม่เต็มที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคตามความต้องการที่มีอยู่และ SMEs มีความต้องการให้วิเคราะห์
เพ่ือพัฒนา การผลิตในกิจการของตนเองเพ่ิมเติม ท าให้โครงการไม่สามารถพัฒนาสถานประกอบการได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- สถานประกอบการบางแห่ง ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของ
การติดตั้งหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการมากกว่ารูปแบบการด าเนินการให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยงบประมาณที่จ ากัด 

(2.3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ได้ครบตามที่โครงการก าหนด คือ 5 กลุ่ม / 150 กิจการ และมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นไปตาม
กระบวนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อกิจกรรมการ
ด าเนินงาน และแต่ไม่ทันเวลา ควรได้รับในช่วงงบประมาณปกติ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ คือ 
แผ่นพับ สื่อบุคคลในการลงพ้ืนที่ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ด าเนินการ
พัฒนาใน 5 กลุ่ม / 150 กิจการ โดยรวบรวมจากผู้ประกอบการที่มีการกระจุกตัวในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันใน
รัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร ที่มีการเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน และมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่
เพียงพอและเหมาะสม  ดังนั้นเพ่ือให้การรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ธุรกิจที่ใน
เครือข่าย มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน/ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โครงการได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดสัมมนาสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม
เป็นคลัสเตอร์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนที่มีสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของกลุ่ม ในการให้
ค าปรึกษาแนะน า 

- จัดท าโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วยประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก กรรมการด้านต่าง ๆ แบ่งหน้าที่ชัดเจนและมีผู้ประสานงานคลัสเตอร์  (Cluster 
Development Agent : CDA) ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลุ่มให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม
การพัฒนาทุกด้านของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด บุคคลากร และเงินทุน  
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- จัดเวทีเสวนา Focus Group  และการประชุมระดมความเห็น 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดหัวข้อชัดเจนในการเสวนา เช่น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล วัตถุดิบ และการตลาด  

ทั้งนี้ผลลัพธ์ (Outcome) ตามตัวชี้วัด คือ ธุรกิจในเครือข่ายมีผลิตภาพ
เพ่ิมข้ึน หรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล  

(2.4) กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการปฏิรูป
อุตสาหกรรมผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการด าเนินงานในกิจกรรมนี้
ประกอบด้วย 

- การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป (ครุภัณฑ์ 
15 รายการ) ประกอบด้วย เครื่องตัดเอนกประสงค์ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด เครื่องพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ 
เครื่องซีลฝาขวด เครื่องซีลสุญญากาศ เครื่องสกัดสมุนไพร เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องท าสารข้น 
เครื่องอบแห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องนึ่งสุญญากาศ เครื่องบรรจุอาหาร เครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยแบบอัลตร้าโซนิค เครื่องบดสมุนไพรละเอียด และเครื่องปิดฝากระป๋อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง 
15 รายการ เบิกจ่ายรวม 3 งวด  ปัจจุบันครุภัณฑ์ทั้ง 15 รายการ มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 ไปแล้ว  ทั้งนี้มีการ
เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว 6 รายการ และเบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว 2 รายการ ครุภัณฑ์ทั้ง 15 รายการ ที่จัดซื้อนั้น 
มีบางศูนย์ ITC ไม่ได้รับ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด เครื่องสกัด
สมุนไพร เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องท าสารข้น เครื่องอบแห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องทอดสุญญากาศ 
เครื่องนึ่งสุญญากาศ และเครื่องบรรจุอาหาร ดังนั้นหากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทดลองที่ไม่มีในศูนย์ ITC นั้น ๆ จะไม่สามารถด าเนินการได้ 

- การจัดเตรียมเครื่องมือส าหรับการสาธิตการบริการของศูนย์ Industry 
Transformation Center  (ITC)  ในรูปแบบของ Mobile Kiosk  (ครุภัณฑ์ 11 รายการ) ประกอบด้วย 
ตู้แสดงผลงานวัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว ไฟส่องสว่าง โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับให้
ค าปรึกษาแนะน า เคาน์เตอร์ ชั้นแสดงผลิตภัณฑ์ บอร์ดนิทรรศการ กล่องเก็บอุปกรณ์ ป้ายพร้อมโครงสร้าง 
และชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กเคลื่อนที่ กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ข้างต้น ด าเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่จัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ทั้ง 
26 รายการ และส่งมอบให้กับศูนย์ ITC ทั้ง 12 ศูนย์ โดยทุกรายการจัดหาจ านวน 12 ชุด ยกเว้น ตู้แสดง 
ผลงาน 48 ชุด และโทรทัศน์ LED 40 นิ้ว จ านวน 36 ชุด  ทุกรายการด าเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 1 ไปแล้ว  
และครุภัณฑ์ทั้งหมดคาดว่าจะไม่สารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561 จึงได้ด าเนินการขอกันเงิน
เหลื่อมปีไว้แล้ว โดยมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 ส าหรับ
การสร้างความตระหนักเพ่ือสร้างการรับรู้การบริการของศูนย์ ITC ทั้ง 12 ศูนย์ ให้แก่ผู้ประกอบการ และ
การจัดจ้างลูกจ้างและผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ ITC ระดับภาค (36 ราย) 
ด าเนินการโดยศูนย์ ITC ภาค ทั้ง 12 ศูนย์ ซึ่งเป็นการจ้างผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างในการให้บริการ ของศูนย์
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และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่ สนใจในพ้ืนที่เข้ามาใช้
บริการของทั้ง 12 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์ได้เริ่มด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในกิจกรรมที่ 4 คือ 
- ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณ ทั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษา

เครื่องจักร การจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ค่าสาธารณูปโภค และค่าด าเนินการอื่น ๆ  
- ขาดความต่อเนื่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และเครื่องมือ

ตรวจวัด ทดสอบต่าง ๆ (เครื่องวัดความชื้น ความหวาน หรือเครื่องชั่ง)  
- ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เมื่อหมดงบประมาณก็ไมได้มีการจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญต่อ  
- ขาดฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อ และ

ประสานงานอย่างเป็นระบบ 
3.3) ผลลัพธ์เบื้องต้น ผลลัพธ์โดยตรงจากโครงการนี้คือ การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีการด าเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในการผลิต แปรรูป 
มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น/ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลหลังโครงการสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม 
ผลลัพธ์ทางอ้อมเบื้องต้น สามารถประเมินได้จากความคิดเห็นของเกษตรกร และสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ 
(1.1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลการประเมินความคิดเห็นของ

เกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการรับทราบข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า มีเกษตรกรได้รับทราบ
ข่าวสารโครงการผ่านการประชุมมากที่สุด 8.00 คะแนนรองลงมาคือ สื่อแผนพับ 7.00 คะแนน และสื่อ
อ่ืน ๆ  6.20 คะแนน เช่น หนังสือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาเกษตรกร  (ตารางที่ 3.109) 
 

ตารางท่ี 3.109 การรับทราบข่าวสารโครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ คะแนน แปลผล 

1. การประชุม 8.00 มาก 
2. สื่อแผนพับ 7.00 มาก 
3. สื่ออ่ืน ๆ 6.20 ปานกลาง 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(1.2) ด้านทัศนคติ/ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ

ผลการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ คือ ความรู้ ความสามารถ
ของวิทยากร/ที่ปรึกษา การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการด าเนินงานโครงการของที่
ปรึกษาเนื้อหาหลักสูตร การอบรมพัฒนาตรงกับความต้องการที่ ผลการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกร
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ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อความรู้ ความสามารถของวิทยากร/ที่ปรึกษา
ที่มาให้ความรู้ที่ระดับ 9.2 คะแนน รองลงมาคือการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ  และการด าเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีความพึงพอใจที่ระดับ 9.00 และ 8.80 คะแนน ตามล าดับ 
โดยเกษตรกรเห็นว่าโครงการนี้ จะท าให้มีรายได้ท่ียั่งยืนที่ 8.2 คะแนน (ตารางท่ี 3.110)  
  

ตารางท่ี 3.110 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 
1) ความรู้ ความสามารถของวิทยากร/ที่ปรึกษาท่ีมาให้ความรู้      9.20 มากที่สุด 
2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 9.00 มากที่สุด 
3) การด าเนินงานโครงการของที่ปรึกษา 8.80 มากที่สุด 
4) เนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนาตรงกับความต้องการ 8.60 มากที่สุด 
5) โครงการนี้ท าให้มีรายได้อย่างยั่งยืน 8.20 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ (SMEs) ต่อโครงการ ผลการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ประกอบการในพ้ืนที่เกี่ยวกับการรับทราบข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โครงการการ พบว่า  
รับทราบข่าวสารผ่านสื่อ Line มากที่สุด 9.90 คะแนน รองลงมา คือ Facebook 9.00 คะแนน Website 
7.50 คะแนน  การประชุม 7.25 คะแนน  และสื่ออื่น ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ แผ่นพับ วิทยุ ใบปลิว ประมาณ 
2 - 6 คะแนน (ตารางท่ี 3.111) 
 

ตารางที่ 3.111 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการ  

สื่อประชาสัมพันธ์ คะแนน แปลผล 

1. Line 9.90 มากที่สุด 
2. Facebook 9.00 มากที่สุด 
3. Website 7.50 มาก 
4. การประชุม 7.25 มาก 
5. โทรทัศน์ 5.00 ปานกลาง 
6. แผ่นพบ 4.60 น้อย 
7. วิทยุ 4.50 น้อย 
8. ใบปลิว 4.00 น้อย 
9. สื่ออ่ืน ๆ 2.50 น้อย 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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(3) ด้านทัศนคติ/ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (SMEs) ที่มีต่อ
โครงการ การประเมินความคิดเห็นของ SMEs ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในเรื่องต่าง ๆ คือ การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ  การให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาเนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนาตรงกับ
ความต้องการ ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ธุรกิจ และความรู้มีความสามารถของที่ปรึกษา  
ผลการประเมินความคิดเห็นของ SMEs ที่มีต่อโครงการ  พบว่า SMEs เห็นว่าโครงการนี้ SMEs  ให้คะแนน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการและการให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาที่ระดับ 9.00 คะแนน 
รองลงมา คือ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนาตรงกับความต้องการ และเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ธุรกิจที่ระดับ 8.8 คะแนนเท่ากัน นอกจากนี้ SMEs ยังเห็นว่า โครงการนี้จะท าให้
ธุรกิจมีรายได้อย่างยั่งยืนที่ระดับ 8.75 คะแนน (ตารางท่ี 3.112) 
 

ตารางท่ี 3.112 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของ SMEs ที่มีต่อโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1) ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ 9.00 มากที่สุด 
2) การให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษา 9.00 มากที่สุด 
3) เนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนาตรงกับความต้องการ 8.80 มากที่สุด 
4) โครงการนี้จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ธุรกิจ 8.80 มากที่สุด 
5) โครงการนี้จะท าให้ธุรกิจท่านมีรายได้อย่างยั่งยืน 8.75 มากที่สุด 
6) ที่ปรึกษาท่ีมาอบรมให้ความรู้มีความสามารถ 8.60 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4) สรุปข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

4.1) จากความคิดเห็นของเกษตรกรและ SMEs พบว่า โครงการมีประโยชน์ต่อ ทั้ง 
2 กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจ SMEs เดิมที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการผลิต แปรรูป มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน/ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

4.2) การด าเนินงานโครงการมีอุปสรรคในการติดต่อกับเกษตรกรที่สนใจเข้าอบรม 
เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และไม่มี
เบอร์โทรศัพทใ์นการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมอบรม ท าให้เป็นอุปสรรคในการส ารวจเพื่อประเมินผล 

4.3) ระยะเวลาการด าเนินงานสั้น ท าให้การพัฒนา SMEs เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง
การผลิต การแปรรูป มีผลิตภาพ/ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ยังไม่เห็นผลชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าว
ต้องใช้เวลาผลักดันต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ผลลัพธ์ของโครงการจึงยังไม่เห็นผลเท่าที่ควร  

4.4) ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนให้แก่ศูนย์ ITC ไม่ครบทุกศูนย์ ดังนั้นหากพื้นที่ใดมี SME 
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีอุปกรณ์ให้ทดลองในพื้นที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
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4.5) โครงการพัฒนาต้องการความต่อเนื่อง ดังนั้น หากเครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจน
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า SMEs ด าเนินการได้เพียง 1 ปี จะท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
SMEs ต่อไปในอนาคต 

5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร/

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร 
โดยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้วิธีการพัฒนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

5.2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาวางแผนของบประมาณ/โครงการ สนับสนุน
เกษตรกร/SMEs ต่อเนื่องในช่วง 2 -3 ปี ในงบประมาณปกติ 
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3.3.18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 

1) สาระส าคัญโครงการ  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของเศรษฐกิจไทย โดยมีจ านวน SMEs จ านวนกว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ถึง 10.7 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานทั้งหมด (ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2559, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.) ดังนั้น 
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ 
SMEs ผนวกกับความผันผวนจากทิศทางของค่าเงิน การปรับเพ่ิมสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ การขยับขึ้นของ
ราคาน้ ามัน อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมโดยมี
แรงจูงใจจากผลต่างค่าจ้างและสวัสดิการที่แรงงานได้รับ ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปซึ่งมีสัดส่วน 85,000 ราย ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง  

วิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต ลดภาระการพ่ึงพิง
ก าลังแรงงาน  ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มก าลังการผลิตให้สูงขึ้นตาม  ซึ่งเป็นการมองภาพรวมของระบบ
การผลิตทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า กระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มทักษะฝีมือทรัพยากรแรงงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งผู้ประกอบการ
อาจคิดหาวิธีตัดลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนลง เช่น การปรับเปลี่ยนสถานที่วางเครื่องจักร เพ่ือลดเวลา
การประกอบ และขนถ่ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  

แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดาเนินการได้หลายวิธีการ ได้แก่ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด โดยการน าเทคโนโลยี หรือ
ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิต หรือใช้เทคนิค Productivity Improvement Tools  (เครื่องมือ
การปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพเชิงบูรณาการ) เช่น Lean-Kaizen เพ่ือลดต้นทุนจากความสูญเปล่า TPM –
Total Productive Maintenance เพ่ือลดความสูญเสียที่เครื่องจักร TQM –Problem Solving Techniques 
เพ่ือลดความสูญเสียจากของเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการธุรกิจสามารถ 
น าระบบดิจิทัลมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนธุรกิจอีกด้วย  

จากเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs   ใน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อลดผลกระทบการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการเพ่ิมผลิต
ภาพซึ่งจะช่วยชดเชยภาระจากค่าแรงที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์โครงการ  
2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า 

การลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ  
2.2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs 

ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ  
3) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ  

3.1) เป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพสถานประกอบการ 2,000 กิจการ และจ านวน
ผู้ประกอบการ 4,000 ราย 

3.2) พ้ืนที่ด าเนินงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ  
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

งบประมาณ 200,000,000 บาท  
5) วิธีการติดตามประเมินผล  

5.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล   
(1) พ้ืนที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ด าเนินการ  
(2) กลุ่มตัวอย่าง  

(2.1) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ภาคละ 1 ราย  
(2.2) ผู้ประกอบการ จังหวัดละ 1 ราย 

6) ผลการติดตามประเมินผล 
6.1) ปัจจัยน าเข้า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการฯ ได้รับงบประมาณ 200 ล้านบาท 

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 163.842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.92 ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 
6.2) ผลการด าเนินงานโครงการ  พบว่า  

(1) ผู้ผ่านการอบรม (workshop) และให้ค าปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 
1,545 กิจการ จากเป้าหมาย 2,000 คิดเป็นร้อยละ 77.25 โดยแบ่งเป็น กลุ่ม SMEs ทั่วไป 1,128 กิจการ 
จากเป้าหมาย 1,600 กิจการ 70.50 และกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ 417 กิจการ จากเป้าหมาย 400 คิดเป็น
ร้อยละ 104.25  

(2) จ านวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(3) จ านวน SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(4) งบประมาณที่เบิกจ่าย 163.8420 ล้านบาท จากเป้าหมาย 200 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 81.92 
6.3) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์โครงการของเจ้าหน้าที่ จากการส ารวจความ

คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดับ ผอ.กลุ่มงานขึ้นไป ในพ้ืนที่พบว่า มีการใช้สื่ออ่ืน ๆ 
มากท่ีสุด 8 คะแนน สื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ รองลงมา คือ การประชุม 8.37 คะแนน และสื่อ Facebook 7.81 
คะแนน (ตารางท่ี 3.113) 



215 

 

ตารางที่ 3.113 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ์ คะแนน 
1. สื่ออ่ืน ๆ 9.20 
2. การประชุม 8.37 
3. Facebook 7.81 
4. Tv 7.60 
5. Website 7.35 
6. วิทยุ 7.00 
7. แผ่นพับ 7.00 
8. Line 6.89 
9. ใบปลิว 6.60 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
ความคิดเห็นของ SMEs ผู้เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ พบว่า มีการใช้สื่อการประชุม 

มากที่สุด 8.61 คะแนน รองลงมา คือ Facebook 8.40 คะแนน และสื่อ Line 7.93 คะแนน (ตารางที่ 3.114) 
  

ตารางที่ 3.114 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ์ คะแนน 
1. การประชุม 8.61 
2. Facebook 8.40 
3. Line 7.93 
4. Website 7.61 
5. สื่ออ่ืน ๆ  6.60 
6. ใบปลิว 6.50 
7. แผ่นพับ 5.80 
8.Tv 5.60 
9. วิทยุ 4.80 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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6.4) ผลได้   
(1) มีวิสาหกิจสมัครเข้าร่วมแล้ว 747 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของเป้าหมาย 

2,000 กิจการ 
(2) มีวิสาหกิจที่ผ่านคุณสมบัติ เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 117 กิจการ คิดเป็น

ร้อยละ 5.85 ของเป้าหมาย 
6.5) ผลลัพธ์เบื้องต้น อยู่ระหว่างรอผลการด าเนินงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
6.6) ความพึงพอใจ ด้านทัศนคติ/ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของSMEs ผู้เข้าร่วม

โครงการที่มีต่อโครงการการส ารวจความคิดเห็นของ SMEs  ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินงาน
โครงการในเรื่องต่าง ๆ ผลการประเมินความคิดเห็นของ SME ที่มีต่อความส าเร็จโครงการโดยภาพรวมมี
คะแนน 8.00 คะแนน  พบว่า การให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษา มีคะแนนมากที่สุด  8.60 คะแนน รองลงมา 
คือ ที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้ความสามารถ 8.55 คะแนน  และเนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนา และการปรึกษา
แนะน าตรงกับความต้องการโครงการนี้จะท าให้ธุรกิจท่านมีรายได้อย่างยั่งยืน 8.46 คะแนน (ตารางที่ 3.115)   

 

ตารางท่ี 3.115 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของ SMEs ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน 
1) การให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษา 8.60 
2) ที่ปรึกษาท่ีมาให้ความรู้ความสามารถ 8.55 
3) เนื้อหาหลักสูตรการอบรมพัฒนา และการปรึกษาแนะน าตรงกับความต้องการ 8.46 
4) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ 8.42 
5) โครงการนี้จะสามารถลดของเสีย/ลดต้นทุน/เพ่ิมยอดขาย ให้ธุรกิจ 8.22 
6) โครงการจะสามารถลดต้นทุนให้ธุรกิจ 7.81 
7) โครงการนี้จะท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 7.67 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
7) ข้อค้นพบ 

จากการส ารวจในพ้ืนที่ พบว่า ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป และมีการอบรมแบบ
เร่งด่วน  ซ่ึงเจ้าของธุรกิจไม่ได้เตรียมความพร้อมในการไปอบรม และภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ 
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3.3.19 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาค 

1) สาระส าคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์โครงการ 

(1) เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมและ
ชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
รองรับตลาดในประเทศ 

(2) เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเข้าสู่
กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  

(3) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐ และการตลาดในประเทศทุกระดับ 
รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วนเข้ามาเชื่อม
ประสานสนับสนุน 

(4) เพ่ือการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดย
ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือให้ได้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการ
ด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อ  ๆ ไป ให้เต็มพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ 77 จังหวัด 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
จ านวน 600 ราย ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดได้แก่ จงัหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร   

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  
หน่วยงานหลัก กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 32 หน่วยงาน  
งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 6,118,600 บาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล  
2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส ารวจข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด จ านวนเกษตรกรทั้งหมด 105 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการด าเนินงานต้ังแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 
2561 

 
 
 

 
 



218 

3) ผลการประเมิน 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

(1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ รวมทั้งสิ้น 6.1186 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจ านวน 
4.7461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยสามารถด าเนินการอบรมได้ครบ
ทุกหลักสูตร/ทุกกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ โดยมีงบประมาณคงเหลือจ านวน 1.3724 ล้านบาท  และมี
เกษตรกรจังหวัดข้างเคียงมีความประสงค์ให้ช่วยจัดโครงการฯเพ่ิมเติม ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
พิจิตร และนครพนม  แต่ไม่สามารถด าเนินการให้ได้เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว 

(2) เกษตรกรที่สนใจท าเกษตรแบบอินทรีย์ ในระยะแรกของการด าเนินการโครงการ 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรไปแล้ว 
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี เกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.66 ของเป้าหมาย 600 ราย (100 ราย/จังหวัด) 
ได้แก่ (1) จังหวัดสกลนคร เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 127 ของเป้าหมาย 
(2) จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรสมัคร เข้าร่วมโครงการ 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย (3) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมาย (4) จังหวัด
สุพรรณบุรี เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 ของเป้าหมาย (5) จังหวัดน่าน 
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย และ (6) จังหวัดกาญจนบุรี 
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 111 ของเป้าหมาย ต่อมาโครงการได้รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร
สมัครเข้าร่วมโครงการ 126 ราย และ (2) จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 181 ราย  
รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั้งหมด 851 ราย ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด (ตารางท่ี 3.116) 
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ตารางท่ี 3.116 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

จังหวัด 
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมาย (ราย) ผลการด าเนินงาน (ราย) ร้อยละ 
จังหวัดเป้าหมาย    
1. สกลนคร 100  127 127 
2. เพชรบุรี 100 75 75 
3. แม่ฮ่องสอน 100 81 81 
4. สุพรรณบุร ี 100 84 84 
5. น่าน 100 66 66 
6. กาญจนบุร ี 100 111 111 
รวม 600 544 90.66 
จังหวัดที่ด าเนินการเพ่ิม    
1. อุดรธาน ี - 126 - 
2. เพชรบูรณ ์ - 181 - 
รวม - 307 - 
รวมท้ังหมด 600 851 141.87 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 

 
 (3) องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

อินทรีย์ มีการจัดอบรมเกษตรกรจ านวน 4 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรระดับต้น (การจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมประชารัฐระดับจังหวัด) ซึ่งมีการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกรเป้าหมาย 
100 ราย/จังหวัด (2) หลักสูตรระดับกลาง (Train For Trainer) เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจ
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์
ให้สามารถน าเครื่องมือจากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์  และเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
แปลงในระดับจังหวัด ระยะเวลาการจัดอบรม 3 วัน เกษตรกรเป้าหมาย 50 รายต่อจังหวัด (3) หลักสูตร
การท าแผนธุรกิจ ระยะเวลาการจัดอบรม 3 วัน เกษตรกรเป้าหมาย 50 รายต่อจังหวัด และ (4) หลักสูตร
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศเพ่ือการตลาด (Sustainable Organic Agriculture 
Network - SoAN) โดยเป็นการฝึกอบรมผู้น าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในการน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตลาด และการบริหารระบบตลาดโดยระบบสารสนเทศ ระยะเวลาการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกร
เป้าหมาย 20 รายต่อจังหวัด ซึ่งเกษตรกรหนึ่งรายสามารถเข้าร่วมการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
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3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) การจัดตั้งคณะท างาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะท างานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมี
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ก ากับดูแลกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมี องค์การ
มหาชน อาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะท างาน และผู้แทนกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 
เป็นคณะท างานและเลขานุการ  

คณะท างานฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้ 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 2) ก าหนดแนวทาง
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนา
เชื่อมโยงการตลาดประชารัฐ และการตลาดในประเทศทุกระดับ เพ่ือรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน
การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 3) ก าหนดแนวทางการวางระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 4) รายงานผลการพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน 
เป็นประจ าทุกเดือน และ 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อก าหนดแนวทางในด าเนินงานโครงการ  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2561 เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการ และที่ประชุมได้มีมติให้เพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 
2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และเพชรบูรณ์  

(2) การจัดฝึกอบรม ในการจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฯ มีเป้าหมายด าเนินการใน 6 จังหวัดและด าเนินการเพ่ิมอีก 2 จังหวัด 
รวมเป็น 8 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะมีการจัดฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ครั้ง ซึ่งเกษตรกร
สามารถเข้ารับ การอบรมได้ทุกหลักสูตร หรือเลือกอบรมในหลักสูตรเฉพาะที่สนใจก็ได้ จากการด าเนินงาน 
พบว่า มีการจัดฝึกอบรมแล้วใน 8 จังหวัด จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน 
สุพรรณบุรี น่าน กาญจนบุรี อุดรธานี และเพชรบูรณ์ 

(3) การจัดประชุมเจรจาการค้าและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด 
(3.1) การจัดประชุมเจรจาการค้า โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมเจรจา

การค้าแล้วทั้งหมด 8 จังหวัด โดยจัดประชุมจังหวัดละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 8 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
- จังหวัดสกลนคร จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 ณ โรงแรม 

เดอะมาเจสติค  
- จังหวดัเพชรบุรี จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61 ณ โรงแรมไดมอนด์ 
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- จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลธารา  

- จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61  ณ  โรงแรม
ศรีอู่ทอง - แกรนด์  

- จังหวัดน่าน จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ณ โรงแรมน้ าทองน่าน  
- จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 ณ โรงแรมผึ้งหวาน 

รีสอร์ทแอนด์สปา 
- จังหวดัอุดรธาน ีจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 ณ โรงแรมนภาลยั 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ณ โรงแรม

เอสอาร์ เรสซิเด้นส์      
(3.2) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดโครงการฯ ได้ด าเนินการการจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงตลาดแล้วทั้งหมด 8 จังหวัด โดยมีการจัดกิจกรรมจังหวัดละ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 24 ครั้ง  ดังนี้ 
- จั งหวัดสกลนคร ครั้ งที่  1 จัดกิจกรรมในงาน Natural Expo 

Southeast Asia 2018 เมื่อวันที่ 12 - 15 ส.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมที่ Tops @ Robinson เมื่อวันที่ 4 
- 5 ส.ค. 61และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 

- จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 จัดที่ Market Village หัวหิน เมื่อวันที่ 2 - 
5 ส.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดที่ Tops @ Robinson เมื่อวันที่ 3 - 5 ส.ค. 61 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 
ก.ย. 61 

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 จัดที่งานเทศบาลแม่ฮ่องสอน และ
Organic Farm Outlet O2U เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดที่ Tops @ Central Plaza Chaingmai 
Airport เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 - 30 ก.ย. 61 ครั้งที่ 4 จัดที่ Tops @ 
Central Plaza Chaingmai Airport เมื่อวันที่ 28 - 30 ก.ย. 61 

- จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 จัดที่ Natural Expo Southeast Asia 
2018 เมื่อวันที่ 12 - 15 ก.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดที่ Tops @ Robinson เมื่อวันที่ 4 - 5 ส.ค. 61 และครั้งที่ 3 
วันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 

- จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 จัดที่ Natural Expo Southeast Asia 2018 
เมื่อวันที่ 12 - 15 ก.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดที่ Tops @ Robinson ปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 8 - 14 ส.ค. 61 และ
ครั้งที่ 3 จัดที่ Tops @ Robinson เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 

- จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 จัดที่Market Village หัวหิน เมื่อวันที่ 2 
- 5 ส.ค. 61 ครั้งที่ 2 จัดที่ Tops @ Robinson เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 - 2 ก.ย. 61 

- จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 จัดที่ตลาดโพศรี เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ย. 61 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ที่ Tops @ Central อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.ย. 61 และวันที่ 29 - 30 ก.ย. 61 
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- จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 จัดที่ตลาดโพศรี เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ย. 
61 ครั้งท่ี 2  ที่ Tops @ Central พิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 - 30 ก.ย. 61  

3.3) ผลได้ (Outputs) 
(1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเกษตรกรที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ซึ่งโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ 
ด าเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 8 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัด และจังหวัดที่
ด าเนินการเพ่ิม 2 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งหมด 1,939 ราย คิดเป็นร้อยละ 146.89 
ของเป้าหมาย 1,320 ราย (ตารางท่ี 3.117) 

 

ตารางท่ี 3.117 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรที่อบรม 
เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม (ราย) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
จังหวัดเป้าหมาย    

1. หลักสูตรระดับต้น (100 ราย/จงัหวัด) 600 477 79.50 
2. หลักสูตรระดับกลาง (50 ราย/จังหวัด) 300 376 125.33 
3. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ (50 ราย/จังหวัด) 300 299 99.67 
4. หลักสูตรการน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศฯ(20 ราย/จังหวัด) 120 82 68.33 
รวม 1,320 1,234 93.48 
จังหวัดที่ด าเนินการเพ่ิม    
1. หลักสูตรระดับต้น - 307 - 
2. หลักสูตรระดับกลาง - 190 - 

3. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ - 173 - 

4. หลักสูตรการน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศฯ - 35 - 

รวม - 705 - 

รวมทั้งหมด 1,320 1,939 146.89 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 
หมายเหต ุ:  เกษตรกรเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

 
ในการด าเนินโครงการมีหน่วยงานในพ้ืนที่หลายหน่วยงานร่วมด าเนินงาน มี

ทั้ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน โดยหน่วยงานดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ การตรวจ/รับรอง แปลงเกษตรอินทรีย์ และการเชื่อมโยง
การผลิต/การตลาด ตลาดชุมชุน ตลาดโมเดิร์นเทรด เป็นต้น 
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(2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ หลังจากด าเนินโครงการฯ 
มีเกษตรกรจาก 6 จังหวัดเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 
จ านวน 791 ราย คิดเป็นร้อยละ 131.83 ของเป้าหมาย 600 ราย พ้ืนที่ที่เข้าสู่เกษตรอินทรีย์ฯ ทั้งหมด 
10,663.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 355.44 ของเป้าหมาย 3,000 ไร่ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการ ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจในการท า
เกษตรกรอินทรีย์แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวมีการน าความรู้ไปใช้ในการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์จึงท าให้จ านวนเกษตร และพ้ืนที่ที่ท าเกษตรแบบอินทรีย์ มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ต่อมา
ได้มีการด าเนินการเพ่ิมอีก 2 จังหวัดมีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ฯ จ านวน 483 ราย 
พ้ืนที่ที่เข้าสู่เกษตรอินทรีย์ฯ มีทั้งหมด 6,611.09 ไร่ (ตารางท่ี 3.118) 

 

ตารางท่ี 3.118 เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ 
รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

จังหวัดเป้าหมาย     
1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสูเ่กษตรอินทรยี ์ ราย 600 791 131.83 

2. พ้ืนท่ีที่เข้าสู่เกษตรอินทรีย ์ แปลง 600 845 140.83 
 ไร ่ 3,000 10,663.35 355.44 
จังหวัดที่ด าเนินการเพ่ิม     
1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสูเ่กษตรอินทรยี ์ ราย - 483 - 
2. พ้ืนท่ีที่เข้าสู่เกษตรอินทรีย ์ แปลง - 538 - 

 ไร ่ - 6,611.09 - 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 

 
3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcomes) 

(1) แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51.43 ได้มีการจัดท าแผนฯแล้ว  เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร
บางกลุ่มมีการวางแผนการผลิตสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพราะเป็นกลุ่มที่มี
ประสบการณ์การท าเกษตรอินทรีย์มาก่อนแล้ว ส่วนเกษตรกรร้อยละ 48.57 ยังได้ไม่จัดท าแผนฯ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงเริ่มต้นเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบอินทรีย์จึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

(2) การจับคู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจับคู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 43.81 ได้มีการจับคู่แล้ว โดยสินค้าที่มีการน าไปจับคู่ เช่น ผักต่าง ๆ เผือก ฟักทอง 
ข้าว ข้าวฮาง กล้วย เมล่อน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 56.19 ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
และช่วงปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

(3) ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(PGS) ของเกษตรกร จากการสอบถามเกษตรกรหลังจากได้รับความรู้ และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
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การท าเกษตรอินทรีย์ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 40.95 การท าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านต้นทุน และ
รายได้ และร้อยละ 59.05 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากเพ่ิงอบรมเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการผลิต 
ในส่วนของเกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการท าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  (ตารางท่ี 3.119) 

 (3.1) ด้านราคา เกษตรกรร้อยละ 20 มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา โดยเกษตรกร
ร้อยละ 20 ได้รับราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป 

 (3.2) ด้านต้นทุน เกษตรกรร้อยละ 32.38 มีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน 
โดยเกษตรกรร้อยละ 29.52 มีต้นทุนทางการเกษตรลดลง เนื่องจากมีการลดใช้สารเคมีลง ส่วนเกษตรกรที่
เหลือร้อยละ 2.86 มีต้นทุนในการท าเกษตรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลงเกษตรเพ่ือ
เข้าสู่การท าเกษตรแบบอินทรีย์ 

 (3.3) ด้านผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 13.33 มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิต
โดยเกษตรกรร้อยละ 8.57 ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 4.76 ได้ผลผลิตลดลง เนื่องจากอยู่
ในช่วงปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบเคมีมาเป็นเกษตรแบบอินทรีย์  

 (3.4) ด้านรายได้ เกษตรกรร้อยละ 22.86 มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้โดย
เกษตรกรร้อยละ 21.91 มีรายได้เพ่ิมขึ้น เพราะสามารถจ าหน่ายผลผลิตเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น และเกษตรกร
ร้อยละ 0.95 มีรายไดล้ดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง  

 

ตารางท่ี 3.119 การเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรหลังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการเปลี่ยนแปลง 
   1.1 ด้านราคา 
         - เพิ่มขึ้น 
         - ลดลง 

40.95 
20.00 
20.00 

- 
   1.2 ด้านต้นทุน 
         - เพิ่มขึ้น 
         - ลดลง 

32.38 
 2.86 
29.52 

   1.3 ด้านผลผลิต 
         - เพิ่มขึ้น 
         - ลดลง 

13.33 
8.57 
4.76 

   1.4 ด้านรายได ้
         - เพิ่มขึ้น 
         - ลดลง 

22.86 
21.91 
0.95 

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59.05 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหต ุ: เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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3.5) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร 
(1) การรับรู้ รับทราบข้อมูลโครงการฯ ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรรับทราบ

ข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด เช่น เจ้าหน้าที่เกษตร ผู้น าท้องถิ่น และเพื่อนบ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 95.33 รองลงมา คือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 4.67 (ตารางท่ี 3.120) 

 

ตารางท่ี 3.120 การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลโครงการฯ ของเกษตรกร 
 

ประเภทสื่อ ร้อยละ 
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook, โทรทัศน,์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น) 4.67 
2. สื่อบุคคล (จนท. ของ กษ., ผู้น าท้องถิ่น, อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน, เพื่อนบ้าน เป็นต้น) 95.33 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร และการน าไปใช้ประโยชน์ จากการสอบถาม

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการในแต่ละหลักสูตรเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจ และ
ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละหลักสูตร และมีการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  (ตารางท่ี 3.121) 

(2.1) หลักสูตรระดับต้น ในการอบรมหลักสูตรระดับต้นซึ่งเป็นการอบรม
เกี่ยวกับการจัดท าแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐระดับจังหวัดหลังเข้ารับการอบรม 
พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.46 และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับมากท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.20 เนื่องจากได้รับความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในการเริ่มต้นท าเกษตรอินทรีย์  

(2.2) หลักสูตรระดับกลาง เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์  
ให้สามารถน าเครื่องมือจากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมสู่การรับรองแปลงใน
ระดับจังหวัด หลังเข้ารับการอบรม พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.53 
และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย 8.34 เนื่องจากได้เรียนรู้ขั้นตอน
การตรวจแปลง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

(2.3) หลักสูตรการท าแผนธุรกิจ หลังเข้ารับการอบรมพบว่าเกษตรกรได้รับ
ความรู้ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.53 และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่คะแนน
เฉลี่ย 8.12 โดยมีเกษตรกรบางส่วนสามารถน าสินค้าไปจ าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัด 

(2.4) หลักสูตรการน าเข้าข้อมูล เป็นการฝึกอบรมผู้น าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ในการน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการตลาด และการบริหารระบบตลาดโดยระบบสารสนเทศ หลังเข้ารับ
การอบรม พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.25 และมีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.54 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนไม่ค่อยถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์  
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ตารางท่ี 3.121 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร และระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

รายการ 
ความรู้/ความเข้าใจ 

(คะแนนเฉลี่ย) 
แปลผล 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
(คะแนนเฉลี่ย) 

แปลผล 

1. หลักสูตรระดับต้น 8.46 มากที่สุด 8.20 มาก 
2. หลักสูตรระดับกลาง 8.53 มากที่สุด 8.34 มากที่สุด 
3. หลักสูตรการท าแผนธุรกิจ 8.53 มากที่สุด 8.12 มาก 
4. หลักสูตรการน าเข้าข้อมลูระบบสารสนเทศฯ 8.25 มากที่สุด 7.54 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

(3) ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของระดับความพึงพอใจ 
พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่คะแนน
เฉลี่ย 8.49 โดยมีความพึงพอต่อการด าเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(3.1) ด้านหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การจัดอบรมระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.81 เนื่องจากได้รับความรู้ตรงตามความต้องการ  

(3.2) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดอบรม
ระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.11 เนื่องจากสถานที่มีความสะดวกสบาย  

(3.3) ด้านวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรที่ให้ความรู้ระดับ
มากที่สุดที ่คะแนนเฉลี ่ย 9.22 เนื ่องจากวิทยากรมีความรอบรู้ในเรื ่องที ่ถ่ายทอด สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ดี  และเข้าใจง่าย  

(3.4) ด้านระยะเวลาในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อระยะเวลา
ในการจัดอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 8.90 เนื่องจากระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม  

(3.5) ด้านการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อราคาผลผลิต ปริมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต และรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในระดับมาก ที่คะแนน
เฉลี่ย 8.13 7.86 8.12 และ 8.03  

(3.6) ด้านการจัดท าแผนธุรกิจชุมชุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อการจัดท าแผนดังกล่าวในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.48  

(3.7) ด้านการจับคู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
การจับคู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.20  (ตารางท่ี 3.122) 
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ตารางท่ี 3.122 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
 

รายการ คะแนน แปลผล 
1. หลักสูตรการจดัอบรม 
2. สถานท่ีในการจัดอบรม 
3. วิทยากรที่ให้ความรู ้
4. ระยะเวลาในการจดัอบรม 
5. การท าเกษตรอินทรียแ์บบมสี่วนร่วม (PGS)  
     - ราคาที่จ าหน่าย 
     - ปริมาณผลผลติที่ได ้
     - ต้นทุนการผลติ 
     - รายได ้
6. การจัดท าแผนด าเนินการธุรกิจชุมชนสินค้าเกษตรอินทรีย ์
7. การจับคู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์

8.81 
9.11 
9.22 
8.90 

 
8.13 
7.86 
8.12 
8.03 
8.48 
8.20 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

เฉลี่ย 8.49 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

4.1) ข้อค้นพบ 
(1) เกษตรกรบางส่วนขาดเงินทุน และปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรอินทรีย์ 

โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชแบบอินทรีย์ 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืช และโรคแมลงบางชนิดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ท าให้

เกษตรกรไม่มีความมั่นใจในการท าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเกรงว่าปริมาณผลผลิตที่ได้จะลดลง 
(3) การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ยังมีน้อยท าให้เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
(4) เกษตรกรบางส่วนเช่าพ้ืนที่ท าการเกษตร เจ้าของพ้ืนที่บางรายไม่อนุญาตให้มี

การปรับพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์การท าเกษตรอินทรีย์ เช่น การขุดบ่อน้ าเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้เอง การยกร่อง
แปลงท าแนวกันชน และปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ือท าแนวกันชน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถขอใบรับรองการท า
เกษตรอินทรีย์ได ้

(5) เกษตรกรยังไม่ม่ันใจในตลาดสินค้าอินทรีย์ เนื่องจากตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 

(6) แปลงที่ท าเกษตรบริเวณใกล้เคียงไม่ได้ท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการปลูกพืชแบบอินทรีย์ได้ 
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4.2) ข้อเสนอแนะ 
(1) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

เพ่ือให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
(2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งถ่ายทอดความรู้ด้านการท าสารชีวภัณฑ์       

ในการก าจัดโรคพืช และโรคแมลง ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการท าเกษตร
อินทรีย์ นอกจากความรู้ดังกล่าว ควรถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่หันมาท าเกษตรอินทรีย์  

(3) หน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมสนับสนุนและแนะน าองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเพ่ือให้มีองค์ความรู้และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 

(4) ในการวางแผนรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของภาคเอกชน ควรมีความชัดเจน      
ทั้งในด้านราคาและปริมาณท่ีรับซื้อ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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รายละเอียดในการด าเนินงานจัดอบรมของโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ ในแต่ละจังหวัด 
 

1. จังหวัดสกลนคร  เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยมี นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้นการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
แบบมีส่วนร่วมประชารัฐระดับจังหวัด มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ านวน 105 ราย และในวันเดียวกัน มีการจัดอบรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN)  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 22 ราย ในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 
2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 81 ราย และในวันที่ 9 - 11กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจ 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 72 ราย 

 

 
การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ จังหวัดสกลนคร 

 
2. จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561   

ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยมี นายสมชาย บ ารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้น การจัดท าแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม
ประชารัฐระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 61 ราย และในวันเดียวกันได้มีการจัดอบรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์        
ม.ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 14 ราย ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 จัดอบรม
หลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ผู้เข้าอบรม
จ านวน 46 ราย และในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจ มีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 35 ราย 
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การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ จังหวัดเพชรบุรี 

 
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 

2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้น การจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมประชารัฐระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 81 ราย ในวันที่ 
23 - 24 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม ณ พิชชาพรเฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 55 รายในวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 12 ราย และในวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจ 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 35 ราย 

 
การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
4. จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายธนเศรษฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้น การจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 72 ราย
และในวันเดียวกันมีการจัดอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - 
SoAN) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
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12 ราย และในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจ
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุพรรณบุรีผู้เข้าอบรมจ านวน 60 ราย 
และในวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 84 ราย 

 
การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
5. จังหวัดน่าน เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้น การจัดท าแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
ระดับจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 66 ราย ในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร
ระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐมีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 48 ราย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic 
Agriculture Network - SoAN) มีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน3 ราย และในวันที่  9 - 11 สิงหาคม 2561      
จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 35 ราย 

6. จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มด าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 
2561 ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับต้น การจัดท าแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 92 รายในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 มีการจัด
อบรมหลักสูตรระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐมี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 86 ราย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 19 ราย และในวันที่  
14 - 16 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการท าแผนธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 38 ราย 

 
การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
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3.3.20 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
1) สาระส าคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ 
และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพท าให้มีรายได้ในการด ารงชีวิต
เพ่ิมข้ึน สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา และเกิดความยั่งยืน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่าน
การวิเคราะห์อาชีพมีความต้องการพัฒนาตนเอง 208,805 ราย โดยมีพ้ืนที่ด าเนินโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้  

(1) กรมการข้าว เกษตรกรเป้าหมาย 10,605 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 46 จังหวัด 
(2) กรมประมง เกษตรกรเป้าหมาย 75,000 ราย พื้นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 
(3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เกษตรกรเป้าหมาย 3,350 ราย 

พ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุม 65 จังหวัด 
(4) กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย 400 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 4 จังหวัด 
(5) กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย 10,800 ราย พื้นที่ด าเนินการ 

36 จังหวัด 
(6) กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรเป้าหมาย 9,600 ราย พื้นที่ด าเนินการ 14 จังหวัด 
(7) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรเป้าหมาย 88,630 ราย  

พ้ืนทีด่ าเนินการ 73 จังหวัด 
(8) กรมหม่อนไหม เกษตรกรเป้าหมาย 1,600 ราย พื้นที่ด าเนินการ 76 จังหวัด 
(9) กรมปศุสัตว์ เกษตรกรเป้าหมาย 8,820 ราย พื้นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  
(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบจ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และกรมปศุสัตว์ 

(2) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมดรวม 505.522 ล้านบาท 
2) วิธีการติดตามประเมินผล 

2.1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส ารวจข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของแต่ละ
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทุกจังหวัดที่ด าเนินโครงการ และสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 408 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 
2561 
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3) ผลการติดตามประเมินผล 
3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

(1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินโครงการทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 505.522 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งหมด 172.379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.10 
ของเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งนี้เนื่องจากบางหน่วยงานมีการขอคืนงบประมาณ เพราะเกษตรกรผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.123) 

 

ตารางท่ี 3.123 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลา้นบาท) 

เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมการข้าว 18.240 12.546 68.78 
2. กรมประมง 198.750 133.584 67.21 
3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.174 2.435 58.34 
4. กรมวิชาการเกษตร 1.068 0.984 92.21 
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 31.104 22.337 71.82 
6. กรมพัฒนาที่ดิน 11.097 8.187 73.78 
7. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 221.575 142.219 64.19 
8. กรมหม่อนไหม 7.253 5.578 76.91 
9. กรมปศุสัตว ์ 12.259 11.351 92.59 

รวม 505.522 333.224 67.10 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 

 
ด้านความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของแต่ละหน่วยงาน

เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการด าเนินงานร้อยละ 95.96 และไม่ทันเวลาร้อยละ 4.04 
เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า และมีระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างน้อย ด้านความเพียงพอของ
งบประมาณ เห็นว่างบประมาณมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานร้อยละ 94.41 และไม่เพียงพอร้อยละ 5.59 
เนื่องจากมีการเพ่ิมงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง แต่ไม่มีงบประมาณ
ในการติดตามโครงการของเจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา โดยการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอื่น
มาสนับสนุน (ตารางท่ี 3.124) 
 
 
 



234 

ตารางท่ี 3.124 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา   

ทันเวลา 95.96 
ไม่ทันเวลา 4.04 

2. ความเพียงพอ   
เพียงพอ 94.41 
ไม่เพียงพอ 5.59 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร

ผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีทั้งหมด 182,328 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของเป้าหมาย 208,805 ราย สาเหตุที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากรายชื่อ
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมีความซ้ าซ้อนกันในแต่ละหน่วยงาน และเกษตรกรบางส่วนไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

(3) ปัจจัยการผลิตที่มอบให้เกษตรกร โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ในการ
ด าเนินโครงการจะเน้นการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของปัจจัย
การผลิตที่มอบให้แก่เกษตรกรจะมีเพียงหน่วยงานของกรมประมงเท่านั้นที่มีการมอบปัจจัยการผลิต โดย
กรมประมงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท าประมงในระยะสั้น  เพ่ือให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรมีความรู้
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้สามารถด าเนิน
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในระยะต่อไปได้ จึงได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามกิจกรรมที่เกษตรกร
เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการ
เลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก ปัจจัยการผลิตที่มอบ ได้แก่ พันธุ์ปลาดุกหรือปลาหมอ จ านวน 1,000 ตัวต่อราย 
ราคาตัวละ 1 บาท พันธุ์กบโดยเป็นลูกกบอายุ 30 - 45 วัน ราคาตัวละ 1.50 บาท จ านวน 700 ตัวต่อราย 
พลาสติกขนาด 3.5 x 6 เมตร จ านวน 1 ผืน ผืนละ 800 บาท กระชังบกขนาด 2 x 4 x 1.2 เมตร จ านวน 
1 กระชัง กระชังละ 750 บาท อาหารสัตว์น้ ารายละ 20 กิโลกรัม โดยจะมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
หลังเข้ารับการอบรมของแต่ละกิจกรรม  

(4) องค์ความรู้ ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ของแต่ละหน่วยงานมีการจัดอบรมตั้งแต่ 1 หลักสูตร ถึง 85 หลักสูตร โดยมีระยะเวลา
ในการอบรมของแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ 1 วัน ถึง 4 วัน เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มีการอบรม 1 หลักสูตร ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการอบรม  โดยมีวิทยากรจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ร่วมโครงการ 
ระยะเวลาในการอบรม 4 วัน 3 คืน  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  กรมประมง มีการอบรม 3 หลักสูตร 
ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก 
ด าเนินการอบรมโดยวิทยากรจากหน่วยงานกรมประมงในพ้ืนที่ ระยะเวลาการอบรม 1 วันต่อหลักสูตร และ
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการอบรม 8 กลุ่มวิชา รวม 85 หลักสูตร  แบ่งเป็นแต่ละด้าน  ได้แก่  พืชไร่ 
หลักสูตรที่ 1 - 6   ไม้ผลไม้ยืนต้น หลักสูตรที่ 7 - 32  พืชผักสมุนไพร หลักสูตรที่ 33 - 53 ไม้ดอกไม้ประดับ 
หลักสูตรที่ 54 - 57  ผึ้งและแมลงหลักสูตรที่ 58 - 63  เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรที่ 64 - 70  แปรรูป
ผลผลิตการเกษตร หลักสูตรที่ 71 - 76 และการเกษตรอ่ืน ๆ หลักสูตรที่ 77 - 85 ด าเนินการอบรมโดยวิทยากร
จากศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน (ตารางท่ี 3.125) 

 

ตารางท่ี 3.125 หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวนหลักสูตร รายละเอียด 
ระยะเวลาอบรม 
(วัน/หลักสูตร) 

1. กรมการข้าว 3 1) การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 2 

  
2) การแปรรูปและผลิตภัณฑ ์ 2 

  
3) การผลิตข้าวคณุภาพด ี 2 

2. กรมประมง 3 1) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 1 

  
2) การเลี้ยงกบในกระชังบก 1 

  
3) การเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก 1 

3. ส านักงานการปฏริูป 3 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตรส่งเสริม 3 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
และอนุรักษ์ศลิปาชีพ  

  
2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน 4 วัน 3 คืน 

  
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล 4 ภาค  

  
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 

4. กรมวิชาการเกษตร 1 1) การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องมือ 3 

  
เตรียมดิน  

5. กรมส่งเสริมการเกษตร 8 กลุ่มวิชา  1) พืชไร่ หลักสูตรที่ 1 - 6 3 
 รวม 2) ไม้ผลไม้ยืนต้น หลักสูตรที่ 7 - 32 3 

 85 หลักสูตร 3) พืชผักสมุนไพร หลักสตูรที่ 33 – 53 3 
  4) ไม้ดอกไม้ประดับ หลักสูตรที่ 54 - 57 3 
  5) ผึ้งและแมลง หลักสตูรที่ 58 - 63 3 
  6) เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสตูรที่ 64 – 70 3 
  7)  แปรรูปผลผลติการเกษตร หลกัสูตรที่ 71 - 76 3 
  8) การเกษตรอื่น ๆ หลักสูตรที่ 77 - 85 3 



236 

ตารางท่ี 3.125 หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหน่วยงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน จ านวนลกัสูตร รายละเอียด 
ระยะเวลาอบรม 
(วัน/หลักสูตร) 

6. กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

1 หลักสูตร 
(2 วิชาหลัก 

และ 6 วิชาเลือก 
โดยเลือกได้ 4 

วิชา) 

วิชาหลัก 
1) การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา 
2) การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน ์
Application กรมฯ 
วิชาเลือก 
3) แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 
4) ความเหมาะสมของดิน 
5) การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
6) การจัดการดินท่ีมีปัญหา 
7) การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
8) การบริหารจดัการน้ า 

3 
 

7. ส านักงานปลัด 1 1) การถ่ายทอดความรู้ในการท าการเกษตรตาม 4 วัน 3 คืน 
กระทรวงเกษตรฯ 

 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  

8. กรมหม่อนไหม 2 1) การปลูกหม่อนผลสดเพื่อการใช้ประโยชน ์ 3 

  
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 3 

9. กรมปศุสตัว์ 7 1) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 

  
2) การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม 1 

  
3) การเลี้ยงไกไ่ข ่ 1 

  
4) การเลี้ยงเป็ดเทศ 1 

  

5) การเลี้ยงเป็ดไข่ 1 

  

6) การเลี้ยงสุกรชีวภาพ(หมูหลุม) 1 

  
7) การเลี้ยงแพะเนื้อ 1 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 

 
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรของแต่ละหน่วยงาน 

มีงบประมาณในการด าเนินการ ดังนี้ 
(5.1) กรมการข้าว มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จ านวน 960 บาท/ราย โดยเกษตรกร

ได้รับผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ ค่าอาหาร 160 บาท/ราย ค่าที่พัก 500 บาท/ราย ค่ายานพาหนะจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 300 บาท/ราย 

(5.2) กรมประมง มีค่าใช้จ่ายในการอบรมส าหรับผู้เข้าอบรมและผู้จัด ทั้งหมด 
จ านวน 26,250,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 2,500 รุ่น รุ่นละ 35 คน ประกอบด้วย เกษตรกร 
75,000 คน รุ่นละ 30 คน และผู้จัดจ านวน 12,500 คน รุ่นละ 5 คน จ าแนกรายการ ดังนี้ ค่าอาหารว่าง
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และเครื่องดื่ม จ านวน 4,375,000 บาท (จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท = 2,500 รุ่น x 2 x 25 x 35) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12,250,000 บาท (จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 140 บาท = 2,500 รุ่น x 1 x 25 x 140) 
ค่าวัสดุในการอบรม จ านวน 3,750,000 บาท  ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 5,875,000 บาท 

(5.3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด
จ านวน 2,304,214 บาท ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน  2,252,862.73 บาท ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ จ านวน 11,660 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 7,500 บาท ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
จ านวน 3,272.15 บาท ค่าวัสดุ จ านวน 28,919.21 บาท 

(5.4) กรมวิชาการเกษตร มีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด 1,060,000 บาท 
ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้เกษตรกรทั้งหมด 432,000 บาท ค่าอาหาร จ านวน 
192,000 บาท (160 บาท/คน/วัน x 400 คน)  ค่ายานพาหนะส าหรับบุคคลภายนอก จ านวน 240,000 บาท 
(200 บาท/คน/วัน x 400 คน)  

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมของหน่วยงานทั้งหมด 628,000 บาท จ าแนกเป็น  
ค่าอาหาร จ านวน 184,320 บาท (120 บาท/มื้อ/คน x 3 มื้อ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 107,520 บาท 
(35 บาท/มื้อ/วัน x 6 มื้อ) ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุ 5 จังหวัด 212,000 บาท งบด าเนินงาน
ติดตามประเมินผล 5 จังหวัด 124,160 บาท 

(5.5) กรมส่งเสริมการเกษตร มีค่าใช้จ่ายในการอบรม  ดังนี้ ค่าอาหารเกษตรกร 
300 บาท/ราย  ค่าที่พักเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท  ค่าพาหนะเบิกจ่ายตามจริง ค่าวิทยากรภายนอก 
600 บาท/ชม. 

(5.6) กรมพัฒนาที่ดิน มีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด จ านวน 11,097,600 บาท 
ดังนี้ ค่าวิทยากร จ านวน 345,600 บาท ค่าที่พัก จ านวน 2,880,000 บาท ค่าพาหนะ จ านวน 576,000 บาท 
ค่าอาหาร จ านวน 3,360,000 บาท ค่าอาหารว่าง จ านวน 2,016,000 บาท ค่าวัสดุในการอบรม จ านวน 
1,920,000 บาท 

(5.7) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทั้งหมด จ านวน 57,500 บาท ดังนี้ ค่าพาหนะ จ านวน 6,900 บาท (300 บาท/คน 1 รุ่น รุ่นละ 23 คน) 
ค่าอาหาร จ านวน 20,700 บาท ค่าอาหาร 16,100 บาท  (10 มื้อ มื้อละ 70 x 23 คน) ค่าอาหารว่าง 
4,600 บาท (8 มื้อ มื้อละ 25 x 23 คน) ค่าที่พัก จ านวน 13,800 บาท (600 บาท/คน x 23 คน) ค่าวิทยากร 
จ านวน 345,600 บาท (26 ชม. 600 บาท/ชม.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500 บาท 

(5.8) กรมหม่อนไหม มีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด จ านวน 3,201,400 บาท 
ดังนี้ ค่าอาหาร จ านวน 1,152,000 บาท (1,600 ราย x 240 บาท x 3 วัน)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 336,000 บาท (1,600 ราย x 2 มื้อ x 35 บาท x 3 วัน)  ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาธิตและปฏิบัติ 
จ านวน 800,000 บาท (400 ราย x 500 บาท) ค่าพาหนะเกษตรกร จ านวน 640,000 บาท (1,600 ราย x 
400 บาท) ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 80,000 บาท (ปากกา สมุด) (1,600 ราย x 50 บาท)  ค่าตอบแทน
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วิทยากร จ านวน 120,000 บาท (80 ราย x 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 วัน และ 60 ราย x 2 ชั่วโมง x 600 บาท x 
1 วัน) ค่าพาหนะวิทยากร จ านวน 73,400 บาท (120 ราย x  500 บาท) 

(5.9) กรมปศุสัตว์ มีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด จ านวน 3,201,400 บาท 
ดังนี้ ค่าพาหนะ จ านวน 1,764,000 บาท (200 บาท/คน/วัน x 8,820 คน)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
882,000 บาท (100 บาท/คน/วัน x 8,820 คน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 529,200 บาท 
(60 บาท/คน/วัน x  8,820 คน) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3,175,200 บาท (360 บาท/คน/วัน x  
8,820 คน) ค่าเอกสารวัสดุ จ านวน 5,909,400 บาท (670 บาท/คน/วัน x 8,820 คน) 

3.2) กระบวนการ (Process) 
(1) การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเพ่ิมทักษะ

อาชีพฯ ได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือก โดยทีมหมอประชารัฐสุขใจ ซึ่งเป็นทีมที่ลงพื้นที่วิเคราะห์อาชีพที่
เหมาะสม และเก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของเกษตรกรผู้ลงทะเบียนฯ ปี 2560 เป็นรายบุคคล  
ลงในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง และจัดส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการ
จังหวัด (คอจ.) โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง จะสรุปและรวบรวมข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สนใจ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรเป็นล าดับแรก และล าดับรอง ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (สป.กษ.) เพ่ือจัดส่งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะจัดส่งรายชื่อ
เกษตรกรที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพแล้วให้หน่วยงาน กษ. ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการอบรมต่อไป 
แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่เลือกพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร ไม่ได้
มีการจ าแนกเป็นด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง สป.กษ. จึงจัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด เพ่ือให้ส ารวจรายชื่อ  และยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า  และข้อมูลรายชื่อ
มีความซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน และเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน 

(2) การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงาน  ในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรของแต่ละหน่วยงาน พบว่า แต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการจัดอบรมฝึกอบรมแล้วทุกหน่วยงาน 
โดยมีจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมเฉลี่ย 2 หลักสูตร และมีระยะเวลาในการอบรม เฉลี่ย 3 วัน/หลักสูตร ในส่วนของ
การศึกษาดูงาน มีการด าเนินการเฉพาะหน่วยงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในหลักสูตร
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีการน าเกษตรกรไปอบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย ศพก. ในด้านที่เกษตรกรสนใจ  

(3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จะมเีฉพาะ
หน่วยงานของกรมประมง ที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร หลังเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จแล้ว
เท่านั้น  จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประมงระดับพื้นที่ที่ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว พบว่า มีการมอบ
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้วครบทุกราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
จะได้รับมอบพันธุ์ปลาดุกจ านวน 1,000 ตัว พลาสติกขนาด 3.5 x 6 เมตรจ านวน 1 ผืน ผืนละ 800 บาท 
และอาหารปลา 20 กิโลกรัม เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก จะได้รับมอบ
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พันธุ์ปลาหมอจ านวน 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท พลาสติกขนาด 3.5 x 6 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท 
และอาหารปลา 20 กิโลกรัม/ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบก จะได้รับ
พันธุ์กบจ านวน 700 ตัว กระชังบกขนาด 2 x 4 x 1.2 เมตร 1 กระชัง กระชังละ 750 บาท และอาหารกบ 
20 กิโลกรัม/ราย  รวมมูลค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับจ านวน 2,300 บาท/ราย 

(4) ติดตามผลการด าเนินงาน จากการสอบถามหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว พบว่า หน่วยงานที่จัดอบรมแล้วมีการติดตามผลการด าเนินงานหลัง
ฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 61.79 เพ่ือดูว่าเกษตรกรมีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
หรือไม่ พร้อมให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เข้าร่วมการอบรมด้วย 
ซึ่งมีการติดตามเฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน ส่วนหน่วยงานที่มีการจัดอบรมแล้วแต่ยังไม่มีการติดตามผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38.21 เนื่องจากเพ่ิงจัดอบรมเกษตรกรเสร็จต้องรอให้เกษตรกรน าความรู้ไปใช้สักระยะหนึ่งก่อน 
จึงจะท าการติดตามผล และบางหน่วยงานไม่มีงบในการติดตามผลการด าเนินงาน โดยอาจใช้วิธีการโทรศัพท์
สอบถามเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  

3.3) ผลได้ (Outputs) 
(1) เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการ ในส่วนของการรับทราบข้อมูล

ข่าวสารจากโครงการ พบว่าเกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลมากท่ีสุด ได้แก่ เพ่ือนบ้าน ผู้น า
ท้องถิ่น อบต. ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97.79  รองลงมาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทัศน์ 
วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 6.37 และร้อยละ 1.96 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ (ตารางท่ี 3.126) 

 

ตารางท่ี 3.126 ประเภทสื่อที่เกษตรกรรับทราบจากโครงการ  
 

ประเภทสื่อ ร้อยละ 
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์ วิทยุ Facebook Line) 6.37 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสาร) 1.96 
3. สื่อบุคคล  (เพ่ือนบ้าน ผู้น าท้องถิ่น เช่น อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ) 97.79 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

(2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รายชื่อจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
แล้ว แต่ละหน่วยงานที่ด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ของแต่ละหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน พบว่า มีเกษตรที่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 182,328 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของเป้าหมาย 208,805 ราย สาเหตุที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากรายชื่อเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมีความซ้ าซ้อนกันในแต่ละหน่วยงาน และ
เกษตรกรบางส่วนไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 4.126) 
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(3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ผลการด าเนินโครงการ พบว่า มีเกษตรกรที่
ได้รับการอบรมแล้วทั้งหมด จ านวน  170,602 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย 
เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนกันในแต่ละหน่วยงาน ต้องด าเนินการคัดกรองรายชื่อใหม่ และ
งบประมาณมาล่าช้า ท าให้การด าเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 5) 

(4) เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ในการด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ 
มีเพียงกรมประมงหน่วยงานเดียวที่มีการอบรมและมอบปัจจัยการผลิต โดยกรมประมงจะมีการมอบปัจจัย
การผลิตหลังจากเกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว ซึ่งพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิตในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแล้วจ านวน 50,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย ทั้งนี้เนื่องจาก
เกิดความล่าช้าของการคัดกรองรายชื่อของทีม AO และปัญหาในการเบิกจ่ายพัสดุ ท าให้การจัดหาปัจจัย
การผลิตล่าช้า (ตารางท่ี 3.127) 

 

ตารางท่ี 3.127 ผลได้จากการด าเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ  
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เกษตรกรที่ได้รบัคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมการข้าว 10,605 10,233 94.59 10,605 10,031 94.59 
2. กรมประมง 75,000 73,261 97.68 75,000 73,222 97.63 
3. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

3,350 2,177 64.99 3,350 2,177 64.99 

4. กรมวิชาการเกษตร 400 400 100.00 400 390 97.50 
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 10,800 10,800 100.00 10,800 9,141 84.64 
6. กรมพัฒนาท่ีดิน 9,600 9,088 94.67 9,600 8,001 83.34 
7. ส านักงานปลัดฯ 88,630 65,933 74.39 88,630 57,331 64.69 
8. กรมหม่อนไหม 1,600 1,600 100.00 1,600 1,473 92.06 
9. กรมปศุสัตว์ 8,820 8,836 100.18 8,820 8,836 100.18 
รวม 208,805 182,328 87.32 208,805 170,602 81.70 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 
 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(1) เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการสอบถามเกษตรกรที่ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้จากโครงการ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเกษตรกรมีความรู้/
ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรมระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.34  และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับมาก  ที่คะแนนเฉลี่ย 7.28 เนื่องจากได้รับความรู้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติได้จริง (ตารางท่ี 3.128) 
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ตารางท่ี 3.128 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความรู้/ความเข้าใจ  8.34 มากที่สุด 
2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 7.28 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) เกษตรกรน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอื่น เกษตรกรที่ได้รับการอบรม

ร้อยละ 54.66 มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจ เฉลี่ยจ านวน 5 ราย และ
ร้อยละ 45.34 ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอ่ืนเนื่องจากเพ่ิงเข้ารับการอบรม และอยู่ระหว่าง
น าความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรบางส่วนระบุว่าไม่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เพราะจ าเนื้อหาที่อบรม
ไม่ค่อยได้ และเกษตรกรบางรายไม่สนใจที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้  

(3) เกษตรกรมีต้นทุนลดลง และมีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน จากการสอบถาม
เกษตรกรหลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรแล้ว พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.28 การท าเกษตรยังไมม่ีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพ่ิงได้รับการอบรม อยู่ระหว่าง
น าความรู้ไปปฏิบัติจึงยังไม่ได้รับผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ 26.72 การท าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านต้นทุนร้อยละ 24.51 ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ 22.30 มีต้นทุนในการท าการเกษตรลดลง 
เพราะเกษตรกรบางส่วนได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ และเกษตรกรร้อยละ 2.21 มีการลงทุน
เพ่ือการท าเกษตรเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้ร้อยละ 8.10  โดยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 6.72 มีรายได้จากการท าเกษตรเพ่ิมขึ้น เพราะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และเกษตรกรร้อยละ 1.38 มีรายได้ในการท าเกษตรลดลง เนื่องจากมีการน าเงิน
มาลงทุนเพ่ือการท าเกษตร  (ตารางท่ี 3.129) 

 

ตารางท่ี 3.129 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการเปลี่ยนแปลง  26.72 
   1.1 ต้นทุน 24.51 
         - เพิ่มข้ึน 2.21 
         - ลดลง 22.30 
    1.2 รายได้ 8.10 

- เพิ่มข้ึน 6.72 
- ลดลง 1.38 

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 73.28 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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(4) ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการของเกษตรกร  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.00 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ (ตารางท่ี 3.130) 

(4.1) ด้านหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัด
อบรมในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.18 เนื่องจากเนื้อหาการอบรมน่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถน าความรู้
น าไปใช้ประโยชน์ได ้ 

(4.2) ด้านสถานที่ในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่ในการจัด
อบรมในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.37 เนื่องจากบรรยากาศมีความสะดวกสบาย ใกล้บ้าน และเดินทาง
สะดวก  

(4.3) ด้านวิทยากรที่ให้ความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรที่ให้
ความรู้ ในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.54 เนื่องจากวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ละเอียด ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย  

(4.4) ด้านระยะเวลาในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อระยะเวลา
ในการจัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.27 เนื่องจากระยะเวลาเหมาะสมก าลังดี ไม่มากและ
น้อยจนเกินไป  

(4.5) ด้านการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ หน่วยงานที่มีการน าเกษตรกร 
ไปจัดอบรม/ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ คือ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีการน าเกษตรกรไปจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งเกษตรกรที่
เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.73 เนื่องจากสถานที่ดูงานดีมาก มีจุดถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายและสามารถ
เข้าใจง่าย 

(4.6) ด้านคุณภาพ ปริมาณ และความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
สนับสนุน  ซึ่งมีการด าเนินการเฉพาะกรมประมง จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่าง พบว่า เกษตรกร
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการของกรมประมงส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยระบุว่าจะ
ได้รับช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561  
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ตารางท่ี 3.130 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  
 

รายการ ค่าคะแนน แปลผล 
1. หลักสูตรการจัดอบรม 8.18 มาก 
2. สถานที่ในการจัดอบรม 9.37 มากที่สุด 
3. วิทยากรที่ให้ความรู้ 9.54 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาในการจัดอบรม 9.27 มากที่สุด 
5. การจัดอบรม/ศึกษาดูงาน นอกสถานที่  9.73 มากที่สุด 

เฉลี่ย 9.00 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

4.1) กรมการข้าว  
(1) ข้อค้นพบ เกษตรกรเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายชื่อซ้ าซ้อน

กันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางราย   
ลงชื่ออบรมกับกรมการข้าวแล้วไม่มาอบรมตามเป้าหมาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท าให้ไม่สะดวก 
ในการเดินทางมารับการฝึกอบรม อีกทั้งอยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกจึงไม่สนใจเข้าร่วมการอบรม เกษตรกร
บางส่วนอยู่ห่างไกลกับสถานที่จัดอบรม และเกษตรกรบางส่วนที่มีรายชื่อไม่สามารถติดต่อได ้ 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรโดยก าหนดคุณสมบัติให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน อบรมหลังช่วงฤดูเพาะปลูก และก าหนดสถานที่จัดฝึกอบรมใน
พ้ืนทีใ่กล้เคียงกับเกษตรกร 

4.2) กรมประมง 
(1) ข้อค้นพบ   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา

ในการอบรมเนื่องจากมีเกษตรกรขอเปลี่ยนแปลงเมนู ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากป่วย บางราย
เสียชีวิต และมีเกษตรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย อีกทั้งเกิดความซ้ าซ้อนของรายชื่อ
เกษตรกร ในโครงการ ส่งผลให้การคัดเลือกเกษตรกรด าเนินการล่าช้า งบประมาณมาล่าช้า และท าให้การ
จัดหาปัจจัยการผลิตล่าช้าตามไปด้วย กรมประมงจึงแก้ไขโดยเร่งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเร่งด าเนินการ
จัดหาปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามก าหนด ส าหรับเกษตรกรที่มีการยกเลิก หากสามารถหาเกษตรกรเข้า
ทดแทนได้ทัน ก็ให้เร่งด าเนินการ ซึ่งหากไม่สามารถหาได้ทันให้ยุติการน าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรล่าช้า และให้เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ส าหรับการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ต่อไป 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน และควรมีเวลาในการเตรียมความพร้อม เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 
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ในส่วนของ  การติดตามผลผลิตของโครงการ ควรให้ระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์น้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงค่อย
ลงติดตามและควรด าเนินการโอนงบประมาณลงในพื้นที่ให้รวดเร็วขึ้น     

4.3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(1) ข้อค้นพบ เนื่องจากรายชื่อที่ถูกส่งมาจากกระทรวงการคลัง จึงเกิดความซ้ าซ้อน

ระหว่างหน่วยงาน และรายชื่อเกษตรกรไม่อยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. จึงไม่สามารถอบรมได้ ส่วนเกษตรกร
บางรายทีม่ีรายชื่อแต่ไม่ประสงค์จะอบรมหลักสูตรของ ส.ป.ก.  และในพ้ืนที่พบว่าเกษตรกรในกลุ่มพ้ืนที่อยู่
ห่างไกลกับสถานที่จัดอบรม ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางมารับการฝึกอบรม  

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน และก าหนดสถานที่จัดฝึกอบรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเกษตรกร 

4.4) กรมวิชาการเกษตร 
(1) ข้อค้นพบ รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากรายชื่อ

ถูกส่งมาจากกระทรวงการคลัง เกษตรกรจึงกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ห่างไกลสถานที่จัดฝึกอบรมทุกโครงการ
ใน กษ. ลงพ้ืนที่ในเวลาเดียวกัน ท าให้เกษตรกรลังเลที่จะเข้ารับการอบรม  อีกทั้งเกษตรกรเป้าหมายอยู่ใน
ช่วงเวลาฤดูการท านา จึงไม่สนใจที่จะเข้าอบรม และเกษตรกรบางส่วนที่มีรายชื่อติดต่อไม่ได้ 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรโดยก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน 
จัดอบรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเกษตรกร และอบรมหลังช่วงฤดูเพาะปลูก 

4.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) ข้อค้นพบ รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน เกษตรกรสละสิทธิ์      

ในการเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีเงินส ารองจ่ายค่าเดินทางและที่พัก 
ไม่สะดวกในการพักค้างคืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกในการเดินทางมารับการฝึกอบรม เกษตรกร
ส่วนหนึ่งที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมไม่สามารถติดต่อได้  บางส่วนอยู่ห่างไกลกับศูนย์ปฏิบัติการสถานที่จัด
อบรม และอยู่ในช่วงการเพาะปลูก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรแก้ไขปัญหาโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการเข้ามาอบรม
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติและมีคุณภาพเทียบเท่ากับการอบรมในศูนย์
ปฏิบัติการ 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีพร้อม และต้องการจะเข้าร่วมอบรม
อย่างแท้จริงเพ่ือไม่เกิดการสละสิทธิ์การเข้ารับการอบรม ช่วงด าเนินการจัดอบรมควรหลีกเลี่ยงฤดูเพาะปลูก 
และควรด าเนินการให้งบประมาณจัดอบรม เช่น ค่าพาหนะ ที่พัก ล่วงหน้าก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) ข้อค้นพบ เกษตรกรไม่สะดวกในการฝึกอบรมเนื่องจากติดฤดูกาลผลิต ส่วนใหญ่ 

เป็นผู้สูงอายุ การเดินทางไม่สะดวก และระยะเวลาการฝึกอบรมนานเกินไป โดยเกษตรกรบางรายประสงค์
จะรับการอบรมแค่บางหลักสูตรเท่านั้น  

(2) ข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเกษตรกร อบรมหลังช่วง
ฤดูเพาะปลูกและลดระยะเวลาอบรมให้สั้นลง 
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4.7) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) ข้อค้นพบ รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนในการเลือกเมนูพัฒนาทักษะเกษตรกร 

ไม่สะดวกในการฝึกอบรมเนื่องจากติดฤดูเพาะปลูก การเดินทางไม่สะดวก และระยะเวลาการฝึกอบรมนาน
เกินไป  

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน จัดอบรมในพื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเกษตรกร อบรมหลังช่วงฤดูเพาะปลูก และลดระยะเวลาอมรม
ให้สั้นลง 

4.8) กรมหม่อนไหม 
(1) ข้อค้นพบ เกษตรกรที่เลือกเมนูด้านหม่อนไหมมีจ านวนน้อย ได้รับรายชื่อ

เกษตรกรล่าช้า เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรเกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เกษตรกรที่เลือกเมนูของกรม
หม่อนไหมบางส่วนมีการเข้าร่วมฝึกอบรมของหน่วยงานอ่ืนไปก่อนแล้ว อีกทั้งติดฤดูท านา และเกษตรกร
ส่วนหนึ่งที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมไม่สามารถติดต่อได้ 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน และอบรมหลังช่วงฤดูเพาะปลูก 

4.9) กรมปศุสัตว์ 
(1) ข้อค้นพบ รายชื่อเกษตรกรมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากรายชื่อที่

ส่งมาจากกระทรวงการคลัง มีจ านวนเกษตรกรที่สนใจสมัครฝึกอบรมด้านปศุสัตว์สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 
เนื่องจากระยะเวลาการอบรมสั้น 1 วัน โดยกรมปศุสัตว์เกลี่ยเป้าหมายและงบประมาณในส่วนที่กรมฯ 
ได้รับจัดสรรให้เหมาะสมตามความต้องการให้ได้มากที่สุด และในพ้ืนที่มีการชะลอการเบิกจ่ายค่าพาหนะ 
จึงด าเนินการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้แก่เกษตรกรได้ล่าช้า ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเบิกเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร 

(2) ข้อเสนอแนะ ควรมีการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหา
ความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น   
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ประมวลภาพการด าเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ ของแต่ละหน่วยงาน 
 

กรมการข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
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ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 

กรมวิชาการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
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ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมหม่อนไหม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



250 

กรมปศุสัตว์ 
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3.3.21 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
1) สาระส าคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนับสนุนการจ้างแรงงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจให้เกษตรกรในการดูแลรักษางาน
ชลประทาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจังหวัด 76 โครงการ 

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ด าเนินการโดยกรมชลประทาน งบประมาณ 
187.5545 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตามประเมินผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 จากกรมชลประทาน 

(2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 71 จังหวัด จ านวน 92 ราย และ
เกษตรกรผู้รับจ้างแรงงาน จ านวน 350 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - กันยายน 2561 
3) ผลการติดตามประเมินผล 

3.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
(1) งบประมาณในภาพรวมการด าเนินงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (งบลงทุน) 

จ านวน 148.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของงบที่ได้รับ 187.55 ล้านบาท โดยมีเงินเหลือจ่ายจากที่
ด าเนินการแล้วเสร็จคืนคลัง รวม 1.2385 ล้านบาท และเงินเหลือจ่ายจากที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผน คือรายการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี จ านวน 
1.0500 ล้านบาท (กรมชลประทาน, 30 กันยายน 2561) 

(2) พ้ืนที่/จุดที่มีการด าเนินการโครงการ ปัจจุบันพ้ืนที่/จุดที่มีการด าเนินโครงการ
ได้รับงบประมาณครบทุกโครงการแล้ว แต่เนื่องจากบางโครงการไม่มีแรงงานมาสมัคร จึงขอส่งคืนเงิน
งบประมาณ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90.22 เห็นว่า งบประมาณมาทันเวลา และร้อยละ 9.78 เห็นว่า
งบประมาณมาช้า และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 92.39 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงานโครงการ 
และร้อยละ 7.61 เห็นว่า ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ การจ้างงานไม่ทั่วถึง เป็นต้น 
(ตารางท่ี 3.131) 
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ตารางท่ี 3.131 งบประมาณและการเบิกจ่าย 
 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.2) กระบวนการ (Process)  
(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่าน

สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ พบว่า  ช่องทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการมากที่สุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 95.65 ผ่านสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน/อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ร้อยละ 63.04 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือราชกร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 16.30 ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ช่องทางที่เกษตรกรรับทราบข่าวโครงการ จากช่องทางต่าง ๆ 
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 98.00 ผ่านสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน ญาติ/เพ่ือนบ้าน ร้อย
ละ 3.14 ทราบจากช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Line Facebook และร้อยละ 1.71 ทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ เช่น เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  (ภาพที ่3.33 และ 3.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่  ภาพที่ 3.34 ช่องทางการรับรูโ้ครงการของเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. พ้ืนที่/จุด ทีไ่ด้รับงบประมาณ 100.00 

1.1 ได้รับ 100.00 
1.2 ยังไม่ไดร้ับ - 

2. ความทันเวลาของงบประมาณ 100.00 
2.1 ทันเวลา   90.22 
2.2 ไม่ทันเวลา    9.78 

3. ความพอเพียงของงบประมาณ  100.00 
3.1 เพียงพอ   92.39 
3.2 ไม่เพียงพอ    7.61 

95.65%

63.04%

16.30%
8.70%

สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรมต่างๆ สื่อโสตทัศน์

98%

3.14% 1.71% 0.86%

สื่อบุคคล สื่อกิจกรรมต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
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(2) การจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า โดยจัดเวทีชุมชนได้ 953 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 108.30 
ของเป้าหมาย 880 ครั้ง (กรมชลประทาน, 30 กันยายน 2561) โดยเกษตรกร ร้อยละ 86.38 เข้าร่วมรับฟัง
การชี้แจงโครงการจากเจ้าหน้าที่ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 64.26 ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ความต้องการในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารชลประทานและอาคารประกอบ และร้อยละ 35.74 ไม่ได้
แสดงความคิดเห็น ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 13.62 ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการ เนื่องจากติดภารกิจ ไม่ทราบ 
ไม่สะดวก (ภาพที่ 3.35) 

ภาพที่ 3.35 การเข้าร่วมเวทีชุมชนของเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ้าง พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 67.03 

เห็นว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างแรงงานในโครงการ ซึ่งต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มีความเหมาะสม 
และร้อยละ 30.77 เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจาก ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งไม่เหมาะ
กับลักษณะงานที่ต้องใช้แรงงาน และไม่มีความช านาญด้านช่างฝีมือ รวมทั้ง อยู่นอกพ้ืนที่ด าเนินการจึงไม่สะดวก
ในการเดินทาง และ ร้อยละ 2.20 ไม่ทราบหลักเกณฑ ์(ภาพที่ 3.36) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.36 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของหลักเกณฑ์/เงื่อนไข  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 
 

ได้เข้าร่วม
86.38%

ไม่ได้เข้าร่วม
13.62%

แสดงความคิดเห็น
64.26 %

ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
35.74 %

เหมาะสม
67.03%

ไม่เหมาะสม
30.77%

ไม่ทราบ
2.20%
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(3) การเบิกจ่ายค่าแรงงาน พ้ืนที่/จุดที่ด าเนินการ ร้อยละ 88.89 มีการเบิกจ่าย
ค่าจ้างแรงงาน และ ร้อยละ 11.11 ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากยังไม่ถึงครบก าหนดจ่าย
ค่าจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 75.38 เห็นว่า การเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานไม่ยุ่งยาก และร้อยละ 24.62 เห็นว่า 
การเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก หลักเกณฑ์การจ้างแรงงานยังไม่มี ความชัดเจน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องท าเอกสาร/ใบส าคัญต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายหลายรอบ (ภาพท่ี 3.37 และ 3.38) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.37 พื้นที่/จุดที่มีการจ่ายค่าแรงงาน  
ที่มา : จากการส ารวจ 

ภาพที่ 3.38 ความยุ่งยากในการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน 
 ที่มา : จากการส ารวจ 

 
3.3) ผลได้ (Outputs)  

(1) เกษตรกรผู้รบัจ้างเปน็แรงงาน มีเกษตรกรสมัครเปน็แรงงานรับจ้างได้ 9,238 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 122.85 ของเป้าหมาย 7,520 ราย โดยในจ านวนนี้ จ าแนกเป็น 1) เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 4,387 ราย  2) เป็นผู้มีบัตรแต่ไม่มีชื่อในระบบ 2,072 ราย และ 3) เป็นผู้ไม่มีบัตร 2,779 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58.34 27.55 และ 36.95 ของเป้าหมาย 7,520 ตามล าดับ โดยสัดส่วนของเกษตรกรผู้รับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 47.49 22.43 และ 30.08 ของเกษตรกรผู้รับจ้างเป็นแรงงาน 9,238 ราย ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3.132) 

 

ตารางท่ี 3.132 การจ าแนกกลุ่มเกษตรกรผู้รับจ้างเป็นแรงงาน 
 

รายการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ สัดส่วน 
1) เป็นผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ  4,387 58.34 47.49 
2) เป็นผู้มีบัตรแต่ไม่มีมีชื่อในระบบ  2,072 27.55 22.43 
3) เป็นผู้ไมม่ีบัตร  2,779 36.95 30.08 

รวม 7,520 9,238 122.85 100.00 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมชลประทาน 
 

 
 
 

จ่ายแล้ว
88.89%

ยังไม่จ่าย
11.11%

ไม่ยุ่งยาก
75.38%

ยุ่งยาก
24.62%
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(2) พ้ืนที่/จุดที่มีการจ้างแรงงานตามโครงการ พบว่า พ้ืนที่/จุดที่มีการจ้างแรงงาน 

ร้อยละ 51.11 สามารถด าเนินการจ้างแรงงานได้ครบตามเป้าหมาย ร้อยละ 45.56 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 3.33 ไม่มีแรงงานมาสมัคร เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรง
กับเงื่อนไข โดยลักษณะกิจกรรมที่ผู้รับจ้างด าเนินการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคลองชลประทาน ส่วนใหญ่
เป็นการก าจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ขุดลอกตะกอนดินและท าความสะอาดคลอง และมีบางรายที่ด าเนินการ
อ่ืน ๆ เช่น เรียงหิน วางท่อ ดูแลงานด้านเอกสาร เทปูน ผสมปูน ซ่อมอุปกรณ์ประตูน้ า (ภาพท่ี 3.39) 

     
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 พื้นที่/จุดที่มีการจ้างแรงงานตามโครงการ 
 ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(3) โครงการที่ด าเนินการ การซ่อมแซมบ ารุงรักษาในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 100 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 58.14 ของเป้าหมาย 172 แห่ง แบ่งเป็นในเขตโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 96 แห่ง และเป็นโครงการชลประทาน
จังหวัด 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของเป้าหมาย 76 แห่ง จ านวนโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และ
โครงการชลประทานจังหวัดที่ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  โดยมีบางพ้ืนที่เริ่มด าเนินกิจกรรมแล้วตั้งแต่
ต้นเดือนมิถุนายน 2561 (ตารางท่ี 3.133) 

 

ตารางท่ี 3.133 จ านวนโครงการที่ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 

รายการ เป้าหมาย ด าเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 
1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 96 60 62.50 
2) โครงการชลประทานจังหวัด 76 40 52.63 

รวม 172 100 58.14 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ขอ้มูล ณ 30 กันยายน 2561, กรมชลประทาน 

 
 
 
 

ครบตามเป้าหมาย
51.11%ด าเนินการได้

บางส่วน
45.56%

ไม่มีแรงงานมาสมัคร
3.33%
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3.4) ผลลัพธ์ (Outcomes)  
(1) รายได้ค่าแรงที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย 17,538.25 บาท/ราย และจ านวนวัน

เฉลี่ย 54 วัน/ราย และใช้แรงงานปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 20 วัน/เดือน (เว้นวันหยุดราชการ) ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการ
เฉลี่ย 3 เดือน โดยเกษตรกร ร้อยละ 53.04 ได้เบิกค่าจ้างแรงงานแล้วบางส่วน   ร้อยละ 33.11 เบิกแล้ว
ทั้งหมดในคราวเดียว และร้อยละ 13.85 ยังไม่ได้เบิกค่าจ้างแรงงานเลย เนื่องจาก ยังไม่ครบก าหนด การจ่าย
ค่าจ้างแรงงาน ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 84.87 เบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน และ
ร้อยละ 15.13 เบิกจ่ายผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) โดยอัตราค่าจ้างที่
เกษตรกรได้รับต้องหักค่าประกันสังคม ร้อยละ 5 และเกษตรกรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินจากธนาคาร
อีกเฉลี่ยครั้งละ 8 บาท (ภาพท่ี 3.40 และ 3.41) 

ภาพที่ 3.40 การเบิกค่าจ้างแรงงาน  
ที่มา : จากการส ารวจ 

ภาพที่ 3.41 ช่องทางการเบิกค่าจ้างแรงงาน  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(2) การใช้จ่ายเงินค่าจ้างแรงงาน เกษตรกรน าค่าจ้างแรงงานที่ได้รับไปใช้จ่าย

หลายด้าน ได้แก่ เกษตรกร ร้อยละ 90.14 เพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เช่น ค่าอาหาร ของใช้
ในครัวเรือน ร้อยละ 43.48 น าไปเป็นค่าเล่าเรียนบุตร และร้อยละ 33.62 น าไปลงทุนทางการเกษตร 
เช่น ซื้อปัจจัยการผลิต (ค่าปุ๋ย ค่ายา) เป็นค่าจ้างแรงงาน (ตารางที่ 3.134) 

 

ตารางท่ี 3.134 การใช้จ่ายเงินค่าจ้างแรงงานที่ได้รับ 
 

รายการ ร้อยละ 
 1) อุปโภคบริโภค       90.14  

2) ค่าเล่าเรียนบุตร       43.48  
3) ช าระหนี้       29.86  
4) ลงทุนทางการเกษตร       33.62  
5) เก็บออม       17.39  
6) อ่ืน ๆ เช่น ให้พ่อแม่ ค่าประกัน ภาษีสังคม        3.77  

ที่มา : จากการส ารวจ 

  

13.85%

53.04%

33.11%

ยังไม่ได้เบิกเลย เบิกแล้วบางส่วน เบิกแล้วท้ังหมดในคราวเดียว

84.87%

15.13%

บัญชีอ่ืน ๆ (กรุงไทย 
ออมสิน)

บัญชี ธ.ก.ส.
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(3) สัดส่วนมูลค่าที่น าไปใช้จ่าย โดยร้อยละ 56.52 ใช้เป็นค่าอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน ร้อยละ 15.89 เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ร้อยละ 8.89 เป็นการช าระช าระหนี้ ร้อยละ 13.82 เป็น
การลงทุนทางการเกษตร ร้อยละ 3.91 เก็บออม และร้อยละ 0.97 เป็นค่าอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมรถ/บ้าน จ่ายค่า
ประกันชีวิต (ภาพท่ี 3.42)  

 
ภาพที่ 3.42 สัดส่วนการใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานที่ได้รับ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
(4) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดจุด/พ้ืนที่ด าเนินการ พบว่า ผู้ร่วม

ก าหนดจุด/พื้นที่หรือประเภทของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน  มาจากหลายภาคส่วน 
โดยร้อยละ 94.57 เป็นเจ้าหน้าที่ชลประทาน ร้อยละ 65.22 เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่โครงการ และ
ร้อยละ 31.52 เป็นเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่  ทั้งนี้ การก าหนดจุดที่จะซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ต้องไม่ซ้ าจุด
กับแผนปฏิบัติงานตาม function (งบปกติ) โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการหารือกับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าและเกษตรกร
ในพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบจุดที่ต้องการซ่อมแซมบ ารุงรักษาก่อน เพ่ือให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจร่วมกัน ในการดูแลรักษาระบบชลประทานในพื้นที่ของตนเองมากท่ีสุด (ภาพที่ 3.43) 

 
 

ภาพที่ 3.43 การมีส่วนร่วมก าหนดจุด/พื้นที่ด าเนินการ   
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

อุปโภค บริโภค
56.52%

ค่าเล่าเรียนบุตร
15.89%

ลงทุนทางการเกษตร
13.82%

ช าระหน้ี
8.89%

เก็บออม
3.91%

อ่ืน ๆ เช่น ให้พ่อแม่        ค่าประกัน 
ภาษีสังคม
0.97%

94.57%

65.22%

31.52%

1. เจ้าหน้าท่ีชลประทาน 2. สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าในพื้นท่ีโครงการ 3. เกษตรกรท่ัวไปในพื้นท่ี
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(5) ความพึงพอใจต่อโครงการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในภาพรวมโดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.99 โดยมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในเรื่อง (1) อัตราค่าจ้างแรงงานที่ผู้รับจ้างได้รับ  (2) การสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และ (3) การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ า ดังนี้ (ตารางท่ี 3.135)  

(5.1) อัตราค่าจ้างแรงงานที่ผู้รับจ้างได้รับ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร มีความ
คิดเห็นต่ออัตราค่าจ้างแรงงานที่ผู้รับจ้างจะได้รับในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.89 เนื่องจาก เห็นว่า 
อัตราค่าจ้างแรงงานที่ผู้รับจ้างจะได้รับ 377.85 บาท/วัน มีความเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน และสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานตามบัญชีโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง และสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (308 - 330 บาท/วัน)  

(5.2) การสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.75 เนื่องจากมีการ
ท างานเป็นทีม ชุมชนมีส่วนร่วมการด าเนินงาน เสริมสร้างรายได้ในชุมชน เกิดความสามัคคีในการพัฒนาชุมชน
ต่อไป ลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลดปัญหาความขัดแย้งและ
ปัญหาในชุมชน 

(5.3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ า เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าในระดับ “มาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 8.54 เนื่องจาก 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ด าเนินการ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการสร้างงานสร้าง
รายได้ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีการท างานร่วมกัน และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ  

 

ตารางท่ี 3.135 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

เฉลี่ย แปลผล 
เจ้าหน้าที ่ เกษตรกร 

1) อัตราค่าแรงงาน 8.56 9.22 8.89 มากที่สุด 
2) การสร้างความสามัคคีในชุมชน 8.20 9.31 8.75 มากที่สุด 

3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใชน้้ า 8.16 8.92 8.54 มากที่สุด 
4) ความพึงพอใจในภาพรวม 8.41 9.57 8.99 มากที่สุด 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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4) ข้อค้นพบ  
4.1) การจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงกับระยะเวลาการท าการเกษตรของเกษตรกร 

ส่งผลให้มีจ านวนแรงงานที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ สมัครเข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย ประกอบกับ
ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการมีระยะเวลาสั้นเกินไป ท าให้ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน 
จึงต้องมีการส่งงบประมาณคืน 

4.2) ในบางพ้ืนที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ส่งผลให้มีจ านวนแรงงานผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐสมัครเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งคนยากจนบางรายไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ท าให้ขาดโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายไม่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ 

4.3) การก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ชัดเจน คือ ในระยะแรก
มีการด าเนินการจ้างแรงงานเพียง 2 เดือน คือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ภายหลังมีค าสั่งจากส่วนกลาง
ให้หยุดจ้างแรงงาน เนื่องจากเงื่อนไขด้านคุณสมบัติแรงงานไม่ชัดเจน  

4.4) บางพื้นที่ประสบปัญหาการจ้างแรงงาน เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาสมัคร
ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีบัตรฯ บางรายสูงอายุ ไม่เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องด าเนินการ บางราย
มีถ่ินพ านักห่างไกลพ้ืนที่ด าเนินการโครงการฯ  ท าให้แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน รวมทั้ง ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทั่วไป  ประกอบกับแรงงานที่
ลงทะเบียนไว้อยู่ห่างจากสถานที่ท างาน ท าให้เดินทางล าบาก การด าเนินงานโครงการตรงกับช่วงฤดูฝน 
ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการและการเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ค่อนข้างยากล าบาก แต่กรมชลประทาน
ต้องเร่งด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบชลประทานให้ทันก่อนฤดูน้ าหลาก ปี พ.ศ. 2561 

5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการควรให้สอดคล้อง

ตรงกับวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของนโยบาย/แผนงาน และถ่ายทอดไปในพ้ืนที่ให้ถูกต้องตรงกันก่อนด าเนิน
โครงการ (ซึ่งภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน 
เสนอเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานส าหรับโครงการฯ โดยให้สามารถจ้างแรงงานนอกเหนือจาก
ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามล าดับ คือ (1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
รับสวัสดิการของรัฐ (2) เกษตรกรในพ้ืนที่ (3) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าของกรมชลประทานในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(4) เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร  (5) ประชาชน
และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพ้ืนที่ และ (6) แรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561)  

5.2) หากมีการด าเนินงานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ก็ควรมกีารจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการของหน่วยงานนั้น ๆ ที่สามารถพิจารณาหรือแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการได้ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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5.3) เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นการเพ่ิมรายได้ชัดเจน จึงควรขยายผลโครงการโดย
สามารถน าไปใช้กับมาตรการของรัฐบาล/โครงการอื่น ๆ เช่น การจ้างแรงงานแทนการลดพ้ืนที่ท านาปรังใน
เขตชลประทาน หรือจ้างแรงงานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้น  

 

 
 
 
 

 
 
 

การด าเนินกิจกรรม โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ. ล าปาง และพะเยา 

 

การด าเนินกิจกรรม โครงการชลประทาน

จังหวัดเลย  



บทที่ 4 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 
 

4.1.1 งบประมาณ   
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้น 13,936.62 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 55.77 ของงบประมำณ

ที่ได้รับ 24,987.42 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น แผนงำนยุทธศำสตร์ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร มีกำร
เบิกจ่ำย 13,448.91 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของงบประมำณที่ได้รับ 24,294.35 ล้ำนบำท และ 
แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตมีกำรเบิกจ่ำย 487.72 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 70.37 ของงบประมำณที่ได้รับ 693.08 ล้ำนบำท ส ำหรับควำมเพียงพอของงบประมำณ พบว่ำ 
ร้อยละ 84.04 ได้รับงบประมำณเพียงพอ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ17.96 เห็นว่ำงบประมำณไม่เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่ ในส่วนของควำมทันเวลำของงบประมำณ พบว่ำ ร้อยละ 77.57 ได้รับทันเวลำด ำเนินงำน 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 22.43 ได้รับไม่ทันเวลำ ท ำให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนน้อยลง อีกท้ังงบประมำณมำ
ในช่วงฤดูฝนท ำให้กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

4.1.2 การบริหารจัดการโครงการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลแผนงำนยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปโครงกำรผลิตภำคกำรเกษตร ด ำเนินกำรจัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง และคณะท ำงำนติดตำมและแก้ไข
ปัญหำกำรด ำเนินงำนโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ด ำเนินกำรจัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง 
 

4.1.3 การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรและด้านน้้าระดับชุมชน 
กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร ด ำเนินกำรได้ทั้งสิ้น 1,909 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 63.51 ของเป้ำหมำย 3,006 แห่ง จ ำแนกเป็น ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 877 แห่ง ฝำยชะลอน้ ำ
ประเภทชั่วครำวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ถัง พัฒนำแหล่งน้ ำสนับสนุน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 76 แห่ง และพัฒนำฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำเพ่ือป้องกันและบรรเทำอุทกภัย 
702 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ 179,253 ครัวเรือน พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 853,602 ไร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ
ในพ้ืนที่โครงกำร 115 กลุ่ม และเกษตรกรได้รับกำรจ้ำงงำนตำมโครงกำร 1,982 รำย 
 

4.1.4 การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต  
กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเพื่อลดควำมเสี่ยง โดยกำรพัฒนำอำชีพชำวสวนยำงรำยย่อยเพ่ือควำม

ยั่งยืน เกษตรกรตัดโค่นต้นยำงเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกยำงได้ 12,995 รำย พื้นที่ 68,963 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.98 
ของเป้ำหมำย 150,000 ไร่ เกษตรกรชำวสวนยำงได้รับกำรอบรมพัฒนำและมีกำรปรับเปลี่ยนอำชีพโดย
ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 10,000 บำท จ ำนวน 13,335 รำย พ้ืนที่ 60,666 ไร่ และด ำเนินกำรปรับเปลี่ยน
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พ้ืนที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวเพ่ือผลิตสินค้ำเกษตรอ่ืนที่เหมำะสม โดยจัดอบรมเกษตรกร 829 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 96.40 ของเป้ำหมำย 860 รำย และก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำให้กับเกษตรกร 894 รำย พ้ืนที่ 
7,138.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.70 ของเป้ำหมำย 8,632 ไร่ กำรพัฒนำกำรผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และ
เครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยกำรปรับปรุงศูนย์ขยำยพันธุ์พืชและศูนย์ขยำยพันธุ์และส่งเสริมกำรผลิต
ปศุสัตว์ 48 แห่ง สนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้ำว ชุดปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือพัฒนำผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้ำว อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งสิ้น 147 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของ
เป้ำหมำย 225 เครื่อง สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม เกษตรกร 1,049 รำย ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 1,049 รำย เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ 977 รำย ผลิตแม่พันธุ์สุกร 25,169 ตัว 
จ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์ 612 ตัว และจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อสุกรให้เกษตรกร 186 รำย 
 

4.1.5 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย  
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนลดควำมเหลื่อมล้ ำและพัฒนำคุณภำพชีวิต  ด ำเนินกำรสร้ำง

ทักษะและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยกำรฝึกอบรมเกษตรกร 1,626,947 รำย คิดเป็นร้อยละ 89.06 
ของเป้ำหมำย 1,826,800 รำย พัฒนำกลุ่มเกษตรกร 24,977 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 274.44 ของเป้ำหมำย 
9,101 กลุ่ม ปศุสัตว์ได้รับกำรผสมเทียม 15,688 ตัว และเกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 58 รำย กำรส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร โดยจัดอบรม พำเกษตรกรไปดูงำน และ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 22,305 รำย คิดเป็นร้อยละ 79.89 ของเป้ำหมำย 27,920 รำย จัดอบรมเพ่ือ
พัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรกรรุ่นใหม่  3,742 รำย คิดเป็นร้อยละ 77.15 ของเป้ำหมำย 4,850 รำย 
ปรับปรุงพัฒนำศูนย์บ่มเพำะฯ 22 ศูนย์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่ศูนย์บ่มเพำะฯ 33 ศูนย ์
 

4.1.6 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา  
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพสถำบันเกษตรกร

โดยจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับสถำบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้ำงปัจจัยพ้ืนฐำน อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บ แปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร รวบรวมและแปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร ด ำเนินกำรได้ 207 รำยกำร 
คิดเป็นร้อยละ 31.46 ของเป้ำหมำย 658 รำยกำร สถำบันเกษตรกรรวบรวมยำงพำรำจำกเกษตรกร 
104,085.74 ตัน ส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐโดยใช้ยำงเป็นส่วนประกอบในกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมคันคลองชลประทำน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.30 ของเป้ำหมำยหมำย 317 แห่ง ปริมำณ
ยำงพำรำที่ใช้ 237.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของเป้ำหมำย 3,509.50 ตัน สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยำง 385 แห่ง วงเงิน 6,671.072 ล้ำนบำท ปริมำณยำงที่รวบรวม 
343,931.77 ตัน สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง) 4 รำย วงเงิน 
4,295 ล้ำนบำท ปริมำณยำงที่รวบรวม 81,000 ตัน ด ำเนินกำรยกระดับโครงสร้ำงกำรผลิตในอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปอย่ำงครบวงจร โดยอบรมผู้ประกอบกำร 55,000 รำย เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วย
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เทคโนโลยีดิจิตัลให้กับ SMEs จ ำนวน 206 กิจกำร รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริหำรธุรกิจ 
SMEs โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก ณ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 1,545 กิจกำร 
 

4.1.7 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง   
ด ำเนินกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดอบรมเกษตรกร 1,939 รำย คิดเป็นร้อยละ 146.89 

ของเป้ำหมำย 1,320 รำย เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและเข้ำสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชำรัฐ 
791 รำย คิดเป็นร้อยละ 131.83 ของเป้ำหมำย 600 รำย  พื้นที่เข้ำสู่เกษตรอินทรีย์ฯ  10 ,663.35 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 355.44 ของเป้ำหมำย 3,000 ไร่ 
 

4.1.8 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐได้รับควำมรู้ และมีทักษะอำชีพ

ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพท ำให้มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวิตเพ่ิมขึ้น 
ด ำเนินกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 170,602 รำย คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้ำหมำย 208,805 รำย สนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 ,036 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของเป้ำหมำย 75,000 รำย 
ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรำยได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.28 ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจำกเพ่ิงได้รับกำรอบรมและอยู่ระหว่ำงน ำควำมรู้ไปปฏิบัติจึงยังไม่ได้รับผลผลิตส่วนที่เหลือร้อยละ 26.72 
มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยเกษตรกรร้อยละ 22.30 มีต้นทุนกำรเกษตรลดลง  ส ำหรับกำรจ้ำงแรงงำนชลประทำน
สร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำในเขตพ้ืนที่ชลประทำน ด ำเนินกำรได้ 100 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 58.13 ของเป้ำหมำย 172 แห่ง จ้ำงแรงงำนชลประทำน 9,238 รำย คิดเป็นร้อยละ 122.85 
ของเป้ำหมำย 7,520 รำย จ ำแนกเป็น ผู ้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 4,387  รำย ผู้มีบัตรฯ แต่ไม่มีชื ่อใน
ระบบ 2,072 รำย และผู้ไม่มีบัตรฯ 2,779 รำย 
 

4.1.9 ความพึงพอใจที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการ 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร พบว่ำ ในภำพรวม

มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 8.26  
 

4.2 ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
จำกกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เก่ียวข้อง 

มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน สรุปได้ ดังนี้ 
4.2.1 กำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วงฤดูฝน บำงพ้ืนที่มีน้ ำท่วมขังท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรก่อสร้ำงและกำร

ขนส่งวัสดุก่อสร้ำง โดยควรขยำยเวลำด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับสภำพของพ้ืนที่ โดยเฉพำะพ้ืนที่มี ฝนตกชุก 
และมีน้ ำท่วมขังซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

4.2.2 โครงกำรพัฒนำอำชีพชำวสวนยำงรำยย่อยเพ่ือควำมยั่งยืน เกษตรกรไม่สำมำรถตัดโค่นต้นยำง 
และปรับเปลี่ยนอำชีพได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกระยะเวลำด ำเนินกำรสั้น บำงพ้ืนที่มีฝนตกชุก และมีน้ ำ
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ท่วมขังซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ควรขยำยเวลำด ำเนินกำรโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพของพ้ืนที่ 
โดยเฉพำะกำรจ่ำยเงินงวดที่ 2 เพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนอำชีพ 

4.2.3 เกษตรกรบำงส่วนได้ด ำเนินกำรเพำะปลูกไปแล้ว ท ำให้กำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพ้ืนที่ตำมโครงกำร
ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยควรด ำเนินกำรก่อนฤดูกำรผลิตเพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียม
ควำมพร้อมและทันต่อฤดูกำรผลิต 

4.2.4 กิจกรรมก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่มีผู้ รับจ้ำง
และสร้ำงถังต้นแบบในพ้ืนที่ของจังหวัด โดยควรจัดหำแหล่งสร้ำงต้นแบบที่มีมำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
ก่อสร้ำง 

4.2.5 รูปแบบกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำประเภทชั่วครำวในเขตปฏิรูปที่ดินบำงแห่งไม่เหมำะสมกับ
สภำพพ้ืนที่ ท ำให้ฝำยที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จช ำรุดเสียหำยง่ำย เนื่องจำกเป็นประเภทฝำยชะลอน้ ำชั่วครำว โดย
ควรก ำหนดรูปแบบกำรก่อสร้ำงให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และควรก่อสร้ำงในลักษณะของฝำยถำวรที่มี
ควำมคงทนแข็งแรง 

4.2.6 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์ขยำยพันธุ์พืชและโครงกำรศูนย์ขยำยพันธุ์ ฯ ยังไม่ทั่วถึง 
เกษตรกรบำงส่วนยังไม่เข้ำใจขั้นตอนกำรขอรับสิทธิ์ซื้อพันธุ์สัตว์ ท ำให้กำรจองพันธุ์สัตว์มีน้อย ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย ควรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้โครงกำรอย่ำงทั่วถึงโดยเฉพำะเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยใน
พ้ืนที ่อีกท้ังพันธุ์สัตว์ที่ผลิตควรเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร 

4.2.7 กำรจัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยบำงรำยกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่
ก ำหนด และบำงรำยกำรยังไม่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกมีระยะเวลำด ำเนินกำรค่อนข้ำงสั้นและ
เร่งด่วน โดยควรจัดหำและส่งมอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์โดยเร็ว เพื่อให้มีกำรทดสอบกำรใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดควำมช ำนำญก่อนน ำไปใช้จริง 

4.2.8 กำรฝึกอบรมบำงหลักสูตรมีเนื้อหำที่ไม่สอดคล้องกับกำรท ำเกษตรในพื้นที่ ซึ่งจะท ำให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ ควรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะ
หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยได้มีส่วนร่วมก ำหนดหลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรและ
สอดคล้องกับกำรท ำเกษตรในพ้ืนที่ อีกท้ังควรมีกำรฝึกปฏิบัติร่วมด้วย 

4.2.8 กำรฝึกอบรมบำงหลักสูตรมีระยะเวลำนำน หรือสถำนที่อบรมอยู่ห่ำงไกลจำกภูมิล ำเนำของ
เกษตรกร ท ำให้บำงรำยไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้ตลอดหลักสูตร หรือขอถอนตัว เนื่องจำกมีควำมห่วงใย
ครอบครัว รวมถึงกำรประกอบอำชีพหลักของครอบครัว โดยควรชี้แจงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจำก
กำรอบรม รวมถึงเพ่ิมแรงจูงใจหรือค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนหลังจำกผ่ำนกำรอบรมแล้ว 
หรือปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสม กระชับ ระยะเวลำไมน่ำนเกินไป 

4.2.9 กำรฝึกอบรมอยู่ในช่วงฤดูเพำะปลูก ท ำให้เกษตรกรไม่สะดวกในกำรเข้ำร่วมอบรม โดยควรจัด
อบรมในช่วงก่อนหรือหลังฤดูเพำะปลูกของเกษตรกรเป้ำหมำย 
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4.2.10 สถำบันเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้ระเบียบของรำชกำร  ขำดบุคลำกร
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งมีรำยละเอียดมำก อีกทั้งโครงกำรมีควำมเร่งด่วน ระยะเวลำ
ด ำเนินโครงกำรสั้น ส่งผลให้มีควำมยุ่งยำกและใช้เวลำจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำง โดยควรจัดท ำ
คู่มือและจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และติดตำมให้ค ำแนะน ำ
อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที ไม่ให้เสียสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร อีกทั้งสถำบัน
เกษตรกรควรจัดท ำแผนหรือโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมขอรับกำรสนับสนุนในกรณีที่มี
โครงกำรเร่งด่วนเกิดข้ึนในอนำคต 

4.2.11 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริหำรธุรกิจ SMEs ในอุตสำหกรรมแปรรูป 
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่มำก เนื่องจำกระยะเวลำด ำเนินโครงกำรสั้น อำจไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ตำมที่คำดหวัง อีกทั้งยังไม่พร้อมที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำหรือเข้ำอบรม เนื่องจำกพ่ึงทรำบเรื่องและไม่มีเวลำ
อบรม โดยควรประชำสัมพันธ์ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรล่วงหน้ำให้ทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำร 

4.2.12 เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรได้ไม่เกิน 1 โครงกำร ท ำให้บำงพ้ืนที่ต้องปรับลดเป้ำหมำยเกษตรกร โดยควรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของแต่ละโครงกำร 

4.2.13 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงคันคลองชลประทำน 
เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มีควำมช ำนำญในกำรควบคุมและตรวจสอบกำรก่อสร้ำงโครงกำร เนื่องจำกยังไม่เคยด ำเนินกำร
มำก่อน โดยควรให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกำรควบคุมและตรวจสอบโครงกำร 

4.2.14 โครงกำรเพ่ิมทักษะอำชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย
บำงรำยมีชื่อซ้ ำซ้อนกับโครงกำรอ่ืน บำงรำยติดต่อไม่ได้ อีกทั้งบำงส่วนเป็นผู้สูงอำยุ  ไม่สะดวกในกำรเดิน
ทำงเข้ำรับกำรอบรม โดยกำรคัดเลือกเกษตรกรควรก ำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน และควรจัดอบรมในพ้ืนที่
ใกล้กับเกษตรกรหรือมีบริกำรรถรับส่ง 

4.2.15 เกษตรกรบำงรำยไม่มีบัญชีธนำคำรท ำให้ต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปเปิดบัญชีธนำคำร
เพ่ือรับเงินตำมโครงกำร โดยควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิจำรณำรูปแบบกำรจ่ำยเป็นเงินสด หรือ
เข้ำบัญชีธนำคำรของเกษตรกรตำมควำมเหมำะสม 

4.2.16 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรรวบรวมยำงพำรำ มีสถำบันเกษตรกร
และผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย เนื่องจำกรำคำยำงไม่มีเสถียรภำพ ตกต่ ำ ท ำให้ขำดแรงจูงใจ      
ในกำรรับซื้อยำงจำกเกษตรกรซึ่งมีควำมเสี่ยงในกำรขำดทุน โดยควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพ่ือจูงใจให้สถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้น 
อีกทั้งควรส่งเสริมสนับสนุนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และสนับสนุนให้มีกำรใช้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศมำกข้ึน 
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4.2.17 โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรขำดแคลนเงินทุน องค์ควำมรู้และปัจจัย
กำรผลิตในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังไม่มั่นใจในตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยควรสนับสนุนแหล่ง
เงินทุน องค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ และปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกร อีกทั้งควรประสำนกับ
ภำคเอกชนเพื่อเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้มำกขึ้น 

4.2.18 โครงกำรจ้ำงแรงงำนชลประทำนสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร มีหลักเกณฑ์ในกำรรับสมัครเกษตรกร
เพ่ือจ้ำงแรงงำนไม่ชัดเจน โดยควรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรให้
ชัดเจนก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำร 
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